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ÚVOD

Po detailních terénních průzkumech Lánské obory a studiu s tím 
souvisejících archivních materiálů a dalších pramenných zdrojů 
předkládáme čtenáři výsledky  naší práce v podobě interdiscipli-
nární monografi e, představující metodické zpracování a  inter-
pretaci tohoto významného loveckého objektu České republiky. 

Monografi e sestává ze šesti základních částí. První kapito-
la, jejímž obsahem je jak význam samotného slova „obora“, tak 
i stručný přehled vývoje obor ve světě a v českých zemích, vychá-
zí z dlouholetého profesního zájmu Robina Ambrože a Václava 
Vodvářky o danou problematiku. Druhou kapitolu autoři zamě-
řují na rozsáhlé spektrum metodologických otázek týkajících 
se zpracování pramenných zdrojů, plánové dokumentace, ale 
i oral history týkající se vývoje loveckých objektů, včetně zhodno-
cení výsledků v databázích a identifi kace objektů na mapových 
podkladech. Třetí kapitola je již konkrétně věnována podrob-
nému výčtu archivních materiálů a  dalších zdrojů vážících se 
k demonstračnímu objektu Lánská obora. Ve čtvrté kapitole se 
čtenář seznámí s  charakteristikou Lánské obory v  rámci popi-
su přírodních poměrů, lesního hospodářství, myslivosti a chovu 
zvěře. Pátá kapitola vychází z  heuristiky archivních pramenů, 
literatury a  dalších zdrojů a  věnuje se historickému vývoji kři-
voklátského loveckého revíru a Lánské obory. Poslední rozsáhlá 
kapitola se zaměřuje na kulturní význam tohoto loveckého ob-
jektu. Nedílnou součástí monografi e je místní a jmenný rejstřík, 
doplněný výkladovým slovníkem pojmů.

Autoři si uvědomují, že se jim v rámci jejich možností podařilo 
shromáždit řadu informací z archivních pramenů a jim dostupné 
literatury, nicméně uvítají, pokud se na ně obrátí případní čtenáři 
z řad odborné či laické veřejnosti, budou-li mít indicie k upřesně-
ní nebo doplnění zde zveřejněných informací.1 

1  Pokud v textu používáme slovo obora jako apelativum, jméno obecné, 
píšeme ho s malým začátečním písmenem. Jestliže hovoříme konkrétně 
o objektu Lánská obora, jedná se o dvouslovné pojmenování, a tudíž  píše-
me velké L a malé o. V případech, kdy dvouslovný název zjednodušíme na 
Oboru, ale stále je patrné, že se jedná o konkrétní námi sledovaný lovecký 
objekt, píšeme slovo Obora s velkým začátečním O.
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V ýznam slo va „obor a“ 
a  vnímání  jeho sm y slu 

Nejpůvodnější význam slova obora byl ohrada, dřevěná či zděná 
konstrukce, která něco po obvodu uzavírala.1 Sborník hraběte Ba-
worowského z roku 1472 obsahuje zmínku o mramorové zdi po-
stavené kolem nádherného hradu: „Byla zeď iako psana, / Wrčab- 
nicy dielana. / Odprestkwucieho mramora / Wsecka hradowa 
obora / Wrozlične se barwie stkwieše, / každý se tomu diwieše.“2 

Časem se pojmenování obora začalo používat i pro samotný 
vymezený prostor, nemusela to však nutně být lesní plocha. Na-
příklad Poláci rozumějí oborou jakýkoli chlév, Srbové a Chorvati 
vepřín či dvůr, Bulhaři chlév nebo konírnu.3 

Ve středověké češtině se používal výraz obora i jako označení 
pro rytířské kolbiště,4 ale především pro rozsáhlejší ohrazený po-
zemek určený k volnému chovu hospodářských zvířat. Na někte-
rých pastvinách bývaly obory pro plemenné klisny, které v nich 
žily v polodivokém stavu bez každodenní lidské péče.5 „Hřebčin-
ců bývalo na křivoklátském panství několik a často střídaly mís-
to, zbyla po nich pomístní jména Obora, Ohrada aj. Poslední byl 
někde u Šubrtova v Lánech.“6 

Ve staročeském překladu starozákonního příběhu o zázrač-
né záchraně zbožného Daniela ze spárů dravé zvěře výslovně 
stojí, že Daniel „v oboře lvovéj vězal a živ se z ní dostal“.7 Po-
dobně ve středověké legendě „Tuto se vypisuje žywot svatého 

1   Staročeský slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. Sv. 8, s. 112. ISBN 80-200-0295; BĚLIČ, Jaromír, Karel KUČERA a Adolf KAMIŠ. Malý staročeský 
slovník: příručka ke studiu na filozof. a pedagog. fakultách. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. 707 s. Oba dva slovníky shodně uvádějí jako možný význam slova 
obora rovněž „celek, souhrn, celý okrsek zemský, celý okrsek světa.“ 
2   BAWOROVSKÝ a Jan LORIŠ (ed.). Sborník hraběte Baworowského. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 
a umění, 1903. s. 205. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I., Památky řeči a literatury české. Řada 
I. č. 6. s. 205; NĚMEC, Igor a kol. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986, s. 18.
3   MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1971, s. 406.
4   Blíže DVOŘÁK, Maxmilián. Roudnický rukopis knih distinkčních práva Saského. Časopis Musea království Českého, 1879, roč. 53, s. 138–143.
5   NĚMEC, Igor a kol. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986, s. s. 17–19.
6   KRAUS, Karel. Historické poznámky knížecího lesního rady. Maxera, Rudolf. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát 18. únor 1927, s. 125.
7   Starý zákon. Da 6, Daniel ve lví jámě; Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický překlad.  
20. (11. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2015. 1387 s. ISBN 978-80-7545-003-6.
8   TOBOLKA, Zdeněk Václav. Kališnický pasionál z roku 1495. Praha: Československý Kompas, 1926, s. 503; NĚMEC, Igor a kol. Dědictví řeči. 1. vyd. 
Praha: Panorama, 1986, s. 18.
9   Martin Kabátník (1428–1502), český cestovatel a spisovatel, člen jednoty bratrské. 
10 KABÁTNÍK, Martin a Justin Václav PRÁŠEK (ed.). Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491–1492. Praha: Nákladem J. Otty, 
[1900]. 80 s. Světová knihovna; č. 187. 
11 POLO, Marco a Justin Václav PRÁŠEK (ed.). Marka Pavlova z Benátek Milion. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 
a umění, 1902. xxxiv, 305 s. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Skupina 1, Památky řeči a literatury české. 
Řada 1; č. 3.; NĚMEC, Igor a kol. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986, s. 19.
12 ČERNÝ, Josef Vilém. Myslivosť: příručná kniha pro myslivce a přátele myslivosti. 2., opr. vyd. V Praze: Frt. Borový, 1885–[1896]. 6 sv.

Panthaleona“ vyhrožuje císař mučedníkovi: „Mám oboru, v níž 
přehrozná zvířata sú, tam tě káži mezi ně uvrci.“8

Naši předkové se dále o oborách určených hlavně k repre-
zentačním účelům svého majitele dozvídali především z literatu-
ry a narativních paramenů. Český cestovatel Martin Kabátník9 
navštívil v letech 1491–1492 Egypt a píše, že tamějšímu panov-
níkovi patří „obora, v kteréž zvěř chová rozličnú.“10 

Ve světě se pro aristokracii postupně začala zřizovat i oká-
zalá oplocená prostranství blížící se charakteru přírodního lesa. 
Například tatarskému chánovi sloužila zalesněná prostora „zdí 
ze všech stráň ožděna […], v kterýžto oborze […] jsú jelenové, 
srny i také jiné zvěři proto, aby měli co dávati jiesti sokolóm a ji-
ným ptákóm královým. Také tu král často tu zvěř honí na svém 
koni, na kterémž sedě za sebú nese pitomého levharta, jehož na 
jelena neb na srnu poščie.“11

Význam slova obora se v pozdější době zužoval. Více o vní-
mání tohoto pojmu na konci 19. století můžeme nalézt v Černého 
definici, který oboru chápal jako „trvale a  úplně ohrazený díl 
lesa větších nebo menších rozměru v  příznivé poloze, určený 
pro udržování a chov četného počtu zvěře, ustanovené hlavně 
pro zajímavou honbu“12 a  v Ottově slovníku naučném. Zde je 
uvedeno, že „obora jest les trvale a pevně ohrazený, přiměřené 
rozlohy, v  příznivé poloze, určený pro udržování a  chov zvěře 
za účelem zábavné a vydatné honby. V jedné oboře může vy-
držováno býti i několik druhů rozličné zvěře a lze k společnému 
chovu doporučiti zvěř jelení a daňčí s podřízeným počtem srnčí 
a zajíců. Černá zvěř jest méně způsobilá k společnému chovu 
s  jinou zvěří. Les oborní má sestávati z rozmanitého stromoví, 
rozličného stáří, z houšti a starších kmenovin v přiměřeném stří-
dání i  z  jednotlivých porostů prořídlých, v nichž půda porůstá 
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živnou travinou, a  mají tu býti četné starší plodonosné duby, 
buky a i jeřáby. Nejhlavnější podmínkou je nejméně jeden stálý, 
živý potok a údolí, luhy i rozlehlejší nížiny, tu a tam, malé močá-
ly, několik travnatých palouků, svahy i skaliska. Hradby na obvo-
du obor bývají obyčejně dřevěné se sloupky zděnými, nebo též 
dřevěnými, mezi nimiž upravena bývá stěna buď prkenná, nebo 
z podlažin.“13 V legislativním rámci je obora definována v § 3 zá-
kona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
jako „druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s ob-
vodem trvale a dokonale ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným 

13 Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1902, sv. 18, s. 565.
14 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
15 Obory pro chov spárkaté zvěře – typizační směrnice. Lesprojekt Brandýs nad Labem: MLVH, 1988, 58 s. 

tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat.“14 Podmínky 
trvalého a  dokonalého ohrazení a  zamezení volnému vybí-
hání zvěře byly kodifikovány již v § 7 zákona č. 23/1962 Sb.,  
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále Typizační směr-
nice Lesprojektu o  oborách pro chov spárkaté zvěře doplňuje 
značně omezené zákonné podmínky o  informace, že „účelem 
oborního hospodářství je intenzivní chov geneticky kvalitní, 
zdravé zvěře a její úspěšný lov s důrazem na hodnotnou trofej. 
Cíle oborního chovu sledují jak ekonomické, tak i ostatní celo-
-společenské zájmy.“15

002/ Torza staletých dubů poukazují na diferencované hospodaření. Lesy v oborách nebyly vnímány jako hospodářské, ale chov zvěř s loveckými požadavky 
utvářel specifické prostředí. Na fotografii je padlý kmen tzv. Čumilova dubu, který padl následkem vichřice Kyrill v roce 2007 (2019).
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S t r učný př ehled 
výv oje  obor  v e  s větě 
a  v  č e s kýc h z emíc h

První zmínky o  chovech zvěře v  zajetí pochází z  Mezopotámie, 
Egypta a Říma.16 Černý a Wolf konkretizují jako pravděpodobné 
místo vzniku prvních obor starověký Řím.17 Římské obory byly 
nejčastěji doménou císařů nebo nejmajetnějších občanů. De 
facto se jednalo o  samostatné části zahrad, které se však udr-
žovaly jako park s volně pobíhající zvěří.18 Jiní autoři zmiňují, že 
zvláštní druhy zahrad, tzv. lovčí obory, budovali již Babyloňané 
a Asyřané.19 Peršané často napodobovali lovecké obory Asyřanů, 
které se snažili dále rozvíjet. Když pouštní národ Arabů roku 637 
pronikl do Persie, našel tam vyspělou kulturu Sasánovců. Ti, stejně 
jako Peršané, zakládali rozsáhlé obory, ve kterých chovali větší 
i menší zvěř. Obory byly opatřeny pavilony a stanovišti pro střel-
ce.20 V prvních fázích svého využití sloužily často jako zásobárny 
zvěřiny. Příkladem může být například obora u Cách, kterou zřídil 
z důvodu zásobování vojska franský král a první středověký císař 
Karel I. Veliký.21 Záznamy o vzniku obor v Anglii můžeme nalézt 
v pozemkových knihách. V knize z roku 1086 se uvádí, že na pře-
lomu 1. a 2. tisíciletí se na jejím území nacházelo 36 jeleních obor. 
V období středověku se jejich počty v Anglii a Walesu rozrostly 
až na 2 000.22 Kromě zdroje zvěřiny sloužily i pro loveckou repre-
zentaci. Z významných a později vzniklých obor v Evropě můžeme 
dále uvést například oboru Jaegersborg v Dánsku, kterou zalo-
žil v roce 1669 král Frederik III. pro parforsní lovy daňčí a jelení 
zvěře, oboru Sababurg vzniklou v roce 1571, nebo novější oboru 
Lainzer Tiergarten postavenou v letech 1882–1886.23

16 HANZAL, Vladimír. Velká myslivecká encyklopedie. DVD–ROM, Grand s.r.o., České Budějovice, 2007. ISBN 80-900593-0-9.
17 ČERNÝ, Josef Vilém. Myslivosť: příručná kniha pro myslivce a  přátele myslivosti. 2., opr. vyd. V  Praze: Frt. Borový, 1885–[1896]. 6 sv.; WOLF, 
Robert, Josef LOCHMAN a Otakar KOKEŠ. Naše obory. Vydání první. V Praze: Státní zemědělské nakladatelství, 1976, s. 9. Lesnictví, myslivost a vodní 
hospodářství. Lesnická knihovna. Myslivecká literatura; svazek 13.
18 NOVOTNÁ, Jana. Návrh optimálního uspořádání obory jako místa v krajině: bakalářská práce. Brno, 2008, s. 81. 
19 PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena et al. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri, 2004. 526 s., [32] s. barev. obr. 
příl. ISBN 80-7277-279-1.
20 KALUSOK, Michaela. Zahradní architektura. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 192 s. ISBN 80-251-0287-4.
21 Karel I. Veliký (742–814), byl franský král a první středověký římský císař.
22 HANZAL, Vladimír. Velká myslivecká encyklopedie. DVD–ROM, Grand s.r.o., České Budějovice, 2007. ISBN 80-900593-0-9. 
23 Tamtéž.
24 TUMA, David. Vývoj obornictví v českých zemích. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) Obory a bažantnice v kulturní historii. Prameny a studie, 2014, roč. 53,  
s. 215–233. ISSN 0323-0988.
25 WOLF, Robert, Josef LOCHMAN a Otakar KOKEŠ. Naše obory. Vydání první. V Praze: Státní zemědělské nakladatelství, 1976, s. 249. Lesnictví, 
myslivost a vodní hospodářství. Lesnická knihovna. Myslivecká literatura; svazek 13.

Vývoj obornictví v českých zemích navazuje na trend budová-
ní obor v Evropě.24 Na našem území začaly obory vznikat prav-
děpodobně v důsledku poznání jihu Evropy při účasti domácích 
šlechticů na křížových výpravách.25 První zkušenosti s  obornic-
tvím měli příslušníci církevních řádů, neboť vzdělaní řeholníci na 
cestách za Božím hrobem procestovali velkou část Evropy a Asie 

003/ Kresba obory z oblasti východního předměstí Canterbury, 
Anglie (neznámý autor, 2. pol. 16. století).
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a poznatků dokázali využít ve prospěch hospodaření svých klášte-
rů.26 Rozvoj znalosti oborních chovů lze také přičítat i latinskému 
spisu Ruralium commodorum liber XII Petruse de Crescentius.27 
Toto dílo bylo velmi často zastoupeno v klášterních a šlechtických 
knihovnách. V  deváté knize Crescentiova spisu najdeme popis 
uzavřené zahrady či obory28 pro zvířata, kterou vnímá jako „uza-
vřený pozemek, v němž jsou uzavřeni zajíci, srnci, jeleni, divoká 
prasata, králíci a jiná nedravá, avšak divoká zvířata. Nazývá se 
tak již od starověku proto, že se do něj zavírali především zajíci.“29 
Nicméně v takové oboře se pro zvířata měly zbudovat i vhodné 
úkryty. „Je třeba, aby tam byly skrýše v křovinách a trávě, kam 
by se se zajíci občas mohli schovat, a  stromy s  širokým větvo-
vím, které by bránily útokům orla.“30 Podívaná na volně pobíhající 
a pasoucí se divoká zvířata byla pro středověkého člověka stejně 
fascinující jako pro lidi starověku i dnešní doby. Je pochopitelné, 
že si středověká aristokracie tento luxus chtěla dopřát.

Za nejstarší oboru v českých zemích je považována Královská 
obora v Bubenči, kterou založil roku 1278 Přemysl Otakar II.31 
Nacházela se u vsi Ovenec na území dnešní Prahy, a byla proto 
označována jako obora Ovenecká.32 Měla zde být chována pla-
chá zvěř pro kratochvíli královského dvora a zároveň měl zdejší 
chovný prostor zajišťovat zvěřinu na stůl vrchnosti.33 

K dalším známým středověkým oborám patřila také Ledenická 
obora nedaleko Českých Budějovic pocházející z roku 1360, kte-
rá sloužila k chovu jelenů, srnců a jiné zvěře.34 Mezi další obory 

26 ANDRESKA, Jiří a Erika ANDRESKOVÁ. Tisíc let myslivosti. 1. vyd. Vimperk: Tina, 1993. 442 s. ISBN 80-85618-12-5.
27 Petrus de Crescentius (1233–1320), právník, boloňský senátor, přírodovědec a  autor dvanáctidílného zemědělského spisu Opus ruralium 
commodorum libri XII. (Liber ruralium commodorum, De Omnibus agriculturae partibus). 
28 Leporarium.
29 de CRESCENTIIS, Petrus. Ruralia commoda, IX., 80, 4.
30 Tamtéž, 80,1.
31 CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan Evangelista, ed. Dějiny lovu a lovectví (myslivosti) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Louny: [nákl.vl.], 1909, s. 242–242; 
DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 1996, 365 s. ISBN 80-85983-03-6.
32 ANDRESKA, Jiří a Erika ANDRESKOVÁ. Tisíc let myslivosti. 1. vyd. Vimperk: Tina, 1993. 442 s. ISBN 80-85618-12-5.
33 Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Nová manipulace, signatura (dále jen sign.) J/2/5, karton (dále jen kart.) 249, Královská obora v Praze. 
Blíže WOLF, Robert, Josef LOCHMAN a Otakar KOKEŠ. Naše obory. Vydání první. V Praze: Státní zemědělské nakladatelství, 1976, s. 51–52. Lesnictví, myslivost 
a vodní hospodářství. Lesnická knihovna. Myslivecká literatura; svazek 13.
34 TUMA, David. Archeologie novověkých obor: disertační práce. Plzeň, 2012, s. 73.
35 ANDRESKA, Jiří a Erika ANDRESKOVÁ. Tisíc let myslivosti. 1. vyd. Vimperk: Tina, 1993, s. 170. ISBN 80-85618-12-5.
36 Tamtéž.
37 TUMA, David. Vývoj obornictví v českých zemích. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) Obory a bažantnice v kulturní historii. Prameny a studie, 2014, roč. 53,  
s. 215–233. ISSN 0323-0988. 
38 NOVOTNÁ, Jana. Návrh optimálního uspořádání obory jako místa v krajině: bakalářská práce, Brno, 2008, s. 20.
39 KOVAŘÍK, Jaromír. Tradice v myslivosti: dějiny, zvyky, významy, kultura. 4. doplněné vydání. Praha: Českomoravská myslivecká jednota Myslivost, 
s.r.o., 1999. 110 s. ISBN 80-86933-13-X.
40 JIRÁČEK, Jan. Průvodce lesy jižních Čech. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1998. 195 s. ISBN 80-7232-008-4.
41 TUMA, David. Vývoj obornictví v českých zemích. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) Obory a bažantnice v kulturní historii. Prameny a studie, 2014, roč. 53,  
s. 215–233. ISSN 0323-0988.
42 Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelskou (1691–1750), byla brunšvicko-wolfenbüttelskou princeznou z dynastie Welfů a provdanou císařovnou 
Svaté říše římské, královnou německou, českou, uherskou, chorvatskou, sardinskou, neapolskou a sicilskou. Stala se manželkou Karla VI.
43 AMBROŽ, Robin. Lánská obora jako místo významných lovů a politických setkání. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) Obory a bažantnice císaře Karla VI. 
v kulturní historii. Prameny a studie, 2014, roč. 53, s. 10–27. ISSN 0323-0988.

patřila obora u Lokte z roku 1325, obora při Obrubcích u Sobotky 
z  roku 1384, obora u  Hradce Králové založená v  roce 1405 
a obora u Kamenných Vrat u Jílového z roku 1419.35 Na Moravě 
vznikla v roce 1360 obora u Boskovic nebo v roce 1399 obora 
v Litenčicích u Kroměříže.36 Žádná ze zmíněných obor se však do 
současnosti nedochovala.37 

K rozvoji obor docházelo v souvislosti se všeobecnou hospo-
dářskou prosperitou.38 Rostoucí zájem o zařizování obor souvi-
sel se změnou loveckých technik a se snižováním stavů zvěře ve 
volných honitbách.39 Velký nárůst nově zakládaných obor nastal 
až v 16. století. Obory tehdy začaly sloužit především k udržení 
stavů a chovu zvěře, ale nepřímo i k vyčlenění ohrazených lesů 
z  oblasti těžby dřeva.40 Velký podíl na zakládání nových obor 
měli nadále panovníci, avšak lovecké výsady získávala stále čas-
těji také šlechta.41 Právě aristokracie měla velký podíl na roz-
machu obornictví v Čechách. Obory sloužily jako reprezentativ-
ní objekty jednotlivých rodů a šlechtici skrze ně demonstrovali 
své postavení. Často také soupeřili o přízeň vladaře a snažili se 
u monarchy zúčastnivšího se reprezentativní lovecké akce na je-
jich panství prosadit svůj vliv u dvora. Jednou z událostí tohoto 
druhu bylo například uspořádání pompézního honu pro císařov-
nu Alžbětu Kristýnu Brunšvickou42 v  roce 1721 v nově zřízené 
valdštejnské oboře na Křivoklátsku.43 

Z výše uvedeného je patrné, jak diametrálně se změnil po-
stoj zakladatelů k oborám. Lovecká kratochvíle a okázalost honů 
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začala významně převažovat nad ekonomickým využitím ohra-
zených lesních prostor jako zásobáren zvěřiny. Černý uvádí, že 
mimo lov na spárkatou zvěř bylo možné v oborách vidět napří-
klad i závodění chrtů anebo štvaní medvědů.44 

Dále obory sloužily od 15. století k introdukci vzácných a ci-
zokrajných druhů zvěře. Tímto způsobem se do Čech dostal 
například daněk, muflon, celá řada asijských jelenů, zubr, los, 
kozorožec anebo jelenec. S  požadavkem umocnit lovecký pro-
žitek se výrazně měnilo i uspořádání obor, zejména s rozvojem 
parforsního lovu. V 18. a 19. století se v oborách začíná věnovat 
pozornost hlavně kvalitě zvěře a  začínají se projevovat i  vlivy 
vědeckovýzkumných poznatků.45 

V  současnosti má Česká republika světové prvenství v  po-
čtu obor vzhledem k celkové rozloze svého území.46 Přesná čís-
la z  minulosti je velmi obtížné odhadnout, ale například údaj 
z  roku 1895 uvádí, že v  českých zemích se tehdy nacházelo  
350 obor. Před 1. světovou válkou byl počet obor vyčíslen na 
178. Údaje z roku 1975 uvádějí již pouze 36 objektů.47 Po roce 
1989 se počet obor začal opět významně zvyšovat, a to až do 
přijetí nového zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a pozděj-
ších prováděcích předpisů, který stanovil, že minimální výměra 
nově zřizované obory musí být větší než 50 ha. K 1. dubnu 2017 
bylo na území České republiky evidováno 205 obor, přičemž 
181 z nich byly obory vlastní a 24 společenstevní. Celková vý- 
měra obor v Česku dosáhla ke sledovanému datu 48 850 ha.  
Z  této oborní plochy činila nejvíce lesní půda (38  857 ha –  
79,6 %), dále půda zemědělská (6 515 ha – 13,3 %), vodní plo-
cha (547 ha – 1,1 %) a ostatní pozemky (2 931 ha – 6,0 %).48 
Dochované i nedochované obory jsou i po několika staletích od 
jejich zrodu často velmi cennými prvky české kulturní krajiny.49

44 ČERNÝ, Josef Vilém. Myslivosť: příručná kniha pro myslivce a přátele myslivosti. 2., opr. vyd. V Praze: Frt. Borový, 1885–[1896]. 6 sv.
45 NOVOTNÁ, Jana. Návrh optimálního uspořádání obory jako místa v krajině: bakalářská práce. Brno, 2008, s. 15.
46 Praha 2001 ‒ historické zahrady, parky a sady. Hrdějovice: Agentura Bonus, 2001. s. 29–31. ISBN 80-902690-4-4.
47 WOLF, Robert, Josef LOCHMAN a Otakar KOKEŠ. Naše obory. Vydání první. V Praze: Státní zemědělské nakladatelství, 1976, s.7, 15. Lesnictví, 
myslivost a vodní hospodářství. Lesnická knihovna. Myslivecká literatura; svazek 13. 
48 Základní údaje o honitbách, stavu a  lovu zvěře – od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Zveřejněno na https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-udaje-o-
honitbach-stavu-a-lovu-zvere-od-1-4-2017-do-31-3-2018 dne 23. 8. 2018.
49 AMBROŽ, Robin. Východiska obnovy přestárlých porostů v podmínkách Lánské obory: disertační práce. Praha, 2015, s. 16. 

Me t odologie 
v yhledávání  pr amenů 

k  h is t or ic kým 
lo v ec kým objek tům

S ohledem na zkoumaný předmět zájmu, v našem případě se jed-
ná o lovecké objekty, lze hovořit o metodickém postupu, který je 
zaměřený na získání dobových pramenů, rozděleném na několik 
kroků. Úspěšná realizace těchto kroků výrazně ovlivňuje vlastní 
proces interpretace archivních pramenů. 

L I T E R Á R N Í  R E Š E R Š E

První krok metodického postupu začíná studiem literatury. Je 
tedy třeba, aby došlo ke shromáždění dosavadní literatury: od 
velkých encyklopedických prací, jež se zabývají celou rozsáhlou 
oblastí (zemí, krajem či okresem) či určitým typem objektů a  je-
jichž prostudování je nutnou součástí každého průzkumu, až po 
drobné monografické práce, které se týkají už jen konkrétních 
lokalit, či dokonce jednotlivých konkrétních objektů. Pozornost je 
třeba věnovat literatuře staré, stejně jako nejnovějším pracím, 
a to bez ohledu na to, zda autory jsou více či méně poučení laici, 
anebo největší autority ve svém oboru. Publikace regionálního 
amatérského badatele může být přitom mnohdy pro zpracování 
archivní části užitečnější než práce odborníka. Místní badatel 
obvykle dokonale zná daný objekt a jeho okolí, danou památkou 
se mnohdy zabýval po dlouhá léta, a pokud jde o starší autory, 
poskytují nám cenné informace o dřívějším stavu objektu, pří-
padně (to se již stává vzácněji) mohli čerpat z pramenů, které 
jsou dnes ztracené či nezvěstné. 

Dále je třeba věnovat pozornost historickým průzkumům 
lesa, které byly zahájeny v 50. letech pro potřebu hospodářské 
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úpravy lesů. Měly za úkol sledovat vliv člověka a  přírodních 
činitelů na les, vypátrat původní skladbu lesa, sledovat nepů-
vodní dřeviny, pozorovat vývoj v lesním hospodářství a další zá-
ležitosti související s  lesnictvím. Průzkumy byly prováděny pro 
všechny české země, celkem mělo být vytvořeno 570 elaborátů. 
Historické průzkumy byly zpracovávány většinou lidmi s lesnic-
kým vzděláním, kteří inklinovali k historii a díky bádání v archi-
vech se z nich stali odborníci na lesnické dějiny. Navzdory době 
svého vzniku nejsou průzkumy zatížen ideologickým balastem, 
jedná se hlavně o popis dochovaných pramenů k lesnictví (část 
pramenů je také doslovně do průzkumu přepsána) a jejich inter-
pretaci z lesnického hlediska. 

A R C H I V N Í  R E Š E R Š E

Edice pramenů
Pro zpracování nejstarší, středověké etapy dějin jednotlivých ob-
jektů mají zásadní význam všeobecně známé a hojně využívané 
edice pramenů. Konkrétně se jedná o edici Codex diplomaticus et 

epistolaris regni Bohemiae I–VI, Praha, 1904–2006, která obsa-
huje kritické edice listin do roku 1283. Další edice Codex diploma-
ticus et epistolaris Moraviae I–XV, Olomouc–Brno, 1836–1903  
obsahuje listiny do roku 1411. Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Bohemiae et Moraviae I–VII, Praha, 1855–2005 
nabízí regesta listin do roku 1363. Edice Regesta Bohemiae 
et Moraviae aetatis Venceslai IV. I–VII, Praha, 1967–2010  
na rozdíl od výše uvedených edic obsahuje regesta listin z doby 
panování Václava IV., tedy od prosince 1378 do 16. srpna 1419, 
nikoli chronologicky seřazená, nýbrž uspořádaná podle místa 
uložení. Edice Archiv český I–XL, Praha, 1840–2004 byla ukon-
čena XXXVII. dílem roku 1944 a  znovu obnovena roku 2000. 
Archiv český obsahuje, nikoli chronologicky seřazené, listiny 
a listy z různých období, pocházející od různých vydavatelů a sa-
hající do roku 1610. Rozpis jednotlivých dílů nalezneme zde: 
http://cms.flu.cas.cz/old/ac.htm. 

Fontes rerum Bohemicarum (FRB) I–VIII, Praha 1873–1932 
obsahuje edice nejstarších českých vyprávěcích pramenů. 
V roce 1998 začala vycházet nová řada (series nova) této edič-
ní řady, v  níž zatím vyšly dva svazky. Podrobnější informace 

004/ U lesů v oborních podmínkách má velký význam i jejich estetická funkce.
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o jednotlivých svazcích této edice i o dalších edicích narativních 
pramenů k českým dějinám jsou k dispozici na webových strán-
kách paleografie.org: http://www.paleografie.org/UK/index.
php?target=gallery65.

Zvláštní kapitolu tvoří edice pramenů slezských, vydávané 
většinou německými a nověji i polskými historiky, ale obsahující 
prameny vztahující se k dějinám celého Slezska, tedy i  té jeho 
části, která je součástí České republiky. Rozpis jednotlivých dílů, 

jež po sobě nenásledují v chronologickém pořádku, nalezneme 
zde: http://jindrich.wz.cz/pvh/silesia.html. 

Velkou část výše uvedených edic (i dalších edic, jež uvede-
me dále u jednotlivých typů objektů) již nalezneme naskenova-
nou na internetových stránkách Centra medievistických studií: 
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8.

Ke zmíněným edicím listin je třeba ještě doplnit interneto-
vé stránky mezinárodního projektu Monasterium http://www.

005/ Aleje a stromořadí v oborách neplní pouze funkci plodonosnou, ale jsou i důležitými estetickými prvky krajiny.
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monasterium.net, kde jsou formou faksimile a  regestu uveřej-
ňovány listiny ze sbírek Národního archivu a  dalších archivů 
v České republice, ale také řady evropských archivů a medievis-
tických institucí. 

Nejdůležitější částí práce zpracovatele archivní části je  
ovšem práce s písemnými prameny, uloženými v naprosté větši-
ně případů v archivech. V českém archivnictví neexistuje příručka 
speciálně zaměřená na vyhledávání pramenů, týkajících se lo-
veckých objektů. V pořádání archivních fondů se dodržuje, až na 
malé výjimky, provenienční princip. To znamená, že fondy a jejich 
písemnosti jsou v archivech ukládány podle místa jejich vzniku. 
Proto je možné konkrétní archiválie nalézt v různých státních ar-
chivech a v archivech rozličných institucí (například výzkumných 
pracovišť, vysokých škol, oborových společností, sdružení či spol-
ků apod.) a také v archivech spravovaných fyzickými osobami.

Při studiu písemných pramenů je teoreticky nutno shromáž-
dit všechny informace potřebné pro poznání stavebního vývoje 
objektu. Zvláště pro období středověku či raného novověku je 
většinou cenná jakákoliv informace, jež se týká daného objektu 
či jeho majitelů. V  mladším období je však mnohdy, zejména 
u rozsáhlejších archivních fondů, potřebná jistá selekce.

Vedle písemných pramenů je třeba vyhledávat a kriticky po-
suzovat neméně významné historické mapové, plánové a  ikono-
grafické prameny, jejichž obrazová podoba často dokáže nahra-
dit chybějící doklad písemné povahy. Je důležité podotknout, že 
tyto obrazové prameny jsou často oddělené od fondu týkajícího 
se vlastního zkoumaného objektu, v archivech tvoří samostatné 
fondy a sbírky. Z historických map jsou nejhojněji využívány mapy 
tzv. I. (Josefského) vojenského mapování z let 1764–1768. Jejich 
studium je vhodné zvláště v případě průzkumu areálů nebo vět-
ších urbanistických celků. Podobně jako mladší mapy stabilního 
katastru jsou dnes přístupné na internetu. Mapy stabilního ka-
tastru z 20. až 40. let 19. století dokládají podobu zkoumaného 
objektu ještě před polovinou 19. století, což je rozhodující zlomové 
období nejen díky zachycení základní půdorysné podoby objektu, 
ale také širší urbanistické situace předprůmyslové éry, často s do-
chovanými zbytky mnohem starších urbanistických vazeb. Způsob 
zpracování těchto map z nich činí nepominutelnou a mnohdy zá-
sadní plánovou součást průzkumu. 

Zajímavým zdrojem mohou být rovněž historické mapy pří-
slušných panství, které často obsahují vyobrazení objektů na 

50  Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Praha, SOA Plzeň, SOA Zámrsk, SOA Třeboň, SOA Litoměřice.
51  Státní okresní archiv (dále jen SOkA). SOA Praha – SOkA Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-
východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník; SOA Plzeň – SOkA Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov; SOA 
Zámrsk – SOkA Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí; SOA Třeboň – SOkA České 
Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; SOA Litoměřice – SOkA Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad 
Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Semily, Teplice; Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZAB) – SOkA Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Havlíčkův 
Brod, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Pelhřimov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou; Zemský archiv v Opavě (dále jen ZAO) –  
SOkA Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Šumperk.

mapě zachycených. Dalším zdrojem poznání vývoje a proměny 
zkoumaného objektu je historická plánová dokumentace. Jde 
o souhrn veškerých plánů, ať už stavebních (včetně kupříkladu 
nerealizovaných variant či návrhů) nebo plánů zachycujících ja-
kékoliv pozdější přestavby nebo stavební úpravy loveckých ob-
jektů v oboře a bažantnici. 

Mimořádný význam pro objasnění proměňujícího se vzhledu 
zkoumané stavby má historická ikonografie. Obecně jde o ma-
teriály různorodé povahy – kresbu, grafiku, obrazy, historické 
fotografie apod.

Teprve dohledáním a kritickým rozborem všech forem existu-
jících archivních pramenů lze optimálně uzavřít vlastní archivní 
průzkum.

Neméně důležité je upozornit na úplné citování archivního 
pramene. Velmi často se stává, že archivní prameny ve starší 
literatuře jsou citovány neúplně anebo odkazují na archivy, kte-
ré se v průběhu změny archivního systému přejmenovaly či se 
jejich fondy včlenily do jiných institucí. Takovou ukázkou je na-
příklad dnešní Národní archiv, který vznikl z bývalého Státního 
ústředního archivu, dříve Archivu Ministerstva vnitra. Pokud 
jsou tedy tyto prameny již v literatuře citovány, je velmi zásadní 
tyto starší citace znovu srovnat s archivními prameny a opravit 
lokalizaci nebo případné chyby starších přepisovatelů. 

Základní postup při zpracování archivní rešerše

• Orientace v síti archivů
Na základě platného zákona č. 499/2004 Sb. o  archivnictví 
a  spisové službě, vydaného 30. června 2004, se archivy čle-
ní na dvě základní skupiny, totiž na archivy veřejné a archivy 
soukromé. Základní síť veřejných archivů v České republice má 
trojstupňovou strukturu, kterou tvoří na prvním stupni Národní 
archiv v Praze, uchovávající archivní fondy ústředních institucí 
Čech, České i Československé republiky, na druhém stupni sedm 
státních oblastních archivů, jež uchovávají fondy regionálních 
původců.50 Zvláštní povahu mezi nimi mají Moravský zemský ar-
chiv v Brně a Zemský archiv v Opavě, v nichž jsou kromě toho 
uloženy fondy zemských institucí Moravy a Slezska. Třetí stupeň 
pak zastupuje 72 státních okresních archivů, jež však od roku 
2002 nejsou samostatnými jednotkami, nýbrž podřízenými slož-
kami státních oblastních archivů.51 K těmto archivům je nutno 
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také přiřadit pět archivů územních samosprávných celků, což 
je Archiv města Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem, 
které mají specifické postavení. K těmto třem hlavním stupňům 
sítě veřejných archivů je ještě třeba připojit specializované ar-
chivy, které mají právo zřizovat organizační složky státu, stát-
ní příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy 
a právnické osoby zřízené zákonem. Pro studium loveckých ob-
jektů jmenujme například Archiv Kanceláře prezidenta republi-
ky – Archiv Pražského hradu, Archiv Národního muzea, Archiv 
architektury a stavitelství Muzea architektury a stavitelství při 
Národním technickém muzeu, Ústřední archiv zeměměřictví 
a katastru a Archiv Akademie věd ČR. Soukromé archivy, jimiž 
jsou ostatní archivy zřizované fyzickými nebo právnickými oso-
bami a bezpečnostní archivy, pro mapování historického vývoje 
loveckých objektů nemají žádný význam. 

Archiválie ovšem mohou být uloženy i mimo archivy, v  tzv. 
kulturně vědeckých institucích (muzea, knihovny, galerie, památ-
níky, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy) či 
v rukou soukromých právnických nebo fyzických osob. 

Seznam všech archivních fondů, jež jsou v archivech ucho-
vávány, můžeme nalézt na internetových stránkách počítačové 
evidence archiválií čili PEvA: http://aplikace.mvcr.cz/archivni-
-fondy-cr/default.aspx. 

Dále je třeba upozornit na celou síť regionálních městských 
muzeí, která mohou mít ve svých sbírkách důležité zdroje ke kon-
krétním loveckým objektům ve svém regionu. Nelze opomenout 
ani úřady obcí, kde je možné nalézt i kroniky apod. K výše zmíně-
ným archivům nutno připojit archivy v zahraničí, pro naše účely 
především archivy ve Vídni.

• Inventáře jednotlivých archivních fondů
Bližší informace týkající se jednotlivých archivních fondů nám 
poskytují průvodce jednotlivými archivy a inventáře fondů, které 
jsou dostupné v analogové podobě v jednotlivých archivech. 

Zcela zásadní důležitost má přitom aplikace http://bada-
telna.cz/ obsahující velké množství naskenovaných inventářů. 
Rovněž je velmi důležitý Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 
http://archivnimapy.cuzk.cz. 

• Orientace ve  vytipovaných archivech a  v  jejich archivních 
fondech vážících se k loveckým objektům

52  NA, f. Stará manipulace, inv. č. 4239, sign. Z 88/1, 1589, vyšetřování Bohuslava Zvíkovského z Brodu, Jana Běšína z Běšin, Adama Otty z Losu pro 
lovení zvěře na křivoklátském panství.
53  NA, f. České gubernium-Publicum, inv. č. 664, sign. A 1/1(2), kart. 223, 1764–1773, záležitosti myslivosti, lesů, škod na lesní zvěři, pytláctví; inv. č. 2317, 
sign. 51/1, 6, 15, 34, 51, 55, kart. 3383, honební a myslivecký řád.
54  NA, f. České gubernium-Publicum, inv. č. 2811, sign. 151/6-7, kart. 9271, 1826–1835, Královská obora v Bubenči. 

Národní archiv

V Národním archivu jsou uloženy v první řadě archiválie vzniklé 
z  činnosti vrcholných orgánů českého i  československého státu, 
z činnosti státních a samosprávných orgánů Čech. Kromě toho 
se tu nacházejí i archiválie vzniklé z činnosti některých církevních 
institucí sídlících v Praze a z činnosti politických stran a organizací 
s celostátní působností, jakož i některé osobní fondy a sbírky. 

Pro průzkum historického vývoje loveckých objektů mají zá-
sadní význam archivní fondy uložené v prvním oddělení archivu, 
jež obsahuje jednak fondy samosprávy a státní správy z období 
do roku 1848, jednak fondy církevních institucí, a fondy druhého 
oddělení, dokumentující období 1848–1918. 

Z  fondů vzniklých činností politické správy je třeba nejprve 
uvést Starou manipulaci a Novou manipulaci. Jde o  fondy ob-
sahující spisy tří významných úřadů, totiž české kanceláře, české 
komory a starého českého místodržitelství. Až v první polovině 
19. století byly fondy těchto úřadů nově uspořádány a zmani-
pulovány do dvou archivních celků, nazvaných Stará a Nová 
manipulace, do nichž byly spisy zařazovány podle předem zvo-
lených signatur, tvořených obvykle podle začátečních písmen 
jednotlivých rodů, panství či měst. Pojmenování obou fondů je 
poněkud zavádějící, jelikož zatímco Stará manipulace obsahuje 
spisy z let 1526–1748, Nová manipulace zahrnuje pouze spisy 
z let 1650–1706. Oba fondy jsou zpřístupněny jednak dobovými 
pomůckami, jednak novodobým inventářem, jenž je zatím zpra-
cován pouze pro Starou manipulaci, a najdeme v nich množství 
zajímavých pramenů, které se vážou k myslivosti a lesnictví na 
jednotlivých panstvích.52

Fondy Česká dvorská kancelář a Staré české místodr-
žitelství sice nadále existují, ale jelikož předáním velkého množ-
ství archiválií do Staré i Nové manipulace byly značně ochuzeny, 
je jejich význam pro zmapování historického vývoje loveckých 
objektů jen okrajový.

Mimořádně významným archivním souborem Národního ar-
chivu je České gubernium, tedy soubor, jenž vznikl z činnosti nej-
vyššího zemského úřadu, vzniklého za vlády Marie Terezie. Fond 
je rozdělen na více fondů, z nichž nejdůležitějším je České guber-
nium – Publicum, obsahující spisy z let 1748–1835. Nalezneme 
zde například spisy týkající se mysliveckých záležitostí, lesů, škod 
na lesní zvěři, pytláctví, honebního a mysliveckého řádu,53 nebo 
spisy k  jednotlivým oborám, jako například ke Královské oboře 
v Bubenči.54 
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Nejvyšším úřadem státní správy v  Čechách v  letech  
1850–1918 bylo české místodržitelství v Praze, jež bylo vrchol-
ným orgánem. Fond České místodržitelství všeobecné 
1856–1910 se dá také využít a můžeme v něm najít řadu do-
plňujících informací.55 Zejména v Českém místodržitelství-země-
dělství lze vysledovat honební a myslivecké záležitosti.56 

Další část archivních fondů Národního archivu vznikla činnos-
tí finanční správy. Na prvém místě jde o katastry, tedy o berní 
soupisy uchované ve fondech Berní rula, Tereziánský katastr, 
Josefský katastr a  Stabilní katastr. Teprve při nejmladším 
z těchto katastrů, tj. při Stabilním katastru, byly současně se vzni-
kem písemného elaborátu pořizovány i plány, uložené ve fondu 
Indikační skici.57 Elaboráty katastrů byly zhotovovány za úče-
lem vybudování dokonalejší berní soustavy a  soustřeďovaly se 
hlavně na výměru pozemků, přesto však obsahují informace důle-
žité i pro stavební dějiny budov.

Výsledkem činnosti finanční správy je také fond Česká ko-
mora, který obsahuje spisy z let 1527–1749, týkající se rovněž 
komorních statků, ale i některých jiných objektů. Zde se dá do-
hledat velké množství informací o oboře Hvězda, Královské obo-
ře, o oborách a o honitbách v okolí Prahy a dančích oborách 
v Poděbradech a v Pardubicích a o Jelením příkopu.

Z fondů vzniklých činností orgánů soudní správy je třeba na 
prvním místě uvést desky zemské, vzniklé z činnosti zemského 
soudu a úřadu desk zemských. Desky zemské byly vedeny ve 
třech řadách – desky zemské větší, desky zemské menší a desky 
zemské stavovské a zapisovaly se do nich převody svobodných 
statků. Desky zemské jsou zásadním pramenem pro dějiny vrch-
nostenských objektů. Obdobným pramenem, ale menší důleži-
tosti, jsou desky dvorské, vedené u dvorského soudu, do kterých 
byly zaznamenávány zápisy o převodech majetků udělovaných 
v léno. Zápisy v deskách zemských mají zásadní význam pro zjiš-
tění, kterému majiteli dotyčné panství náleželo, což zvláště v pří-
padě malých panství a statků velmi často dosavadní literatura 
nezná, resp. její znalosti jsou pouze torzovité. Při studiu desek 
zemských za účelem stanovení souvislé řady majitelů postupuje 
badatel od konce, tedy od nejnovějších zápisů, které obvykle od-
kazují na zápisy předcházející. Nezbytnými pomůckami pro ta-
kovéto studium desk zemských jsou hlavní knihy desk zemských, 

55  NA, f. České místodržitelství – všeobecné, inv. č. 8, sign. 8, kart. 2, 1856–1883, výhradní státní honitba ve středních Čechách a okolí Prahy (řazeno 
abecedně); inv. č. 634, sign. 310, kart. 156–162, 1856–1883, honební a lesní záležitosti; inv. č. 636–661, kart. 163–177, 1856–1883, lesní a honební 
záležitosti podle jednotlivých obcí; inv. č. 5659–5686, kart. 2500–2510, 1884–1900, lesní a honební záležitosti atd. 
56  NA, f. České místodržitelství-zemědělství, inv. č. 6433, sign. 12/147/51, kart. 2507, 1887–1889, odvolání Franze Baltuse, správce statku Proseč-
Obořiště proti tamnímu výměru, kterým byla potvrzena konfiskace lesní zvěře správou města Pelhřimov; inv. č. 2328, sign. 12/320/166, kart. 1877, 1877, 
záležitosti ohledně tzv. vskoku pro lesní zvěř u obory na velkostatku Vysočany; inv. č. 6684, sign. 12/1/85, kart. 6793, 1902–1904, žádosti Ludwiga 
Frengla, nadlesního na nadačním velkostatku Kuks - Hradiště o uhrazení nákladů za pohoštění při honu v lesích velkostatku; inv. č. 2626, sign. 12/329/45, 
kart. 172, 1862–1863, spory hraběte Teodora Thun-Hohensteina, majitele velkostatku Choltice s obcí Poběžovice o výkon práva myslivosti v obecní 
honitbě a o excesech obyvatel obce při využívání zmíněné honitby. 
57  Podle indikačních skic vznikla výsledná podoba této plánové dokumentace, tzv. císařské otisky stabilního katastru, jež však nejsou uloženy v Národ- 
ním archivu, nýbrž v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru.

zřízené v roce 1794, jež tvořily jakousi centrální evidenci všech 
zemskodeskových majetků, pro Čechy.

Dalším důležitým druhem pramene pro zpracování staveb- 
ních dějin vrchnostenských objektů, jejž můžeme najít v  Ná-
rodním archivu, jsou popisy budov a jejich inventáře. Ty nalez-
neme ve spisech zemských soudů, týkajících se pozůstalostních 
řízení, zvláště pak ve zvláštních spisech vztahujících se pouze 
na fideikomisy (svěřenství), tedy na nezcizitelné majetkové sou-
bory, jejichž držitelem byla osoba určená na základě posloup-
nosti stanovené zakladatelem fideikomisu. V Národním archivu 
jsou tyto prameny uloženy ve fondech Zemský soud Praha 
a Fideikomisní spisy. Ve fondu Zemský soud Praha, obsa-
hujícím spisy z let 1783–1850, nalezneme spisy týkající se po-
sledních pořízení a dědických záležitostí majitelů zemskodesko-
vých statků. 

Na závěr tohoto stručného přehledu fondů Národního archi-
vu uveďme Sbírku map a plánů, která obsahuje velké množ-
ství historických map a plánů, jež byly vytaženy z  jednotlivých 
archivních fondů a mnohdy se mohou týkat i loveckých objektů.

006/ Kromě trvalých staveb (lovecké chaty, zámečky) 
mají historický význam i ty dočasné ‒ např. různé typy krmelců.
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Státní oblastní 
archiv v Praze

Velkostatek
Křivoklát 1356–1950; Poděbrady 1352–1931; Smečno (1490) 1507–1936; Zbiroh 1540–1948 (1953); Hořovice 
1509–1948 (1951); Dobříš 1676–1945 (1949); Mnichovo Hradiště 1396–1947; Brandýs nad Labem 1567–1943 
(1951); Křinec 1637–1945 (1946); Dolní Břežany–Dobřejovice 1581–1950; Veltrusy 1542–1947 (1949); Český 
Šternberk 1599–1950; Tloskov (1570) 1583–1945 (1949); Vrchotovy Janovice–Votice 1633–1945; Jemniště 
1666–1949; Zbraslav (1356) 1561–1951; Kácov 1601–1942; Kamenice–Velké Popovice 1628–1945 (1954); 
Nové Dvory (1541) 1614–1945; Vlašim 1596–1945 (1952); Konopiště 1584–1943 (1949); Kostelec nad Černými 
lesy 1558–1945; Březnice 1562–1945 (1951); Mníšek pod Brdy (1130) 1546–1946 (1954); Svatý Jan pod Skalou 
1310–1903; Duchcov–Horní Litvínov 1589–1941.

Ústřední správy majitelů velkostatků
Valdštejnů – Mnichovo Hradiště – Bělá pod Bezdězem – Doksy (1364) 1609–1945 (1956); Colloredo-Mannsfeldů –  
Praha 1812–1945; Chotků – Nové Dvory 1721–1914; Auersperků – Vlašim 1838–1945 (1946); Sylva-Tarouců – 
Průhonice (1525) 1657–1929; Hohenberků – Benešov 1816–1921 (1924); Pálffyů – Březnice (1861) 1872–1947; 
Sekretariát Františka Ferdinanda dʼEste (1539) 1857–1919; Domácí kancelář Šternberků (1796) [1800]–1942; 
Administrace nadačních statků Tuchoměřice 1584–1950; Inspekce nadačních statků Tereziánského ústavu šlechtičen 
(Terezianum), Praha 1755–1931 (1957).

Rodinné archivy
Valdštejnů – Mnichovo Hradiště 1166–1945 (1974); Chotků – Veltrusy 1499–1943; Thurn-Taxisů – Loučeň 
1630–1945; Clam-Martiniců – Smečno 1643–1918; Hanau – Hořovice 1557–1945; Šternberků – Český Šternberk 
1295–1932 (1952); Vrtbů – Konopiště 1543–1867.

Státní oblastní 
archiv v Třeboni

Velkostatek 
Blatná (1327) 1503–1948; Velkostatek Hluboká nad Vltavou (1332) 1336–1950 (1953); Velkostatek Libějovice 
1365–1882; Velkostatek Lnáře 1556–1948 (1949); Velkostatek Netolice 1351–1923 (1926); Velkostatek Nové 
Hrady 1359–1949; Velkostatek Orlík (1184) 1198–1948 (1957); Velkostatek Protivín 1374–1924 (1943); 
Velkostatek Rožmberk nad Vltavou (1271) 1355–1945 (1951); Velkostatek Sedlec u Kutné Hory 1248–1948; 
Velkostatek Strakonice 1569–1949; Velkostatek Třeboň 1323–1951; Velkostatek Bechyně 1490–1947; Velkostatek 
Černovice 1654–1945; Velkostatek Hartberg-Stein (Rakousko) 1545–1947; Velkostatek Chudenice 1652–1945 
(1946); Velkostatek Jindřichův Hradec 1380–1947 (2006); Velkostatek Kardašova Řečice 1654–1929 (1944); 
Velkostatek Krásný Dvůr 1556–1945 (1946); Velkostatek Landštejn 1682–1932; Velkostatek Petrohrad (1389) 
1507–1945 (1948).

Rodinné archivy 
Buquoyů (1266) 1396–1942 (1973); Rodinný archiv Schwarzenberků, Orlík nad Vltavou 1539–1988; Rodinný 
archiv Batagliů de Sopramonte e Ponte alto 1851–1945; Rodinný archiv Berchtoldů Neznašov (1760) 1822–1944; 
Rodinný archiv Derscényiů Koloděje 1830–1938; Rodinný archiv Doubků, Osek u Radomyšle 1826–1946; Rodinný 
archiv Enisů z Atteru a Iveaghe (1791) 1801–1945; Rodinný archiv Hildprandtů z Ottenhausen 1579–1946; 
Rodinný archiv Vratislavů z Mitrovic a Schönfeldu Koloděje 1712–1921; Rodinný archiv Černínů z Chudenic, 
Jindřichův Hradec 1378–1945(1947); Rodinný archiv Deymů ze Stříteže, Nemyšl 1601–1946; Rodinný archiv 
pánů z Hradce, Jindřichův Hradec 1291–1841[1900]; Rodinný archiv Kolovratů – Krakovských, Radenín (1529) 
1750–1927; Rodinný archiv Nádherných z Borutína, Chotoviny (1478)–1945 (1946); Rodinný archiv Paarů, 
Bechyně 1421–1948; Rodinný archiv Schönburg – Hartensteinů, Červená Lhota 1810–1945; Rodinný archiv 
Slavatů, Jindřichův Hradec 1381–1728 (1916).

Přehled některých fondů velkostatků v jednotlivých státních oblastních archivech.
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Státní oblastní archivy

Státní oblastní archivy pečují o archivní fondy, které pocházejí 
z  činnosti krajských orgánů, institucí a  úřadů, ale jsou v  nich 
uloženy i archivy šlechtických rodů a jejich velkostatků z přísluš-
ného kraje, jakož i fondy ekonomického charakteru, které vznikly 
z činnosti velkých podniků a peněžních ústavů v témž kraji. 

Pro zpracovávání historického vývoje loveckých objektů patří 
mezi zcela zásadní archivní fondy velkostatků, ústředních správ, 
které si zřizovali vlastníci více velkostatků a  rodinných archi-
vů. Velmi důležité jsou zvláště prameny účetní povahy. Výdaje 
byly obvykle zapisovány do důchodních účtů. Dalším důležitým 
druhem pramene jsou pak v  těchto fondech jednak inventáře, 
jednak popisy budov, vesměs přinášející informace jak pro vrch-
nostenská sídla a jiné obytné či administrativní budovy, tak i pro 
zemědělské a průmyslové hospodářské objekty. Popisy budov se 
vyskytují i  v  některých urbářích. Dějiny jednotlivých panských 
sídel jsme obvykle s to sledovat od zemských desk. Rozsah zna-
lostí o  daném loveckém objektu zpravidla závisí na bohatství 
archivního fondu velkostatku.

Ve státních oblastních archivech jsou uloženy také matriky, 
které nám mohou doložit přítomnost hajného apod.

Zcela zvláštní postavení mezi státními oblastními archivy mají 
archiv bývalého Jihomoravského kraje, jenž nese název Moravský 
zemský archiv, a archiv bývalého Severomoravského kraje, který 
se jmenuje Zemský archiv Opava. Oba tyto archivy uchovávají 
stejné druhy archivních fondů jako státní oblastní archivy, záro-
veň však plní funkci zemských archivů pro Moravu a Slezsko, což 
znamená, že jsou v nich uloženy fondy dřívějších státních a samo-
správných orgánů a organizací pro Moravu, resp. Slezsko, tedy 
fondy obdobné těm, jaké pro Čechy uchovává Národní archiv.

Mezi fondy vzniklými činností finanční správy jsou i  v  Mo- 
ravském zemském archivu nejdůležitějšími katastry, uchová-
vané ve fondech Lánové rejstříky, jež obsahují moravskou 
obdobu české berní ruly, Tereziánský katastr, Josefinský 
katastr a  Stabilní katastr, přičemž tento nejmladší katastr 
je i zde doplněn o  indikační skici. Z  fondů vzniklých činností or-
gánů soudní správy uveďme i zde na prvním místě desky zem-
ské, jež jsou v  Moravském zemském archivu uloženy ve fondu 
Stavovské rukopisy. Odhady a  popisy jednotlivých panství 

Státní oblastní 
archiv v Plzni

Velkostatek
Bečov 1579–1948; Bezdružice 1687–1938; Bor u Tachova 1581–1943; Bystřice nad Úhlavou 1622–1945; 
Doupov 1564–1946; Horažďovice 1622–1949; Horšovský Týn 1544–1947; Hradiště u Blovic 1622–1949; 
Chotěšov 1590–1948; Kout–Trhanov (1541) 1604–1948 (1952); Lázně Kynžvart 1564–1947; Manětín-Rabštejn 
nad Střelou 1597–1947; Merklín 1624–1946; Ostrov 1592–1937; Planá 1548–1945; Plánice 1644–1941; 
Plasy 1565–1945 (1949); Poběžovice 1622–1943; Radnice 1682–1948; Spálené Poříčí 1565–1948; Tachov 
1534–1945; Zelená Hora 1578–1945; Žinkovy 1700–1942.

Ústřední správy majitelů velkostatků
Löwensteinů 1652–1945; Nostitz-Rienecků – Jindřichovice 1785–1945; Schönbornů – Dolní Lukavice 
1656–1941; Schönbornských (dříve stadionských) statků – Kout na Šumavě 1825–1948; 
Trauttmansdorffů 1528–1945; Windischgrätzů 1740–1945.

Rodinné archivy
Beaufort-Spontin (944) 1282–1944; Berchem 1456–1944; Boos-Waldeck 1312–1943; Coudenhove 1288–1945; 
Koc z Dobrše 1552–1945; Mensdorff-Pouilly 1354–1945; Nostitz – Planá 1532–1948; Nostitz-Rieneck – 
Sokolov (1240) 1364–1945, Perger (1768) 1800–1946; Schönborn – III. linie (1681) 1772–[1945]; Schönburg–
Waldenburg 1815–1945; Stadion (1234) 1542–1937; Trauttmansdorff 1600–1945; Turek – Dolní Lukavice (1752) 
1856–1973; Verdugo 1560–1705; Windischgrätz (1091) 1226–1945; Zedtwitz – Aš 1709–1938.

Státní 
oblastní archiv 
v Litoměřicích

Červený Hrádek 1606–1945; Česká Kamenice 1556–1949 (1950); Frýdlant 1381–1946; Teplice (1468) 1532–1945; 
Děčín (1466) 1525–1946; Libochovice 1544–1945; Nepomyšl 1591–1945; Grabštejn 1651–1945; Zákupy 
1531–1931; Šluknov (1500) 1594–1945; Hrubá Skála 1645–1948; Lemberk 1562–1946; Roudnice nad Labem 
1561–1948 (1953); Česká Lípa-Nový Zámek 1535–1947; Rumburk 1570–1936; Klášterec nad Ohří 1546–1946; 
Liberec 1644–1944; Vysoký Chlumec; Mělník 1569–1948; Smržovka 1650–1946; Hrubý Rohozec 1611– 947; Dolní 
Beřkovice 1658–1948; Ústřední správy majitelů velkostatků: Clam-Gallasů Frýdlant 1757–1940; Kinských Česká 
Kamenice 1695–1945; Rohanských Sychrov 1644–1947; Thun-Hohensteinů Klášterec nad Ohří 1601–1933; 
Rodinné archivy: Clam-Gallasů Frýdlant (1238) 1529–1947; Thun-Hohensteinů Děčín 1202–1947; 
Clary-Aldringenů Teplice (1138) 1424–1948; Thun-Hohensteinů Klášterec nad Ohří 1590–1945; 
Rohanů Sychrov 1361–1951; Aehrenthalů Doksany 1508–1945.
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jsou pak uchovávány ve fondech Odhady moravských statků 
a Rozptýlené fideikomisy.

V Zemském archivu v Opavě je uložen archivní fond Slezský 
stavovský archiv, jenž obsahuje archiválie, které vznikly 
z činnosti zemského soudu a zemského sněmu v Opavě, jakož 
i stavovské samosprávy slezských knížectví. V tomto fondu jsou 
kromě stavovských listin a  tzv. knih předních (půhony, nálezy, 
knihy památní, protokoly zemského práva) uchovávány i desky 
zemské knížectví opavského, krnovského, těšínského a niského, 
označované jako knihy zadní. Ve fondech Hejtmanský úřad 
knížectví opavsko-krnovské 1507–1784 a Zemské právo 
opavsko-krnovské 1501–1850 nalezneme spisy z projedná-
vání šlechtických pozůstalostí, obsahující často popisy panských 
sídel. Slezské katastry jsou uloženy ve fondech Karolinský ka-
tastr, Josefský katastr a Stabilní katastr slezský i se sbír-
kou indikačních skic. 

Státní okresní archivy

Ve státních okresních archivech jsou uloženy archivy měst a obcí 
z území celého okresu. Zvláště v archivech měst a obcí můžeme 
využít jejich kroniky, kde lze v některých případech získat cenné 
informace o loveckých objektech. 

Archiválie uložené mimo soustavu archivů České republiky

Katastrální úřady

V  jednotlivých katastrálních úřadech jsou uchovávány nové  
(tj. vedené od roku 1875) pozemkové knihy z oblasti, pro kterou 
je dotyčný katastrální úřad kompetentní. V Katastrálním úřadě 
pro hlavní město Prahu jsou nadto uloženy i  nové (tj. rovněž 

Státní 
oblastní archiv 
v Zámrsku

Velkostatek
Adršpach (1614–1948); Borohrádek (1665–1946); Broumov (1547–1948); Bystré, Bělá nad Sázavou 
(1592‒1918); Častolovice (1586–1949); Doudleby nad Orlicí; Horní Jelení (1653-1949); Heřmanův Městec 
(1598–1945); Holovousy (1600–1948); Hostinné (1440–1945); Hrochův Týnec (1650–1929); Chlumec nad 
Cidlinou (1545–1949); Choceň (1654–1947); Choltice (1524–1945); Chotěboř (1650–1949); Chotělice 
(1896–1946); Choustníkovo Hradiště (1591–1949); Chrast (1636–1948); Jeřice (1729–1850); Jilemnice 
(1661–1947); Kost (1723–1944); Kostelec nad Orlicí (1670–1949); Králíky (1654–1946); Kumburk (1570–1949); 
Kyšperk /Letohrad/ (1568–1946); Lanškroun (1531–1948); Lipnice nad Sázavou (1758–1924); Litomyšl 
(1533–1949); Maleč (1649–1945); Maršov (1563–1946); Milíčeves–Tuř (1654–1946); Náchod (1510–1947); 
Nasavrky (1612–1946); Nové Hrady (1628–1944); Nové Město nad Metují (1592–1949); Okrouhlice 
(1668–1945); Opočno (1581–1948); Pardubice (1494–1952); Police nad Metují (1568–1948); Potštejn 
(1587–1945); Rokytnice v Orlických horách (1572–1945); Rosice (1555–1928); Rychnov nad Kněžnou 
(1597–1949); Sadová-Libčany (1599–1948); Skály (1670–1949); Skřivany (1694–1945); Smidary (1701–1947); 
Smiřice–Hořiněves (1588–1918); Solnice (1585–1948); Stárkov (1624–1943); Světlá nad Sázavou (1716–1948); 
Svojanov (1579-1880); Vilémov (1677–1942); Vrchlabí (1533–1945); Zámrsk (1671–1948); Žacléř (1608–1934); 
Vamberk (1612–1950); Žampach-Vamberk (1696–1949); Žíreč (1647–1944); Žleby (1642–1948).

Ústřední orgány majetků velkostatků
Inspektorát Thurn-taxiských velkostatků v Čechách Praha (1924–1934); Ústřední inspektorát velkostatku 
Dr. Otty Mettala, Zdechovice (1889–1927).

Rodinné archivy
Auerspergů, Žleby (1704–1946); Bartoňů, Nové Město nad Metují (1830–1957); Bubnů z Litic, Doudleby nad Orlicí 
(1606–1949); Colloredo-Mannsfeldů, Opočno (1521–1941); Černínů-Morzinů, Vrchlabí (1533–1943); Červinků, 
Ostředek (1816–1898); Deymů, Hostinné, Nové Zámky (1887–1924); Dobřenských, Chotěboř (1645–1943); 
Dobřenských, Potštejn (1759–1945); Harbuval-Chamaré, Potštejn (1701–1848); Jetonických, Vejvanovice 
(1754–1850); Kaisersteinů, Stárkov (1694–1930); Kinských, Chlumec nad Cidlinou (1418–1948); Kinských, 
Choceň, Heřmanův Městec (1850–1945); Kinských, Kostelec nad Orlicí (1616–1951); Kolovratů, Rychnov nad 
Kněžnou (1487–1953); Lesliů, Nové Město nad Metují (1629–1836); Mensdorfů-Pouilly, Chotělice (1827–1945); 
Merveldtů, Lázně Bělohrad (1633–1945); Nádherných z Borutína, Adršpach (1829–1945); Parishů, Žamberk 
(1770–1948); Piccolominiů, Náchod (1431–1881); Schaumburgů-Lippe, Náchod (1805–1945); Stubenbergů, Kyšperk 
/Letohrad/ (1787–1944); Šliků (1416–1948); Šporků (1664–1945); Šternberků, Častolovice (1517–1948); Thunů, 
Choltice (1610–1945); Trauttmansdorfů, Litomyšl (1666–1753); Valdštejnů-Vartemberků, Litomyšl (1703–1859); 
Wiederspergů, Medlešice (1665–1939); Sekretariát Jaromíra Černín-Morzina, Maršov (1886–1943).
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vedené od roku 1875) desky zemské. Ani nové pozemkové knihy, 
ani nové desky zemské nejsou veřejně přístupné, takže není mož-
né do nich nahlížet a pořizovat si z nich opisy, výpisy a kopie; 
katastrální úřad však na žádost z nich za správní poplatek výpis, 
opis nebo kopii sám vyhotoví.

Městské a obecní úřady

Obce jakožto územní samosprávné celky nezřizují vlastní archi-
vy a archivní fondy vzniklé z jejich činnosti jsou uloženy ve stát-
ních okresních archivech, přesto však na městských a obecních 
úřadech jsou leckdy uchovávány městské a obecní pamětní kni-
hy. Jedná se o „živé“ pamětní knihy, tedy pamětní knihy, do nichž 
se stále zapisuje, které jsou uloženy na městských a obecních 
úřadech. Do státních okresních archivů byly většinou odevzdány 
pamětní knihy vedené před rokem 1945 či před rokem 1918, 
zvláště pak pamětní knihy vedené v německém jazyce.

„Stavební archivy“ 
(spisovny stavebních úřadů, resp. odborů výstavby)

V tzv. spisovnách stavebních úřadů jsou uloženy písemné prame-
ny, včetně plánové dokumentace, k  jednotlivým objektům v ob-
lasti působnosti dotyčného stavebního úřadu. Tyto prameny tak 
chronologicky navazují na obdobné prameny uložené ve státních 
okresních archivech ve fondech příslušných měst. Zatímco však 
v  některých stavebních úřadech jsou uloženy pouze prameny 
z  novější doby, přičemž starší prameny byly předány státnímu 
okresnímu archivu, v jiných nalezneme spisy i ze starší doby, po-
čínaje 19. stoletím. K těmto stavebním archivům můžeme v Praze 
připojit ještě spisovnu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. 

Moravský 
zemský archiv 
v Brně

F 11 Velkostatek Slavkov u Brna (1592–1947); F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů Mikulov (1411–1888); 
F 19 Ústřední správa Collaltů Brtnice (1640–1949); F 21 Správa světské nadace šlechtičen Mariánská škola 
Brno (1516–1957); F 30 Lichtenštejnská ústřední správa Bučovice (1580–1924); F 44 Velkostatek Bučovice 
(1571–1947); F 115 Lichtenštejnský stavební úřad Lednice (1752–1945); F 188 Velkostatek Polná-Přibyslav 
a Pohled (1480–1924); F 238 Ústřední správa Podstatských-Lichtenštejnů Telč (1671–1948); F 239 Velkostatek 
Telč (1502–1950).

Rodinné archivy
G 138 Rodinný archiv Berchtoldů Buchlov (1494–1945); G 140 Rodinný archiv Ditrichštejnů Mikulov 
(1222–1944); G 142 Rodinný archiv Haugviců Náměšť nad Oslavou (1447–1945); G 150 Rodinný archiv Salm-
Reifferscheidtů Rájec nad Svitavou (1227–1970); G 169 Rodinný archiv Collaltů Brtnice (1021–1947); G 263 
Rodinný archiv Podstatských-Lichtenštejnů Telč (1325–1945); G 361 Rodinný archiv Vrbnů Holešov (1482–1957); 
G 367 Rodinný archiv Belcrediů Brno-Líšeň (1572–1948); G 393 Rodinný archiv Harrachů Velké Meziříčí 
(1649–1949); G 409 Rodinný archiv Lichtenštejnů Moravský Krumlov (1572–1944); G 436 Rodinný archiv 
Kouniců Slavkov (1278–1960); G 445 Rodinný archiv Sylva-Taroucců Čechy pod Kosířem (1470–1944)

Zemský archiv 
v Opavě

Bílovec, 1301–1942; Bohumín, 1616–1881; Bouzov, 1651–1925; Bruntál, 1566–1941; Budišov, 1587–1870; 
Deštné, 1457–1942; Dívčí Hrad, 1684–1948; Frýdek, 1580–1919; Fulnek, 1477–1943; Hlučín, 1467–1689; 
Horní Vikštejn, 1556–1951; Hošťálkovy, 1547–1948; Hradec, 1574–1949; Jánský Vrch, 1563–1945; Knížecí 
velkostatek Opava, 1564–1852; Kobylá, 1498–1944; Krnov, 1523–1951; Linhartovy, 1616–1946; Melč, 
1609–1881; Nová Horka, 1580–1940; Nový Jičín, 1549–1951; Odry, 1571–1947; Orlová–Lazy, 1610–1946; 
Osoblaha, 1628–1870; Paskov, 1572–1953; Pustějov, 1609–1895; Velkostatek Řádu německých rytířů Opava, 
1526–1933; Šilheřovice, 1534–1950; Slatina, 1601–1951; Slezská Ostrava, 1534–1945; Sovinec – Dolní 
Dlouhá Loučka, 1548–1940; Starý Jičín, 1625–1948; Štítina – Hrabyně, 1594–1946; Uhelná, 1464–1857; 
Valašské Meziříčí – Rožnov, 1540–1949; Velké Heraltice, 1571–1950; Velké Hoštice, 1615–1945; Velké 
Kunětice, 1635–1947; Vidnava, 1543–1913; Vítkov, 1557–1881; Vlčice, 1560–1932; Zlaté Hory, 1591–1945; 
Žulová, 1604–1939; Velkostatek Lipník nad Bečvou 1364–1945; Velkostatek Hukvaldy 1588–1949; Velkostatek 
Klášterní Hradisko 1447–1890; Velkostatek Šternberk 1381–1945; Velkostatek Tovačov 1304–1948.

Rodinné archivy
Archiv žerotínsko–vrbenský, 1497–1744; Fronning – Havixbeck, 1809–1930; Naumannů, 1830–1905; 
Spiegelfeldů, 1874–1940; Webernů, 1718–1918; Rodinný archiv a ústřední správa Lichnovských, 1403–1945.
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P R AMEN Y 
A LI T ER AT UR A 

Předkládaná monografie přináší svým zpracováním komplex-
ní pohled na historický vývoj loveckého objektu Lánská obora. 
Informace lze získat jak v literatuře, tak především v dostupných 
archivních pramenech. 

L I T E R A T U R A

Obornictví se v malé míře již věnují ve svých pracích Josef Václav 
Černý,58 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský59 a Jan Čabart,60 nic-
méně zajímavý výklad o  minulosti a  současnosti obornictví lze 
bezpochyby nalézt v dosud jediné monografii vydané v sedmde-
sátých letech 20. století „Naše obory,“ která čtenáře seznamuje 
s počátky zřizování obor v Evropě a v českých zemích. Současně 
podává přehled vývoje obornictví u nás od nejstarších dob až do 
konce druhé světové války a ukazuje perspektivu obor v  tehdej-
ší socialistické společnosti. Lze zde také získat informace o sta-
vu obor v Čechách a na Moravě a popisy mysliveckých zařízení 
v oborách.61 Dokreslení historie i současnosti myslivosti v našich 
zemích podává monografie Jiřího Andresky a Eriky Andreskové.62 
Autoři obohatili text i o přehled loveckých nemovitých památek, 
dvorců, hradů, zámků i zámečků. 

V současné době se vývoji obornictví věnuje David Tuma, který 
se ve své disertační práci zabýval otázkou novověkých obor, jejich 
účelem, funkcí, kategorizací a  vývojem. Podstatnou částí práce 
jsou kapitoly zabývající se vývojem obor v Čechách, na Moravě 
a  ve Slezsku, které vycházejí z  dobových písemných pramenů 

58  ČERNÝ, Josef Vilém. Učebnice myslivosti pro školy odborné a soukromé studium. Praha: Alois Wiesner, 1901, s. 228–238. 
59  CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan Evangelista. Dějiny lovu a lovectví v Čechách, Moravě a ve Slezsku. Louny: [nákl.vl.], 1909, s. 242–245.
60  ČABART, Jan. Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958,1. vyd., s. 305.
61  WOLF, Robert, Josef LOCHMAN a Otakar KOKEŠ. Naše obory. Vydání první. V Praze: Státní zemědělské nakladatelství, 1976. 249 s.
62  ANDRESKA, Jiří a Erika ANDRESKOVÁ. Tisíc let myslivosti. 1. vyd. Vimperk: Tina, 1993. 442 s. ISBN 80-85618-12-5.
63  TUMA, David. Archeologie novověkých obor: disertační práce, Plzeň, s. 73; TUMA, David. Vývoj obornictví v českých zemích. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) 
Obory a bažantnice v kulturní historii. Prameny a studie, 2014, roč. 53, s. 215–233. ISSN 0323-0988.
64  AMBROŽ, Robin. Lánská obora jako místo významných lovů a politických setkání. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) Obory a bažantnice v kulturní historii. 
Prameny a studie, 2014, roč. 53, s. 10–27. ISSN 0323-0988.
65  AMBROŽ, Robin. Lánská obora: 300 let. Lány: Lesní správa Lány, Kancelář prezidenta republiky, [2012?]. [16] s. ISBN 978-80-260-3191-8.
66  AMBROŽ, Robin. Východiska obnovy přestárlých porostů v podmínkách Lánské obory: disertační práce, Praha, 2015, s. 196.
67  AMBROŽ, Robin, Jan NAVRÁTIL, Štěpán STANICKÝ a Václav VODVÁŘKA. Lánská obora v proměnách času. Vyd. 1, Bezno: Česká marketingová, 
2018. 311 s. ISBN 978-80-270-4803-8.
68  Václav Kočka (1875–1951), český poštovní úředník a amatérský regionální historik. KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek 
král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936. 723 s.
69  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891. s. 1–59.

a z vlastního terénního výzkumu. Písemné prameny ověřoval v te-
rénu metodou nedestruktivního výzkumu zaměřeného především 
na antropogenní terénní relikty. Terénní výzkum obor a loveckých 
staveb byl jednou z hlavních metod disertační práce.63

Fenoménem severní částí Křivoklátska, Lánskou oborou, která 
představuje po několik set let symbiózu přírodních daností a lid-
ské práce, se po řadu let zabývá Robin Ambrož.64 Nejdříve jako 
zaměstnanec Lesní správy Lány vytvořil stručného průvodce po 
Oboře65 a následně se ve své disertační práci věnoval koncepč-
nímu řešení obnovy zdejších přestárlých bukových porostů.66 Na- 
konec v roce 2018 ke stému výročí založení Československa vy-
dal již jako bývalý pracovník lánské lesní správy spolu s Václavem 
Vodvářkou, Štěpánem Stanickým a  fotografem Janem Navráti-
lem knihu, která se snažila nastínit, co je pro Lánskou oboru 
podstatné a typické. Publikace sestává ze dvou propojených, te-
maticky vyvážených a  rovnocenných částí: obrazové a  textové. 
Obrazový oddíl vedle jedinečných snímků vysoké dokumentární 
hodnoty promyšleně fotograficky zachycuje bohatý cyklus čtvera 
ročních dob v Lánské oboře se vším, co k tomu kterému období 
patří. Druhou část tvoří chronologicky komponované kulturně his-
torické pasáže o Oboře a jejím vývoji.67

Pokud se chceme podrobně věnovat historii Lánské obory, mu-
síme také nahlédnout do monografie „Dějiny Rakovnicka“ Václava 
Kočky.68 Tento amatérský historik dějin Rakovnicka a Kralovicka 
sloužil jako poštovní úředník v Praze, kde získal přístup k některým 
archivním pramenům, z nichž později čerpal pro svá nejznámější 
díla. Kniha přináší ucelený přehled o dějinách celého rakovnické-
ho regionu a zatím zůstává faktograficky nepřekonaná. Nicméně 
při jejím bližším studiu a konfrontaci s uvedenými prameny vychá-
zejí najevo některé nepřesnosti, zejména v datacích. Václav Kočka 
čerpal zřejmě, kromě řady primárních pramenů, ze Sedláčkových 
„Hradů, zámků a  tvrzí Království českého.“69 Nelze opomenout 
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ani dílo Aloise Nechleby,70 Josefa Tlapáka,71 Antonína Nováka,72 
Jaroslava Čecha73 a Jiřího Hrbka.74 V současné době se badatel-
sky o  Lány zajímá Václav Vodvářka.75 Jeho publikace vycházejí 
z archivních pramenů, které jsou deponovány ve Státním okres-
ním archivu v Rakovníku.

V Y D A N É  A R C H I V N Í  P R A M E N Y

V  narativních pramenech je Křivoklátsko zmíněno především 
v Kronice české (Chronica Boemorum). Jejím autorem je Kosmas, 
nejprve kanovník a poté děkan pražské kapituly. Kronika je roz-
dělena do tří knih; první (dokončená asi v  roce 1122) sahá od 
nejstarších dob po smrt knížete Jaromíra roku 1038, druhá kon-
čí smrtí knížete Konráda roku 1092, třetí sahá až do 23. května 
1125. Při líčení nejstarších dob použil Kosmas lidových pověstí, 
které tak pronikly do náročného písemnictví. Z hlediska věrohod-
nosti se faktografický základ knihy opírá o knihu třetí, tedy o vlast-
ní zážitky Kosmovy. I přes preciznost a pečlivost, s níž byla kronika 
napsána, se Kosmas nevyvaroval omylů a nepřesností především 
v dataci. Mnohé omyly rovněž vznikaly při pořizování opisů knihy, 
jakožto jediného možného způsobu šíření v této době. Nicméně 
faktografickou nepřesnost nahrazuje kronikář poutavým, místy 
velice podrobným až zdlouhavým vyprávěním. I přes tyto drobné 
nedostatky se stala Kosmova kronika nepostradatelným zdrojem 
informací z dob dávno minulých.76 Ve své době vzbudila zajisté 
velkou pozornost, a proto není překvapením, že se někteří učenci 
rozhodli v Kosmově díle i po jeho smrti pokračovat. Jsou nazývání 

70  Alois Nechleba (1859–1944), český lesnický vědec, pedagog a spisovatel, člen Československé akademie zemědělské. V letech 1883–1923 působil 
na fürstenberském křivoklátském panství v  různých funkcích od adjunkta až po vrchního lesního radu. NECHLEBA, Alois. Lesy křivoklátské. Věstník 
Musejního spolku města Rakovník, 1921, roč. 11, s. 34–35; Týž. Počátky lesní kultury na Křivoklátsku. Sborník ČAZ, 1928, roč. 3, s. 763–776; Týž. 
Hospodářské a kulturní poměry na panství křivoklátském v období 1750–1846. Věstník ČAZ, 1935, č. 11, s. 703–707; Týž. Křivoklátská robota. Věstník 
Musejního spolku města Rakovníka 1922, roč. 12; Týž. Memoiry starého lesníka cenným pramenem pro dějiny hospodářských a  sociálních poměrů 
panství křivoklátského v období 1750–1846. Věstník ČAZ, 1935, roč. 11, s. 547–550; Týž. Nový duch a čilý ruch na lánském dvoře před 150 roky. Věstník 
Čs. akad. zemědělské, 1937, roč. 13, s. 278–288; Týž. Obrázky z minulosti lánské obory. Vlastivědný sborník škol. okresu slánského a kladenského, 
1939–1940, roč. 17, s. 145–197, s. 206–209.
71  NOVÁK, Antonín a Josef TLAPÁK. Vývoj lesa a lesního hospodaření na Křivoklátsku. Bohemia centralis, 1975, roč. 4, s. 3–51.
72  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 184.
73  ČECH, Jaroslav. Císařské hony na Křivoklátsku u Valdštejnů. Rakovník: Rabasova galerie, 1992, s. 18. ISBN 80-900899-6-8.
74  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v  roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 5–27. ISSN 1213-5879; Týž. 
Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. 33, č. 2, s. 334. ISSN 0231-7494.
75  VODVÁŘKA, Václav. Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2006. 198 s., [8] s. barev. obr. příl. 
ISBN 80-86772-17-9; Týž: Kapitoly z dějin obcí Lány a Vašírov. Lány: Obecní úřad, 1992, 79 s., [5] obr. příl. Kapitoly z dějin obcí Lány a Vašírov, Lány: 
Obecní úřad, 1992, s. 79.
76  KOSMAS a Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972. 261 s.
77  EMLER, Josef a Václav Vladivoj TOMEK, (eds.). Canonici Wissegradiensis continuatio Cosmae. Fontes rerum bohemicarum II, Praha, 1874, s. 203–237. 
78  EMLER, Josef a Václav Vladivoj TOMEK (eds.). Monachi Sazaviensis continuatio Cosmae. Fontes rerum bohemicarum II, Praha, 1874, s. 238–269.
79  KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a FIALA, Zdeněk. Pokračovatelé Kosmovi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, 251 s.
80  PETR ŽITAVSKÝ a OTTO. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae. Překlad František Heřmanský a Rudolf Mertlík. Vyd. 2., opr., (Ve Svobodě 1.).  
Praha: Svoboda, 1976. 597 s.
81  EMLER, Josef (ed.). Rýmovaná kronika česká. Fontes rerum Bohemicarum III, Praha, 1882, s. 1–302; MOUREK, Václav Emanuel (ed.). Kronika 
Dalimilova: podle rukopisu Cambridgeského. 2. vyd. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910. xii, 176 s.

Kosmovými pokračovateli. Patří sem především Kanovník vyše-
hradský, který se věnoval období let 1125–1141, bohužel jeho 
přesnou identitu neznáme.77 Dále v díle pokračoval Mnich sá-
zavský, který kroniku dovedl až do roku 1162, jehož stěžejním 
tématem bylo období vlády Vladislava II.78 Na tyto kronikáře na-
vázaly spisy Vincencia a Jarlocha, v nich se ovšem bohužel nena-
cházejí žádné zmínky o Křivoklátsku a z toho důvodu jsou pone-
chány stranou. Důležité je Druhé pokračování Kosmovo, které ve 
formě letopisů (Annales pragenses) sepsali kněží pražské kapitu-
ly. Jedná se o kompilativní dějepisné záznamy z let 1196–1278, 
jež byly zpracovány na přelomu 13. a 14. století a přibližují nám 
dobu vlády Václava I. a Přemysla Otakara II.79 Důležitou kroni-
kou pro dobu posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků je 
Zbraslavská kronika, která vznikla v  klášteře na Zbraslavi mezi 
léty 1305–1339 a je dílem dvou zbraslavských opatů, Oty, který 
ji psal s vysokou pravděpodobností v letech 1305–1314, a Petra 
Žitavského, jenž následně pokračoval v letech 1313–1339. Z pů-
vodní oslavy zakladatele kláštera se vyvinul spis zaznamenávající 
nejen život Václava II. a jeho následovníků na českém trůně, ale 
v obecných rysech podává kronika i přehled zahraničních událostí 
s širší či užší vazbou k českým zemím. Tato kronika je dovedena 
do roku 1338.80 Stranou nesmíme ponechat ani tzv. Dalimilovu 
kroniku, jejíhož autora neznáme, Tomášem Pěšinou z Čechorodu 
byla chybně připsána Dalimilovi Meziříčskému, jehož jméno jí 
již zůstalo, přestože jeho autorství bylo vyvráceno již Josefem 
Dobrovským. Kronika byla orientována výrazně protiněmecky, 
byla psána česky a ve verších.81
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K  dalším pramenům bezesporu patří zákoník Karla IV., 
Majestas carolina, který vznikl v 50. letech 14. století, pro od-
por šlechty však nikdy nenabyl právní platnosti. Křivoklátsko je 
zmíněno i  v Karlově autobiografii Vita Caroli, kterou panovník 
ukončil k roku 1340, neznámý autor ji pak dovedl k roku 1346.82

Dále bylo čerpáno z editované kroniky „Novostrašecká kroni-
ka Václava Preinheltra z let 1801–1834…,“ uspořádané a opat-
řené poznámkovým aparátem Jana Černého.83 Jedná se o edici 
soukromé kroniky učitele Václava Preinheltra, psané v  letech 
1801–1834. Tento historický vyprávěcí pramen, který vznikl 
v městě Novém Strašecí, je typickým projevem lidového kroni-
kářství přelomu 18. a 19. století a zapadá do písmácké tradice, 
bohatě rozvíjené v našich zemích. V oblasti Rakovnicka se však 
jedná o  jedinečný dochovaný text tohoto druhu, který byl do-
sud málo známý a badatelsky nevyužitý. Česky psaná kronika 
místního intelektuála začala vznikat v době napoleonských válek 
a stupňujících se hospodářských problémů Rakouska, završených 
státním bankrotem roku 1811. Na jedné straně podává zprávy 
o bitvách a politických jednáních, které autor převzal z oficiál-
ního rakouského tisku, a bohatě se zajímá o dění v Evropě. Na 
druhou stranu kronikář líčí situaci ve své obci a na křivoklátském 
panství za Fürstenberků, v jehož rámci Nové Strašecí tehdy fun-
govalo jako tzv. municipální město.

Opomenuta nezůstala ani edice narativních pramenů sou-
kromé povahy, sepsaných v Rakovníku ve druhé polovině 19. stole- 
tí, a navazující na předešlou edici V. Preinheltra. Jedná se o zápisky  
knihovníka a  archiváře Františka Hovorky,84 uložené v  rakovnic-
kém okresním archivu a v Knihovně Národního muzea v Praze. 
Ferdinand Malec85 začal sepisovat svou obsáhlou kroniku v roce 
1885, nejdříve z pověření obce, poté, co ji zastupitelstvo odmítlo, 
se jeho práce změnila v soukromé zápisy. Malcova kronika je ulo-
žena v rakovnickém archivu a týká se let 1800–1900, Hovorkovy 
zápisky obsahují některé drobnosti z konce 18. století a autor je 
dovedl až do své smrti.86

82  PALACKÝ, František (ed.). Majestas carolina. Archiv český 3, Praha, 1844, s. 65–180; EMLER, Josef (ed.). Vita Caroli. Fontes rerum Bohemicarum III,  
Praha, 1882, s. 323–417. 
83  PREINHELTER, Václav a Jan ČERNÝ (ed.). Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. sto- 
letí v regionu: edice vyprávěcích pramenů. Nové Strašecí: Město Nové Strašecí, 2008, 250 s. ISBN 978-80-86772-32-5.
84  František Hovorka (1801–1873), malíř pokojů, písmák, osvětový pracovník, kronikář.
85  Ferdinand Malec (1836–1921), státní úředník, kulturní pracovník Rakovnicka. Autor kroniky Rakovníka.
86  HOVORKA, František, MALEC, Ferdinand a Jan ČERNÝ (ed.). Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce. 
Praha/Rakovník: SOA v Praze, SOkA Rakovník 2010, 439 s. IBSN 978-80-86772-49-3.
87  ŠTĚPÁN, Josef. Velkostatek Křivoklát a jeho archiv. Sborník archivních prací. Praha, 1975, roč. 25, č. 2, s. 297–338; SMITKA, Jiří. Fürstenberský 
archiv na Křivoklátě – jeho osudy od koupě Československým státem v roce 1929 po současnost. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: 
referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.‒20. dubna 2013 v Jičíně. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích ‒ Státní okresní archiv Semily 
pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2013, s. 441–445. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 16. ISBN 978-80-86254-28-9.
88  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2833, sign. 1964 H, 1805, rozhodnutí Alžběty Fürstenberkové 
o jmenování Prokopa Schnella knihovníkem a archivářem s připojením instrukce.
89  http://haus-fuerstenberg.de/kultur-museum/archiv-und-bibliothek/baugeschichte/.
90  SOA Praha, f. Inspekce státních lesů Křivoklát, inv. č. 99, sign. II, kart. 38, 39, 1929–1939, 1940–1944, archiv, knihovna, hrad Křivoklát.

A R C H I V N Í  P R A M E N Y

Vzhledem ke skutečnosti, že Křivoklátsko spolu s obcí Lány spa-
dalo pod velkostatek, lze v  prvé řadě vyhledat jako základní  
archivní pramen fond Velkostatek Křivoklát, uložený v současné 
době ve Státním oblastním archivu v Praze.87

Na hradě Křivoklát lze mluvit o archivu od roku 1805, kdy 
došlo k vypracování instrukce o zřízení správy archivu, knihov-
ny, sbírky mincí a  antik, vydané Alžbětou z  Fürstenberka jako 
poručnicí nezletilého syna Karla Egona II. z  Fürstenberka.88 
Archiválie, které byly smluvně vydány rodu Fürstenberků a od-
vezeny z tehdejšího Československa, jsou dnes uloženy v Archivu 
rodu Fürstenberků, Fürstenbergstrasse 13 v  Donaueschingen 
v Bádensku-Württembersku.89

Po převzetí velkostatku Křivoklát československým státem 
připadl křivoklátský archiv, knihovna a  registratura do sprá-
vy Československého státního archivu zemědělského v  Praze, 
založeného v  roce 1919 při ministerstvu zemědělství. Archiv 
však zůstal začleněn do tehdejšího podniku Státní lesy a statky 
Křivoklát.90 V souvislosti s neustálými reorganizacemi u státních 
lesů nebyl křivoklátský archiv výlučným správcem fürstenber-
ských fondů, ale začal přejímat i další archivní fondy. K 1. led-
nu 1935 došlo ke zcela zásadní reorganizaci podniku při nově 
vzniklém Ředitelství státních lesů a statků. V Křivoklátě vznikla 
Inspekce státních lesů, v jejímž rámci fungoval odbor kancelář-
ské služby, spisovny a  archivu. Po roce 1945 byl křivoklátský 
archiv začleněn do správy nově vzniklého Oblastního zeměděl-
ské-lesnického archivu Praha. Od roku 1947 začalo docházet 
k  postupným svozům zemědělsko-lesnických fondů zrušených 
velkostatků. Od začátku roku se také změnil původní název na 
zemědělsko-lesnický archiv na Křivoklátě. V  roce 1955 byl na 
základě vládního nařízení o archivnictví č. 29 Sb. ze 7. května 
1954 křivoklátský archiv připojen od 1. ledna 1956 ke Státnímu 
archivu v Praze. Stal se jeho jedním mimopražským pracovištěm, 
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jako součást II., zemědělsko-lesnického oddělení.91 Je nutné 
také podotknout, že spojení s fürstenberskou knihovnou trvalo 
do roku 1954, kdy došlo k rozluce a odbornou správu knihovny 
začalo vykonávat Národní muzeum v Praze.92 V průběhu roku 
1998 došlo k přestěhování křivoklátského pracoviště do nového 
archivního areálu v Praze na Chodovci. 

Fond Velkostatek Křivoklát 1356‒1929 (1994) zahrnu-
je ve svých deseti oddílech všechny obory hospodářské činnosti 
tohoto majetku, a proto nalezneme písemnosti k tématu, zabý-
vajícímu se myslivostí, v celé řadě těchto oddělení. Nejstarší pí-
semnosti jsou zastoupeny v  oddělení Starý93 a  Nový archiv.94 
Jsou to spory o  výkon práva myslivosti, zprávy lesního úřadu 
v  záležitostech myslivosti, stíhání pytláctví, instrukce a  výkazy 
zvěře a zprávy o významných honech. Bez povšimnutí nemůže 
zůstat manská kniha z  let 1454–1566,95 která je jedinečným 
pramenem, využitelným jak v regionálních a hospodářských dě-
jinách, tak v dějinách správy a práva.

Velkou část honebních spisů obsahuje oddělní Lesní úřad 
a Ústřední správa velkostatku. Lesní úřad je velmi důležitým pra-
menem pro studium historie lesního a honebního hospodářství 
křivoklátské oblasti, zejména pak prvního zařízení lesů, těžební-
ho a pěstebního hospodaření a činnosti, organizace lesní sprá-
vy, provozu myslivosti a udržování stavu zvěře. Dále obsahuje 
údaje o sociálních poměrech dělníků a zaměstnanců.

Mnohé údaje z tohoto oboru nalezneme i v ostatních odděle-
ních fondu, jako například Poručenská kancelář týkající se poru-
čenství za Alžběty Fürstenberkové.96

K  dalším fondům Státního oblastního archivu v  Praze patří 
osobní fond Rudolfa Maxery, který se narodil v myslivně Bušohrad 

91 INDRA, Bořivoj. Padesát let Státního oblastního archivu Praha. Středočeský sborník historický, 1998, roč. 24, s. 218–222. ISSN 0585-4172.
92 MAŠEK, Petr. Křivoklátská knihovna rodu Fürstenberků. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – literární historie. 1993, Sv. XXX-VIII, č. 1–2. 
Praha, s. 39–62. ISSN 0036-5351.
93 Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 297, sign. A 180; inv. č. 302, sign. A 194; inv. č., 303, sign. A 196; inv.  
č. 303, sign. A 202; inv. č. 305, sign. A 223; inv. č. 307, sign. A 229; inv. č. 316, sign. A 253; inv. č. 321, sign. A 263; inv. č. 322, sign. A 264; inv. č. 341, 
sign. C 37; inv. č. 716, sign, H 16; inv. č. 717, sign. H 17; inv. č. 778, sign. H 83; inv. č. 798, sign. H 112 – H 116; inv. č. 806, sign. H 143; inv. č. 806, sign. 
H 144; inv. č. 806, sign. H 146; inv. č. 814, sign. H 161 – H 162; inv. č. 814, sign. H 164; inv. č. 828, sign. H 186; inv. č. 862, sign. H 219; inv. č. 864, sign. 
H 222; inv. č. 94, sign. I 21; inv. č. 930, sign. I 60; inv. č. 931, sign. I 61; inv. č. 938, sign. I 68. 
94 Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 1512, sign. 8162; inv. č. 2558, sign. 183 H; inv. č. 2559, sign. 210 H; inv. 
č. 2600, sign. 431 H; inv. č. 2627, sign. 667 H; inv. č. 2641, sign. 780 H; inv. č. 2647, sign. 848 H; inv. č. 2663, sign. 983 H; inv. č. 2765, sign. 1694 H; 
inv. č. 2766, sign. 1731 H; inv. č. 2832, sign. 1962 H; inv. č. 2970, sign. 2430 H; inv. č. 3023, sign. 3798 H; inv. č. 3137, sign. 4617 H; inv. č. 3211, sign. 
5204 H; inv. č. 3212, sign. 5205 H; inv. č. 3215, sign. 5208 H; inv. č. 3303, sign. 924 I; inv. č. 3322, sign. 3790 I; inv. č. 3324, sign. 3794 I; inv. č. 3347, 
sign. 5566 I; inv. č. 3798, sign. 632 S.
95 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 687, sign. G 211; inv. č. 688, sign. G 211/2, 1454–1566, 
manská (lenní) kniha křivoklátská.
96 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Poručenská kancelář, Poručenství za Alžběty Fürstenberkové, inv. č. 12, sign. 7g, kart. 8, 1805, myslivost-
zastřelené; inv. č. 16, sign. 11, 1809, nástup Jáchyma Egona Fürstenberka na poručenství, předávací spisy a účetní likvidace.
97 SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. dopis, 1933; Kovoprůmysl na Křivoklátsku za éry fürstenberské, 1932, rukopis.
98 Archiv Národního zemědělského muzea, f. Rudolf Maxera. 1843, Studijní cesty knížecího fürstenberského lesního architekta Roberta Truxy; Ze 
života knížecího fürstenberského dvorního rady Františka Nittingera, 1933; Beschreibung der Burg Pürlitz, 1930; Pohledy do minulosti křivoklátských 
lesů; Lesnická škola – průmyslová škola a humanitní ústavy na Křivoklátě; železářství a kovoprůmysl, Soupis přírodních památek k svérázu krajinného 
a s přírodou spjatých pamětihodností; Základy života v obrazech pravděpodobnosti; životopis.
99 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera. Myslivost hloubi křivoklátských lesů, 1932–1934; Pamětní listy z dějin panství křivoklátského, 1927. 

na Křivoklátsku 17. dubna 1868. Když skončil lesnickou službu 
jako vedoucí polesí Kouřimec, byl pověřen uspořádáním výše zmí-
něného fürstenberského vrchnostenského archivu. Zpracováním 
jeho dokladů významně přispěl k dějinám myslivosti u nás. Četné 
články uveřejnil v lesnických a mysliveckých časopisech, vydáva-
ných J. V. Rozmarou (1872–1951). Konkrétně se jednalo o Stráž 
myslivosti, časopis Lovec a Obzor, nicméně přispíval i do rakovnic-
kého Muzejního věstníku. Část Maxerova osobního fondu je ještě 
deponována ve Státním oblastním archivu v Rakovníku.97 Pro úpl-
nost je nutné zmínit jeho další část, která je uložená v muzejním 
archivu Národního zemědělského muzea.98 Vrcholem jeho práce 
se však stala třídílná studie „Myslivost v  hloubi křivoklátských 
lesů“, pojednávající o pamětihodnostech v  křivoklátských lesích 
spjatých s přírodou. Maxera nám zde nepředstavil Křivoklátsko 
jen ve své době, ale věnoval se i historickým mezníkům. Z toho 
důvodu se zde můžeme dočíst o arciknížeti Ferdinandu Tyrolském, 
jeho morganatické choti Filipině Welserové a o Ferdinandově péči 
o zvelebení stavu zvěře a pokusů s aklimatizací cizokrajné zvěře. 
Jiné kapitoly věnoval Maxera například pytláctví, povinným do-
dávkám lovné zvěře pro armádu Karla Alberta, který byl v pro-
sinci roku 1741 vyhlášen za českého krále jako Karel III., apod. 
Rukopis Maxerova díla lze dohledat, jako opis v osobním fondu 
Rudolfa Zaspala, lesního inspektora na Křivoklátsku, uloženého 
ve Státním okresním archivu Rakovník. Dále je zde ještě k dispozi-
ci opis Maxerových „Pamětních listů z dějin panství křivoklátské-
ho“ z roku 1927.99 Významným doplňujícím pramenem k poznání 
lesnictví a myslivosti na Lánsku z každodenního pohledu lesních 
zaměstnanců jsou nepublikované rukopisné a  strojopisné vzpo-
mínky, paměti a odborné postřehy lesníků Adolfa Böhma, Josefa 
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Hůly, Antonína Kubíčka a Josefa Seidla. K nim lze zařadit publi-
kaci bývalého ředitele lánské lesní správy Bohumila Martinka.100

Období pokrývající dvacátá a třicátá léta 20. století popisu-
je pamětní kniha obce Lány. Po vzniku Československé republiky 
zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních, ze 
dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím založit a  vést 
pamětní knihu obecní čili kroniku, k  čemuž každá obec musela 
zřídit komisi a ustanovit kronikáře. Kronikářem se tak 5. listopadu 
1922 stal František Pošta, který ji vedl až do roku 1939. Pamětní 
kniha obce Lány obsahuje celkem 298 stran a  Pošta do ní za-
řadil i  stručné zápisy před rokem 1914. Na ni navázala druhá 
pamětní kniha se zápisy od roku 1940 až do konce roku 1957. 
Zde je důležité upozornit na skutečnost, že kniha pro zápisy byla 
po druhé světové válce obcí Lány zakoupena až v  roce 1946. 
V tomto roce dodatečně podle svých osobních poznámek dopsal 
kroniku dříve jmenovaný František Pošta a potom ji vedl do roku 
1950. Od tohoto roku předal funkci kronikáře Josefu Jelínkovi, kte-
rý v zápisech pokračoval až do roku 1957. Dopsané zápisy z let  
1940–1945 Pošta čerpal ze své zcela soukromé kroniky „Historie 
obce a zámku Lány“, která je v současné době veřejnosti nepří-
stupná. Obsahuje zápisy od roku 1940 do roku 1964, pak po-
kračovala až do roku 1969, kdy jí vedl již Poštův syn Karel. Třetí, 
oficiální, Pamětní knihu obce Lány, vedenou od roku 1958 do kon-
ce roku 1969, psal opět Josef Jelínek. Pokračoval také v zápisech 
čtvrté Kroniky obce Lány od začátku roku 1970 do roku 1975, kdy 
na něho navázal Václav Vodvářka a ukončil kroniku v roce 1978. 
Posledně jmenovaný započal práci i na páté kronice od počátku 
roku 1979 do konce roku 1983, kdy převzal funkci Václav Herman, 
který kroniku ukončil v roce 1985. Šestou kroniku nejprve vedl od 
roku 1986 Václav Herman, ale na počátku doku 1991 se vystřídal 
s Gabrielou Procházkovou, která předala zápisy v kronice na po-
čátku roku 1997 Františku Poštovi ml. Ten ukončil šestou kroniku 
na konci roku 2002. Sedmou kroniku psal od roku 2003 do konce 
roku 2011 nadále František Pošta ml. Aktuálně vede další lánskou 
kroniku počínaje 1. lednem 2016 Václava Nováková. 

Dalším pramenem jsou bezesporu Pamětní knihy Lesní správy 
Lány101 a archivní dokumenty Lesní správy Lány uložené v archivu 
Kanceláře prezidenta republiky.

Dále nelze opomenout orální historii, která má svůj speci-
fický význam v případě, že je řada pramenů z různých důvodů 
nepřístupná nebo byla zničena, čímž se stává jediným zdrojem 
informací o  určité historické události. V  rámci individuálního 
sdělení tak lze odhalit osobní prožitek pamětníků a jejich popis 
rozhodování ve složitých i každodenních situacích.

100  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009. 141 s. ISBN 978-80-7433-020-9; týkající se zejména období 
osmdesátých let 20. století.
101  Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní knihy lesní správy Lány 1921–1936, 1937–1959, 1960–1978, 
1979–1989. 

Změn y na úz emí 
Láns ké obor y  z ac h yc ené 
v ojens kými  mapo váními , 

hos podářs ké mapy 
a   le t ec ké snímko vání

K bližšímu poznání vývoje území Lánské obory byly využity mapy 
vojenského mapování a hospodářské mapy křivoklátského pan-
ství. Na Prvním vojenském mapování (Josefském), pocházejícím 
z let 1764–1768 a 1780–1783 (rektifikace), lze nalézt označení 
místních a pomístních názvů v německém jazyce nebo s němec-
kou transkripcí a v českém jazyce. V oblasti současné Lánské obo-
ry žádný název připomínající obory není uveden. Jsou zde však za-
chyceny hájovny (označené jako Forst). Označení obory je možné 
nalézt až na mapách Druhého vojenského mapování (Františkova), 
z let 1836–1852, kde je již patrné rozdělení původní velké vald-
štejnské obory na část Lánskou a  Řevničovskou. Řevničovská 
obora je charakterizována německým názvem Saugarten, což 
označuje zařízení určené k chovu černé zvěře. U Lánské obory, 
určené k chovu jelení zvěře, je uveden název Thiergarten. Jsou zde 
i označení jednotlivých revírů (například Lahnaer Rothwild Revier, 
Breyler Revier, Ploskower Revier, Bieletscher Revier atd.) 

Dalším zdrojem informací jsou Císařské otisky map stabilní-
ho katastru (mapováno v roce 1841), kde kromě výměry obou 
loveckých objektů lze nalézt i řadu užitkových staveb sloužících 
k zajištění provozu obor (hájovny, lísy apod.) 

Třetí vojenské mapování (Františko-josefské) z let 1877–1880 
(Čechy) poskytuje tytéž informace jako mapování předchozí,  
objevují se zde však navíc i názvy některých oborních cest (Max 
Weg, Leontinen Weg, Emils Weg) a samozřejmě jsou zachyceny 
i nové lovecké stavby. Můžeme zde nalézt lovecký dům Šubrt – 
na mapě je označen jako Schubartshof) – z roku 1786, zámek 
Leontýn z roku 1820 a rozšířený v roce 1865 a lovecký zámeček 
Dřevíč z konce první poloviny 19. století. Leontýnina chata z dru-
hé poloviny 19. století zde ještě zakreslena není.

Cenné údaje o vývoji původní valdštejnské obory a následně 
Lánské a Řevničovské obory poskytují i  lesnické mapy. Jedná se 
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007/ Situační plán fürstenberských loveckých revírů 
Nedatovaná kolorovaná mapa znázorňuje rozdělení fürstenberských loveckých revírů. Mapa 
pravděpodobně pochází z období kolem roku 1816, kdy byla původní velká valdštejnská obora 
na návrh knížecího inspektora panství Františka Nittingera rozdělena na tři části. Podle nového 
rozdělení tvořily revíry Lánský a Ploskovský oboru určenou k chovu jelení zvěře, tzv. Lánskou, revír 
Řevničovský a část Luženského měly tvořit oboru pro zvěř černou a revíry Brejlský, Novodomský, 
Hanský a zbývající část Luženského byly z mysliveckých a loveckých aktivit zcela vypuštěny. Tuto 
předpokládanou dataci potvrzuje i absence zákresu Pražsko-lánské koněspřežní dráhy, která 
vznikla v tomto úseku až v roce 1833. Mapa barevně odlišuje skladbu lesa ( jehličnaté lesy, buky 
a duby, břízy), louky, nebo pole. Gradující hustota šrafování pak poukazuje na svažitost území. 
Zajímavé je i zachycení stávajícího oborního plotu. Autorem mapy je Anton Fischer.
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o specializovaná mapová díla, která vznikala zejména za účelem 
evidence majetkových poměrů. Pro ocenění lesů bylo třeba kro-
mě vytyčení hranic i zjištění jejich výměry a výsledky měření se 
zachycovaly v urbářích. Měření lesů, zjištění jejich výměry, nemě-
lo být pouze podkladem ke stanovení ceny majetku, ale sloužilo 
i k určení výše těžby. Měřické práce často prováděl lesní personál. 
Stanovení výměry, ale také ceny lesa byly potřebné při změně ma-
jitele, prodeji či koupi nebo při záruce či zástavě na půjčku. V celé 
řadě případů se tyto mapy vyznačovaly grafickým zpracováním 
na velmi vysoké úrovni, s velkou zdobností, kladoucí velké nároky 

102  AMBROŽ, Robin, Jiří DROZDA a Šárka STEINOVÁ. Mapy obor ‒ specializované lesnické mapy a jejich proměny v čase. Kartografické listy: ročenka 
Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. Bratislava: Geografický ústav SAV: Slovenská technická univerzita: Univerzita Komenského, 1993,  
roč. 25, č. 2, s. 65–74. 

na kreslíře. Zhruba od poloviny 18. století se začaly objevovat les-
nické mapy tištěné. Křivoklátské lesnické mapy velmi často nejsou 
datovány a  jejich časové zařazení se provádí na základě výsky-
tu různých objektů, u kterých známe rok jejich vzniku (například 
Pražsko-lánská koněspřežná dráha, lovecké stavby) nebo podle 
organizace revírů. Velmi častá je německá transkripce. Úroveň 
zpracování map zcela jistě přesahuje význam Křivoklátska.102

Letecké snímky jsou s ohledem na rozsah samostatnou přílo-
hou na konci monografie.
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← 008/ Situační plán Lánské obory 
Nedatovaná kolorovaná mapa neznámého autora znázorňuje území 
samostatného Lánského revíru (resp. obory pro chov vysoké zvěře). Mapu 
lze přibližně datovat do období 1816–1833. I zde je patrné barevné odlišení 
skladby lesa a polí. Mapa obsahuje zákres všech trvalých staveb na území 
Lánské obory (hájovny, hospodářské dvory, cihelna a silnice). Zajímavostí 
je rozsah polí v oblasti Nových Dvorů (Neuhof), který byl výrazně větší, než 
tomu bylo po odkoupení majetku československým státem v roce 1921 a než 
tomu je v současnosti (viz letecké snímky lokality v další části této kapitoly).

009/ Plán revíru Lány 
Nedatovaná mapa neznámého autora pochází z období po roce 1833. 
Kromě revíru Lány zachycuje i sousední revíry a majetky. Měřítko je uvedeno 
v dolnorakouských sázích a v pravém dolním rohu je tabulka výměr (lesní 
půda, holiny, nelesní půdy, louky a pole). Barevně jsou odlišeny jednotlivé 
dřeviny (smrk, jedle, borovice, dub, buk, bříza) s rozdělením na staré 
(schlagbar) a mladé ( jung) porosty, zahrady, panská pole, pole dědičně 
pronajímaná (emphyteutica), louky a pastviny. Prostorové rozdělení lesa je 
řešeno číslováním římskými číslicemi (I–LXXXVI) s označením pomístních 
názvů v češtině, němčině, nebo v německé transkripci (Dauschowa Setsch – 
Doušova seč).
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← 010/ Porostní mapa revíru Lány 
Porostní mapa knížecí fürstenberské lesní správy Lány byla nakreslena 
taxátorem Josefem Knytlem v červnu 1900. Zobrazovala však stav lesa 
k počátku roku 1899. Mapa je vyhotovena v měřítku 1 : 17 500 a byla 
vytištěna ve Vídni. Legenda barevně odlišuje listnaté a jehličnaté porosty 
v pěti věkových třídách a obsahuje i značení holin a ředin. Jednotlivé revíry 
(Lány, Křivoklát, Sv. Alžběta a Ploskov) mají číslovaná oddělení 
a malými písmeny jsou označena pododdělení. V mapě se vyskytuje celá 
řada fürstenberských osobních jmen – Max Egon Thal (dnešní Haltýře), 
Maxthal (Klíčavský luh), Leontinenweg (v současnosti Masarykova cesta), 
Amalienweg (nyní Šámalova cesta, cesta na Ameriku), Emilsweg a Irma Balz.

011/ Přehledová mapa státního statku Lány 
Mapa zachycuje stav majetku státního statku Lány k počátku roku 1929. 
Zobrazení se již přibližuje současnému pojetí lesnických map. Prostorové 
rozdělení lesa je uváděno čísly oddělení a písmeny označujícími jednotlivé 
porosty. Majetek je v legendě rozdělen na dvě hospodářské skupiny 
(skupina A – les výnosový a skupina Obora). V rámci skupin je graficky 
znázorněno rozdělení poměru věkových stupňů (v mapě rozlišeny barevně) 
včetně plochové tabulky členěné dle polesí (Lány, Ploskov a Běleč) 
a hospodářských skupin. Na mapě zcela vymizely názvy lokalit motivované 
rodinou Fürstenberků. Měřítko mapy je 1 : 15 000.
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001/ V centrální části Lánské obory se nachází oborně-pastevní lesy. Na fotografii je lokalita Kouglák (2015).
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Př ír odní  poměr y 

P O L O H A  L Á N S K É  O B O R Y 
A   G E O M O R F O L O G I C K É  Č L E N Ě N Í

Lánská obora se nachází ve Středočeském kraji přibližně 35 km 
na západ od Prahy. Obora je součástí LHC Lány a správu majetku 
svěřeného státem již od roku 1921 vykonává Lesní správa Lány, 
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky. Největší 
část plochy Obory spadá do katastrálního území Lány, dále je 
zastoupeno k. ú. Běleč, Lhota u Kamenných Žehrovic a Městečko 
u Křivoklátu. Klíčavský potok, který Oborou prochází, tvoří hrani-
ci mezi okresem Rakovník a Kladno. Lánská obora leží v CHKO 
Křivoklátsko a  v  Přírodní lesní oblasti 8 ‒ Křivoklátsko a Český 
kras, podoblast 8a – Křivoklátsko.1 Nejvyšším bodem Lánské obo-
ry je Pytlácký vrch s nadmořskou výškou 471 m n. m., nejnižším 
místem je údolí pod hrází Klíčavské přehrady – 260 m n. m. 

Podle geomorfologického členění je území Obory zařazeno 
do následujících geomorfologických jednotek: Provincie – Česká 
vysočina, Subprovincie – Poberounská soustava, Oblast – Brdská 
oblast, Celek – Křivoklátská vrchovina, Podcelek – Lánská pahor-
katina a Okrsek – Klíčavská pahorkatina. 2 

G E O L O G I C K É  P O M Ě R Y

Horninový základ dnešního území Lánské obory tvoří mořské 
usazené horniny (břidlice, prachovce, droby a silicity) a podmoř-
ské vulkanity starohorního (proterozoického) stáří.3 Všechny tyto 
horniny vznikly v poslední fázi proterozoika zvané neoprotero-
zoikum, zhruba před 650 až 540 miliony let. Některé nedávné 
studie však naznačují, že stáří menší části těchto hornin může 
být nižší a  mohou odpovídat starší části kambria.4 Ukládání 
hornin probíhalo v mořské pánvi bohaté na sopečnou činnost.5 
Zdejší prachovce a droby proto obsahují hojnost úlomků hornin 

1  TRNČÍK, Peter a kol. Oblastní plán rozvoje lesů. Textová část oblastního plánu rozvoje lesů, Část A, Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český Kras. 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Stará Boleslav, 2010, s. 8.
2  BALATKA, Břetislav et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987. 584 s.
3  MAŠEK, Jan, Vladimír HAVLÍČEK, Jiří RUDOLSKÝ, Michaela ZEMKOVÁ, Eva KULÍKOVÁ a Robert TOMAS. Křivoklátsko [kartografický dokument]: 
Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Křivoklátsko. Geologická a přírodovědná mapa 1 : 50 000. Praha: Česká geologická služba, 1997; 
Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 12–144 Lány [kartografický dokument]. Praha: Česká geologická služba, 2012, s. 70.
4  HAJNÁ, Jaroslava, Jiří ŽÁK a Wolfgang DÖRR. Time scales and mechanisms of growth of active margins of Gondwana: A model based on detrital 
zircon ages from the Neoproterozoic to Cambrian Blovice accretionary complex, Bohemian Massif. Gondwana Research 42, 2017, s. 63–83; HAJNÁ, 
Jaroslava, Jiří ŽÁK, Lukáš ACKERMAN, Martin SVOJTKA a Jan PAŠAVA. A giant late Precambrian chert-bearing olistostrome discovered in the Bohemian 
Massif: A record of Ocean Plate Stratigraphy (OPS) disrupted by mass-wasting along an outer trench slope. Gondwana Research, 2019, in press.
5  CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 
436 s. ISBN 80-200-0914-0. 

sopečného původu. Tyto starohorní usazené horniny nalezneme 
dnes na většině plochy Obory. Podmořské vulkanity čedičového 
typu byly krátce po svém vzniku, zřejmě hlavně reakcemi s moř-
skou vodou, pozměněny na tzv. spility. Spility tvoří velké těleso 
zejména severovýchodně od Klíčavské přehrady, stojí na nich 
i lovecká chata Leontýna. Šedě až černě zbarvené křemité usa-
zené horniny, silicity, v místní terminologii nazývané buližníky, 
tvoří menší čočky s mocností nejvýše desítky metrů. Vzhledem 
ke své odolnosti jsou ale v terénu poměrně nápadné a byly vy-
užity i jako hlavní stavební surovina hradu Jivno. Buližníky jsou 
častější v jihovýchodní části Obory. Jejich vznik souvisí také se 
starohorní sopečnou činností a  s uvolňováním křemene, který 
se potom srážel na mořském dně, u některých jejich typů zřej-
mě i s činností biologickou. Celý tento mnoho kilometrů mocný 
komplex starohorních hornin, skládající se z usazených hornin 
a  spilitů, byl poprvé zvrásněn kadomským vrásněním, časo-
vě při hranici neoproterozoika a  kambria. Horniny neprotero-
zoika byly v minulosti v prostoru Obory těženy ve dvou větších 
lomech (droby v lomu u Myší díry a spility v  lomu u Lánského 

002/ Lokalizace LHC Lány a Lánské obory na území České republiky.



(  39  )

potoka při Klíčavské přehradě).6 V mladší části kambria, před 
zhruba 500 až 485 miliony let, probíhal v oblasti jihozápadně 
od dnešní Lánské obory intenzivní suchozemský vulkanismus 
andezitového, dacitového a  ryolitového typu. V oblasti Lánské 
obory byly tyto horniny většinou odneseny pozdější erozí, v pří-
padě kyselého ryolitového vulkanismu se ale zachovaly ve star-
ším starohorním podloží jejich přívodní dráhy, vlastně mohutné 
ryolitové žíly, vyplňující až stovky metrů široké trhliny. Největší 
z  nich běží z  jihu až k  hájovně Fialková.7 V  prostoru Zadního 
Vápence jsou zachovány jako malý relikt na ploše zhruba 1 km2 
i výlevné kambrické ryolity, které zde byly dříve těženy v lokalitě 
V hrozném. Z dalšího vývoje během ordoviku, siluru a devonu 
se nezachovaly žádné horniny. V mladší části devonu a starší 
části karbonu ale byla oblast znovu zvrásněna tzv. variským (též 
hercynským) vrásněním.8 Horniny se však ani při předchozím 

6  Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 12–144 Lány [kartografický dokument]. Praha: Česká geologická služba, 2012, 70 s.
7  Tamtéž.
8  CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 
436 s. ISBN 80-200-0914-0. 
9  Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 12–144 Lány [kartografický dokument]. Praha: Česká geologická služba, 2012, s. 70.

kadomském ani při tomto variském vrásnění nedostaly do vel-
kých hloubek, takže jsou jen nepatrně metamorfovány, což se 
v  břidlicích projevuje přítomností sericitu, maximálně chloritu 
(tzv. anchimetamorfóza).9 V nově vzniklém variském horstvu se 
začaly ve sladkovodních pánvích ukládat v mladší polovině kar-
bonu (od doby zhruba 320 milionů let před současností) pískov-
ce a slepence, později v močálovitých lesích a bažinách i uhelné 
jílovce a polohy organické hmoty, které byly následně transfor-
movány na sloje černého uhlí. Stupeň prouhelnění ukazuje, že 
tyto uhelné sloje musely být v určité fázi svého vývoje překryty 
mnohem větší mocností nadložních uloženin, než je tomu dnes. 
Původní rozsah karbonských hornin byl tedy mocností i plošně 
mnohem větší. Do geologické současnosti se karbonské horniny 
i s uhelnými slojemi zachovaly jen v nejsevernější části Lánské 
obory, kde kryjí podložní horniny proterozoika ve vrstvě obvykle 

003/ Pohled na Klíčavský luh z tzv. Prezidentské vyhlídky (2008).
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004/ Pohled na Klíčavskou 
přehradu od východu z místa 
bývalého lomu sloužícího pro 
stavbu vodní nádrže (2015).
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jen desítky metrů mocné.10 Četné menší uhelné těžby, tzv. ma-
lodoly (též místně šachtice. dukly či horátka), které v minulosti 
ke zdejším slojím pronikaly, byly obvykle jen desítky metrů hlu-
boké. Důlní práce vedené z hlubších uhelných dolů nacházejí-
cích se severovýchodně od Obory ovlivnily oběh podzemních 
vod, takže nejhořejší část Lánského potoka ztrácela v suchých 
obdobích vodu. Nedaleko severního oplocení Obory najdeme 
na karbonských uloženinách ještě malou mocnost hornin z kří-
dového období, které zde uložily řeky a později mělké epikon-
tinentální moře. I křídová mořská záplava, která sem pronikla 
před necelými 100 miliony lety, zasáhla původně také mnohem 
více k jihu do nitra dnešního ohraničení Obory. Křídové horniny 
zde ale byly později opět odneseny, takže dnešní rozsah křídy 
v okolí Lán a Vašírova je jen erozním reliktem původně rozšíře-
nějšího křídového pokryvu.11 Po většinu následujícího paleogénu 
docházelo potom k zarovnávání povrchu, který byl již od křído-
vého období téměř plochý. K dílčímu rozčlenění povrchu došlo 
při hranici paleogénu a neogénu před zhruba 23 miliony lety 
a potom v neogénu.12 Se stejným obdobím jsou spojeny i posled-
ní tektonické pohyby, které vedly například k výzdvihu Louštína 
severozápadně od Obory. Vznikla síť mělkých širokých údolí, 
kterou je ovšem v rámci Lánské obory obtížné sledovat, protože 
drobné výskyty štěrků uložené neogenními řekami (třeba na os-
trožně kóty Zakopánek) je obtížné odlišit od rozpadlých zbytků 
karbonských slepenců. K  výraznému přelomu ve vývoji údolní 
sítě a morfologie krajiny došlo až ve čtvrtohorách, na hranici 
spodního a středního pleistocénu před necelými 800 tisíci lety. 
V důsledku klimatických změn, zejména intenzivnějších a delších 
dob ledových (glaciálů), se začaly potoky rychleji zařezávat.13 
Na závětrných svazích a hranách svahů se v nejsušších a nej-
chladnějších obdobích glaciálů vytvořily menší závěje větrem 
uložených spraší nebo prachovic. Glaciální klima také zvýrazni-
lo fyzikální zvětrávání hornin a svahové pohyby zvětralin. V ob-
lasti existovala v nejchladnějších fázích glaciálů i trvale zmrzlá 

10  Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12–144 Lány [kartografický dokument]. Praha: Česká geologická služba, 2012, s. 70.
11  Tamtéž.
12  LOŽEK, Vojen a Karel ŽÁK. Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku. Bohemia centralis. 2011, roč. 31, s. 49–94,  
s. 569–570. ISSN 0231-5807.
13  Tamtéž.
14  ŽÁK, Karel, D. K. RICHTER, M. FILIPPI, R. ŽIVOR, M. DEININGER, A. MANGINI, a D. SCHOLZ. Coarsely crystalline cryogenic cave carbonate – a new 
archive to estimate the Last Glacial minimum permafrost depth in Central Europe. Climate of the Past. 2012, Volume 8, issue 6, 2012, s. 1821–1837. 
ISSN 1814-9359; ŽÁK, Karel, Martin MAJER a Václav CÍLEK. Český kras: klíč k české krajině: skály, voda a čas. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 273 s. 
ISBN 978-80-200-2381-0.
15  LOŽEK, Vojen a Karel ŽÁK. Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku. Bohemia centralis. 2011, roč. 31, s. 49–94,  
s. 569–570. ISSN 0231-5807.
16  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010.
17  TRNČÍK, Peter a kol. Oblastní plán rozvoje lesů. Textová část oblastního plánu rozvoje lesů, Část A, Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český 
Kras, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Stará Boleslav, 2010, s. 24.
18  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010, s. 8.
19  TRNČÍK, Peter a kol. Oblastní plán rozvoje lesů. Textová část oblastního plánu rozvoje lesů, Část A, Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český 
Kras, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Stará Boleslav, 2010, s. 24.

zóna s mocností několika desítek metrů.14 Na konci posledního 
glaciálu dosáhla dna údolní sítě své maximální hloubky, později 
místy docházelo již spíše k jejich zanášení sedimenty. V období 
současného klimatu, holocénu (v posledních 11 700 letech),15 
se geomorfologie krajiny vyvíjí již jen v těsné blízkosti vodotečí 
jejich erozní a depoziční činností. Krajina postupně, v důsledku 
pochodů živé přírody i narůstajícího vlivu člověka, směřovala ke 
svému dnešnímu stavu.

P E D O L O G I C K É  P O M Ě R Y

Nejrozšířenějším půdním typem je kambizem typická mezo- 
trofní.16 Je to středně bohatá, písčitohlinitá a  ž hlinitopísčitá 
půda s  humózním Aol horizontem o  mocnosti kolem 10 cm. 
Půdní profil je okrové nebo hnědé barvy se značnou příměsí 
štěrku. Kambizem typická oligotrofní je charakteristická nepatr-
ným humózním Ao horizontem, mocnou štěrkovitou vrstvou pře-
chodného Cd horizontu a celkovým světlým zbarvením půdního 
profilu.17 Na pleistocenních hlínách, event. jílovitých břidlicích 
se vytvořily kambizemě pseudoglejové. Na podloží třetihorních 
štěrkopísků je vázána kambizem arenická. Kambizem dystrická 
se vyskytuje pouze na nejchudších lokalitách na podloží algon-
kických břidlic a fylitů. Na prudkých svazích a hřbetech se vy-
tvořily silně kamenité kambizemě rankerové, které jsou pro toto 
území typické a jsou druhým nejrozšířenějším půdním typem.18 
Rankery jsou charakteristické pro suťové svahy, kamenná moře 
a rozpadající se skaliska. Kambizem eutrická je půda s nepatr-
nou vrstvou pokryvného humusu, a to v důsledku jeho rychlého 
zvětrávání a mísení s minerální zeminou. Horizont Al je mocný, 
silně humózní, tmavě zbarvený a plynule přechází do horizon-
tu Bv, který je rovněž značně humózní.19 Kambizem eutrická se 
nachází na podsvahových deluviích a  na stinných svazích na 
podloží porfyrů, porfyritů a spilitů. Podzoly se vyskytují omezeně 
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na podloží permokarbonských písčitých sedimentů. Pseudoglej 
se vytvořil vlivem střídavého zamokření a  vysýchání půdního 
profilu na plošinách s hlubokou jílovitohlinitou až hlinitojílovitou 
půdou na pleistocenních hlínách s podkladem jílovitých břidlic. 
Drobné vodoteče doprovází fluvizem a na lokalitách se stagnují-
cí spodní vodou se vytvořil glej.20

20  TRNČÍK, Peter a kol. Oblastní plán rozvoje lesů. Textová část oblastního plánu rozvoje lesů, Část A, Přírodní lesní oblast č. 8 Křivoklátsko a Český 
Kras, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Stará Boleslav, 2010, s. 24.
21  QUITT, Evžen. Klimatické oblasti ČSR. 1 : 500 000. [kartografický dokument]. Brno Geografický ústav ČSAV, 1975.
22  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010, s. 9; 
PRŮŠA, Eduard. Pěstování lesů na typologických základech. Vyd. 1. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2001, 593 s. ISBN 80-86386-10-4. 
23 QUITT, Evžen: Klimatické oblasti ČSR. 1 : 500 000. [kartografický dokument]. Brno Geografický ústav ČSAV, 1975.
24  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010.

K L I M A T I C K É ,  H Y D R O L O G I C K É 
A   H Y D R O G R A F I C K É  P O M Ě R Y

Průměrná roční teplota v  Lánské oboře kolísá okolo 7,5 °C 
a ve vegetačním období se v průměru pohybuje okolo 14,5 °C. 
Nejchladnějším měsícem za období 1931–1970 podle Quitta21 je 
leden (-2 až -3 °C) a nejteplejším červenec (17–18 °C). Průměrné 
roční srážky jsou 486 mm a  ve vegetačním období 300 mm. 
Délka vegetační doby činí 158 dnů a Langův dešťový faktor je 70, 
tj. humidní oblast. Oblast Obory náleží z hlediska klimatické cha-
rakteristiky do mírně teplé oblasti třídy MT11 s dlouhým, suchým 
a  teplým létem. Nejvíce srážek spadne ve vegetačním období. 
Zima je krátká a mírně teplá a sněhová pokrývka má velmi krátké 
trvání.22 Charakteristiky klimatické oblasti jsou uvedeny v násle-
dující tabulce: 

Charakteristiky klimatické oblasti MT 11 podle Evžena Quitta (1975).23

Charakteristika MT 11

Počet letních dnů 40–50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více 140–160

Počet mrazových dnů 110–130

Počet ledových dnů 30–40

Průměrná teplota v lednu -2–-3 °C

Průměrná teplota v červenci 17–18 °C

Průměrná teplota v dubnu 7–8 °C

Průměrná teplota v říjnu 7–8 °C

Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60

Počet dnů zamračených 120–150

Počet dnů jasných 40–50

Na území podoblasti 8a – Křivoklátsko je po stránce hydrogra-
fické nejvýraznějším tokem řeka Berounka, která však sama vod-
ní režim Lánské obory nijak podstatně neovlivňuje. Ten je daleko 
více ovlivňován jejími přítoky (zejména Klíčavský a Lánský potok). 
Z otevřených vodních ploch je významná Klíčavská přehrada.24

 

005/ Na soliterní stromy je vázán výskyt vzácných druhů dřevokazného hmyzu. 
Na kmeni dubu je patrný požerek tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo L.) 
(2015).
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L E S N I C K Á  T Y P O L O G I E 
L Á N S K É  O B O R Y

Lánská obora je diferencována na tři lesní vegetační stupně.25 
První vegetační stupeň (LVS) je zastoupen lesním typem 1Z1 
(zakrslá doubrava tolitová) na ploše 34,22 ha, což představuje 
1,32 % celkové porostní plochy Obory. LVS 2 zaujímá 589,59 ha 
(22,80 %), přičemž 293,19 ha je vylišeno jako soubor lesních 
typů 2B. Nejvyšší výměra porostní plochy v Lánské oboře však 
připadá na LVS 3 1964,46 ha, což činí 75,88 %. Z edafických 
kategorií ve 3 LVS je nejvíce zastoupena živná ekologická řada. 
Plošně významnými jsou soubory lesních typů 3B (737,11 ha), 
3H (345,92 ha) a 3S (121,09 ha). Velký podíl porostní plochy 
zaujímá i oglejená ekologická řada, kterou reprezentují soubory 
lesních typů 3O (241,42 ha) a 3P (197,77 ha). 

P Ř E D M Ě T Y  O C H R A N Y 
V   L Á N S K É  O B O Ř E

Lánská obora leží v CHKO Křivoklátsko vyhlášené 24. listopadu 
1978 výnosem MK ČR č. j. 21972/1978. Specifické využívání 
zdejší krajiny přispělo k vytvoření unikátních přírodních podmínek. 
V  soustavě chráněných území NATURA 2000 se Lánská obora 
Nařízením vlády č. 132/2005 Sb. zařadila mezi Evropsky význam-
né lokality (CZ0214008) z  důvodu zachovalých lesních spole-
čenstev a  slouží k  ochraně biotopu acidofilní vegetace efemér 
a  sukulentů (kód biotopu T6.1B) a  pěti lesních biotopů. Jedná 
se o květnaté bučiny (L5.1 Asperulo-Fagetum), acidofilní bučiny 
(L5.4 Luzulo-Fagetum), dubohabřiny (L3.1 Galio-Carpinetum), 
suťové lesy (L4 Tilio-Acerion) a  vlhké acidofilní doubravy (L7.2 
Genisto germanicae-Quercion).26 Nachází se zde také přírodní 
rezervace Svatá Alžběta. Toto maloplošně chráněné území o vý-
měře 8,07 ha bylo zřízeno vyhláškou MŠVU v roce 1949 a před-
mětem ochrany je zejména přirozená habrová bučina s  lípou.27 
Rezervace je trvale oplocena z důvodu ochrany ekosystému před 
spásáním spárkatou zvěří. Část lesních porostů byla v roce 2004 
zařazena do Ptačí oblasti Křivoklátsko. V Lánské oboře můžeme 
nalézt celou řadu chráněných druhů živočichů. Z hmyzu uvede-
ného v  rámci evropsky významné lokality jmenujme kovaříka 
(Limoniscus violaceus Müller), páchníka hnědého (Osmoderma 
eremita Scop.) a  tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo L.). Pro 
zachování populací těchto vzácných brouků je důležitá správná 
péče o historické aleje a staré soliterní stromy, které se nacházejí 

25  PLÍVA, Karel. Typologický klasifikační systém ÚHÚL. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, 1987, s. 52.
26  POVOLNÁ, Jana et al. Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lánská obora (CZ0214008). Správa CHKO Křivoklátsko, 
Běleč, 2014, pracovní návrh.
27  NĚMEC, Jan et al. Chráněná území ČR. 1, Střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Consult ČR, 1996. s. 275. ISBN 80-902132-0-0; PALIVEC, Viktor et al. 
Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 38. 

převážně v  místech pastevních ploch v  centrální části Obory. 
V Klíčavském potoce se vyskytuje vzácný mlž velevrub tupý (Unio 
crassus Philipsson). Ptačí říši zastupuje orel mořský (Haliaeetus 
albicilla L.) a čáp černý (Ciconia nigra L.).

Významným místem ochrany přírody jsou i svahy v bezpro-
střední blízkosti přehrady Klíčava s výskytem biotopů soustavy 

006/ Čáp černý (Ciconia nigra L.) na území Lánské obory i hnízdí (2010).
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NATURA 2000. Problematické jsou především svahy na levém 
břehu nad obslužnou komunikací, která sloužila svému účelu 
především při stavbě vodního díla. V posledních letech zde do-
cházelo po intenzivních srážkách k rozsáhlé svahové erozi a pře-
sunu velkého množství půdy a organického materiálu do vodá-
renské nádrže.28 Z  tohoto důvodu Lesní správa Lány zahájila 
největší investiční akci ve své historii a v rámci dvou stavebních 
etap v  letech 2015–2018 bylo provedeno zajištění svahů nej-
více postižených úseků s doplněním stávající vegetace pomocí 
nových keřů a stromů.

Vodní nádrž Klíčava (71,4 ha) vybudovaná v  letech  
1948–1955 je zdrojem pitné vody pro město Kladno a oborní 
plot je hranicí II. ochranného pásma vodního zdroje.   
 

28  Dne 29. května 1958 jel po této komunikaci vojenský automobil s dvojčlennou osádkou, přepravující náklad kamene. Okraj cesty se utrhl, vůz se 
zřítil do vodní nádrže a oba vojáci utonuli, viz Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 134–142, s. 70.
29  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010, s. 25.

L e sní  hos podářs t ví

D R U H O V Á  S K L A D B A 
L E S N Í C H  P O R O S T Ů

Lesní porosty pokrývají 2 588,27 ha, tj. 86,19 % výměry Lánské 
obory. Porostní skladba je příznivá. Převažují listnaté dřeviny 
(71,71 %) nad jehličnatými (28,29 %). Nejvíce zastoupenou dřevi-
nou v Oboře je dub. Porosty dubu letního (Quercus robur L.) a zi- 
mního (Quercus petraea Matt.) pokrývají 674,80 ha (26,07 %).  
Druhou nejzastoupenější dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica L.).  
Jeho plošná výměra činí 567,99 ha (21,95 %). Z dalších dřevin 
můžeme jmenovat borovici lesní (Pinus sylvestris L.) – 369,82 ha  
(14,29 %), habr obecný (Carpinus betulus L.) – 286,86 ha  
(11,08 %), smrk ztepilý (Picea abies L., Karst.) – 248,09 ha (9,59 %),  
modřín opadavý (Larix decidua Mill.) – 110,15 ha (4,26 %). Mino- 
ritně je zastoupena lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) – 3,02 %, ja-
vor klen (Acer pseudoplatanus L.) – 2,57 %, jasan ztepilý (Fraxinus  
excelsior L.) – 2,38 %, bříza bělokorá (Betula pendula Roth) – 1,50 %  
a olše lepkavá (Alnus glutinosa L., Gaertn.) – 0,96 %.29 

 

V Ě K O V Á  S T R U K T U R A 
P O R O S T Ů  V   L Á N S K É  O B O Ř E

Plošně nejvýznamnějším věkovým stupněm v  Lánské oboře je 
stupeň 17. Porosty v tomto věkovém stupni pokrývají 844,14 ha, 
což představuje 32,61 % porostní plochy Obory. Přestože za-
stoupení buku v oboře činí 21,95 %, v porostech starších 140 let  
jeho zastoupení představuje již 34,35 % plochy, a  je dokonce 
vyšší než zastoupení dubu (28,38 %). Ostatní věkové stupně do-
sahují průměrně 2–6 % plošné výměry. Výjimku tvoří věkový stu-
peň 1 (7,69 %) a 5 (7,25 %). Vyšší plošná významnost věkového 
stupně 1 je dána masivní výsadbou poloodrostků a odrostků na 
holinách vzniklých v minulém decenniu. Na opačném pólu ploš-
ného zastoupení jsou věkové stupně 9 (1,81 %) a 10 (1,62 %). 
Mimo bukové porosty v 17. věkovém stupni nalézáme největší 
plošné zastoupení buku ve stupni 1 (72,63 ha), 12 (25,82 ha), 
13 (21,31 ha), 14 (13,78 ha), 15 (54,96 ha) a 16 (25,30 ha). 
Průměrný věk buku v Lánské oboře je 135 let. Nejvíce dubových 
porostů se kromě 17. (227,58 ha) věkového stupně vyskytuje ve 
stupni 1 (92,13 ha), 2 (45,88 ha), 3 (52,41 ha) a 4 (45,29 ha). 
Průměrný věk dubu je 106 let. Plošně velmi významnou dřevinou 

007/ Obora je domovem i silně ohroženého mloka skvrnitého 
(Salamandra salamandra L.) (2005).
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je habr. Jeho porosty v 17. věkovém stupni pokrývají 156,15 ha 
(u porostů starších 120 let činí jeho plošné zastoupení 17,72 %). 
Jedná se zejména o porosty s  jižní a  jihovýchodní expozicí na 
březích Klíčavské přehrady, které jsou v kategorii lesů ochran-
ných. Průměrný věk habru je 148 let.30

30  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010, s. 25.
31  Tamtéž.

Z jehličnatých dřevin je plošně nejvýznamnější dřevinou boro-
vice. Její plošná výměra v 17. věkovém stupni činí 87,01 ha. Tyto 
porosty jsou charakteristické nižším zakmeněním a mají spíše par-
kový charakter. Plošně významné porosty borovice se nacházejí 
i ve věkových stupních 3 (54,98 ha), 4 (67,61 ha) a 5 (55,89 ha).  
V tomto období docházelo k rozsáhlým výsadbám borových kul-
tur i v centrální části Obory. Průměrný věk borovice v Oboře do-
sahuje 80 let. U smrku je plošně nejvýznamnější věkový stupeň 8 
(42,08 ha). Jedná se zejména o porosty v jižní části Lánské obory, 
které byly k  Oboře připloceny až po vzniku Klíčavské přehrady 
jako ochranné pásmo vodního zdroje. V této části se také nachází 
nejvíce porostů s jasanem (věkový stupeň 8–23,64 ha).31 

Z Á S O B A  P O R O S T Ů 
V   L Á N S K É  O B O Ř E

Celková zásoba porostů Lánské obory stanovená LHP na rok 
2010–2019 činí 573 055 m3. Jak bylo uvedeno, převaha buku 
je patrná zejména ve starších věkových stupních. Jestliže je pro-
centuálně vyjádřená celková plocha buku v porostech starších 
140 let 34,35 %, pak podíl zásoby v těchto věkových stupních 
je ještě výrazně vyšší, a to 42,84 %. U dubu je situace opačná, 

009/ Zastoupení věkových stupňů v Lánské oboře (vyjádřeno v % dle jejich 
plošného zastoupení).

008/ Buk lesní (Fagus sylvatica L.) je druhou nejzastoupenější dřevinou v Lánské oboře. Některé stromy jsou již na hranici svého fyzického věku. 
I přesto však mají tito jedinci v Oboře své místo (2005).
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neboť jeho celková procentuálně vyjádřená plocha v porostech 
starších 140 let činí 28,38 % a zásoba v těchto věkových stup-
ních odpovídá 24,48 % celkové zásoby. Tento stav demonstru-
je převahu buku ve starších věkových stupních nejen z pohledu 
plochy porostů, ale ještě výrazněji převahou porostní zásoby.32 
Podíl zásoby významných dřevin v porostech starších 140 let je 
uveden v následující tabulce.

011/ Zásoba porostů starších 140 let dle jednotlivých dřevin (2015).

Zásoba (v m3) Vyjádřeno v %
Buk lesní 129 968 m3 42,84 %
Dub zimní a letní 74 294 m3 24,48 %
Habr obecný 28 608 m3 9,43 %
Borovice lesní 25 128 m3 8,28 %
Lípa srdčitá 14 872 m3 4,89 %
Smrk ztepilý 5 550 m3 1,83 %
Jasan ztepilý 3 311 m3 1,10 %
Ostatní dřeviny 21 646 m3 7,15 %
Celkem 303 377 m3 100,00 %

32  LHP Lány (2010–2019) pro LHC Lány (kód 115200), Lesní správa Lány, p.o. Kanceláře prezidenta republiky, Lány. Brandýs nad Labem, 2010,  
s. 25, s. 71.
33  Kategorizace lesů je definována Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon).

Z P Ů S O B  L E S N I C K É H O 
H O S P O D A Ř E N Í 

V   L Á N S K É  O B O Ř E

Se svou současnou výměrou 3 003 ha patří Lánská obora mezi 
největší obory na území České republiky. Dle kategorizace je za-
řazena mezi lesy zvláštního určení (32g – uznané obory a samo-
statné bažantnice).33   Přes 86 % její výměry pokrývají porosty 
a příznivá je i jejich skladba. Při převzetí majetku Kanceláří prezi-
denta republiky v roce 1921 činil podíl listnatých dřevin 55,5 %.  
Cílenou podporou plodonosných dřevin se tento podíl do sou-
časnosti zvýšil na 72 %, přičemž přibližně 48 % tvoří porosty 
buku a dubu. Nepříliš příznivá je však věková struktura poros-
tů, neboť téměř na třetině výměry Obory se nacházejí porosty 
starší 160 let. U  takto starých porostů často dochází k  jejich 
postupnému rozpadu a  za přístupu zvěře jsou pouze obtížně 
obnovitelné. Z tohoto důvodu Lesní správa Lány přistoupila k je-
jich obnově formou samostatně oplocených obnovních bloků, ze 

010/ Na pastevních plochách se kromě dubů a buků uplatňuje i jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.). Jeho plody zvyšují potravní nabídku pro zvěř (2005).
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kterých je chovaná zvěř vyloučena, a je tedy možné využít i při-
rozené obnovy. Aktuálně jsou realizovány čtyři obnovní bloky –  
Hyvina (rozloha 99,72 ha, délka oplocení 3 300 bm), Zajícův 
dub (46,72 ha, 2 968 bm), Šance (17,15 ha, 1 448 bm) a Dlouhý 
hřeben (45,53 ha, 2 950 bm).34 V těchto blocích jsou původní 
porosty ve fázi rozpadu nahrazovány novými výsadbami a přiro-
zenou obnovou. Po ukončení každého bloku a jeho zajištění proti 
škodám způsobovaným zvěří budou dočasně vyčleněná oddě-
lení znovu otevřena a  stanou se plně funkční součástí Obory. 
Převážnou část výsadeb v Lánské oboře tvoří buk a dub, indivi-
duálně jsou vysazovány i odrostky dalších dřevin (jeřáb, jabloň, 
třešeň). Při obnově Obory je dbáno na estetiku lesa, neboť právě 
obory je nutné vnímat jako pomyslný přechod mezi lesem a par-
kem. Lesnické hospodaření na území Obory (i v porostech mimo 
ni) zajišťuje středisko lesní výroby.

V roce 2017 byla v Lánské oboře realizována první část obno-
vy vybraných ovocných sadů a údržby liniových výsadeb. V roce 
2018 na tuto realizaci plynule navázal projekt „Podpora biodi-
verzity a  obnovy krajinné struktury v  Lánské oboře.“ V  rámci 

34  Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha lesní správy Lány 2014 – současnost, nestránkováno.
35  Tamtéž.

tohoto záměru mělo být v průběhu roku 2018 vysázeno 526 ks 
dubu letního, 261 ks dubu zimního, 243 ks lípy srdčité, 225 ks 
odrostků buku lesního, 103 ks jeřábu, 57 ks javoru klenu, 26 ks 
borovice lesní, 350 ks různých druhů jabloní, 266 kusů třešní, 
celkem tedy 2 057 ks odrostků stromů a doplňkově 238 ks keřů 
různých druhů dřevin.35 

013/ Obnova porostů na hranici jejich fyzického věku je zajišťována pomocí individuálních výsadeb cílových dřevin.

012/ Historický odkaz si nesou i některé stromy v Lánské oboře. Na kmeni 
buku v lokalitě V srdci je dosud patrný vyrytý letopočet 1882 (2015).
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M y sl i v os t 
a  c ho v zvěř e

V Lánské oboře je v současnosti chováno šest druhů spárkaté 
zvěře. Původní plot dělící Oboru na části jelení a daňčí byl od-
straněn a v hlavní části Obory (přibližně 2 850 ha) je chován 
jelen evropský (normovaný stav je 350 ks), jelen sika japonský 
(300 ks), daněk evropský (300 ks) a muflon (250 ks). Ve zvlášt-
ních obůrkách je potom chována zvěř jelena siky Dybowského 
(50 kusů) a černá zvěř (50 kusů). 

Jelen evropský je nejpočetněji zastoupeným druhem zvě-
ře v Lánské oboře a  jeho chov je v posledních letech pravidel-
ně osvěžován zvěří ze Slovenska, z  Maďarska a  z  Rakouska. 
Nejsilnější ulovená trofej z tohoto období pochází z roku 2006 
a byla ohodnocena 238,09 body CIC. Dobrých výsledků je dosa-
hováno v chovu daňčí zvěře. V roce 2017 zaznamenali odborní-
ci rekord Lánské obory – 220,02 bodů CIC. Velmi slušné bodové 
hodnoty mají i trofeje jelena siky japonského. V roce 2017 byl 
uloven jelen s  trofejí ohodnocenou 308,40 body CIC. Rekord 

014/ Luboš Frank (†2016) se intenzivně věnoval chovu jelení zvěře (2014).015/ Hlavním a nejpočetněji zastoupeným druhem zvěře v Lánské oboře je 
jelen evropský (Cervus elaphus L.) (2008).
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016/ Tradice květnových výstav shozů z Lánské 
obory vznikla v roce 2002. Původně se výstavy 
pořádaly ve dvoře budovy Lesní správy, později 
byly přesunuty do bažantnice Amálie (viz foto) 
a v současnosti se konají v demonstrační obůrce 
na Nových Dvořích (2014).
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36  Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha lesní správy Lány 2014 – současnost, nestránkováno.

trofeje muflona pochází z roku 2004 (233,95 bodů CIC). Černá 
zvěř se původně pohybovala po celé hlavní části Obory, ale v roce 
2011 byla pro ni vybudována zvláštní obůrka o výměře 88,50 ha. 
Tento krok přispěl ke zlepšení regulace stavů a ke snížení škod na 
pastevních plochách. Aktuálně nejsilnější trofej kňoura pochází 
z roku 2008 a má hodnotu 118,22 bodů CIC. V samostatné obůr-
ce je chována i zvěř jelena siky Dybowského, a to z důvodu zame-
zení možného příbuzenského křížení s jelenem sikou japonským. 
Rekordní trofej byla získána v  roce 2006 (418,80 bodů CIC). 
Přibližný roční odlov v  Lánské oboře se pohybuje okolo 250 ks  
zvěře černé, 70 ks zvěře jelena evropského, 90 ks zvěře jelena siky 
japonského, 10 ks zvěře jelena siky Dybowského, 100 ks zvěře 
daňčí a 100 ks zvěře mufloní. Průměrný roční odlov v bažantnici 
Amálie se pohybuje okolo 7 000 ks bažantů. Veškerá zvěř nad 
rámec diplomatických požadavků Kanceláře prezidenta republiky 
je lovena poplatkovým způsobem. Péči o veškerou chovanou zvěř 
zajišťují zaměstnanci specializovaného pracoviště myslivosti, kteří 
mají na starosti i údržbu mysliveckých zařízení, pastevních ploch 
a malých vodních nádrží. 

V  posledních letech je na přehlídkách shozů prezentována 
i úroveň chovu trofejové zvěře z Lánské obory. Tuto tradici zaved-
la Lesní správa Lány již v roce 2002 (vystaveno 321 ks shozů). 
Na výstavách, které se konají vždy poslední pátek v květnu, mají 
návštěvníci možnost zhlédnout všechny shozy nalezené v jarním 
období, vývojové řady nejsilnějších jelenů a vybrané trofeje z po-
slední lovecké sezóny. První z přehlídek se uskutečnily na dvoře 
administrativní budovy Lesní správy, později byly z  kapacitních 
důvodů přesunuty do bažantnice Amálie. Od roku 2016 se po-
řádají v  areálu demonstrační obůrky na Nových Dvořích. Na 
přehlídce shozů v roce 2018 bylo návštěvníkům prezentováno 
856 kusů shozů spárkaté zvěře. Novinkou oproti rokům minulým 
bylo vydání katalogu shozů. V rekordním roce 2008 bylo vysta-
veno 1 145 kusů shozů.36

018/ Mufloní zvěř (Ovis orientalis musimon Pallas) se i přes počáteční 
nezdary se založením chovu stala jedním z nejpočetněji zastoupených druhů 
zvěře v Lánské oboře (2007).

← 017/ V Oboře je chováno šest druhů zvěře. Na fotografii jsou zachyceny 
druhy tři: jelen evropský, jelen sika japonský a prase divoké.

↓ 019/ Hlavním a nejpočetněji zastoupeným druhem zvěře v Lánské oboře 
je jelen evropský (Cervus elaphus L.) (2007).

020/ Výřad na závěr honu v bažantnici Amálie (2006). ↓
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H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J 

K Ř I V O K L Á T S K É H O 

L O V E C K É H O  R E V Í R U 

A   L Á N S K É  O B O R Y

001/ Jihozápadní část Lánské obory je charakteristická hlubokými 
terénními zářezy. Na fotografii je zachycen Jelení luh (2015).
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Informace o nejstarším osídlení na území Křivoklátska nám při-
náší archeologický výzkum, i  když z  tohoto pohledu lze obecně 
považovat region za doposud málo probádaný. Je to dáno pře-
devším charakterem terénu zdejší oblasti. Pahorkatinný typ kraji-
ny s nadmořskou výškou 300–600 m n. m., členitý reliéf, ztížené 
klimatické a půdní podmínky, to všechno znesnadňovalo aktivity 
pravěkých zemědělců. Křivoklátsko jenom obtížně mohlo konku-
rovat krajům v údolích s bohatou půdou a s příznivými teplotní-
mi a srážkovými poměry. Zdejší region proto byl kolonizován až 
později a řídce. Nízký výskyt archeologických objevů je zapříčiněn 
i vysokou lesnatostí, různými stupni krajinářské ochrany oblasti 
a velmi omezenou těžební, stavební a průmyslovou činností, které 
značně omezují možnosti pronikání pod zemský povrch. Zájem ar-
cheologů se v 19. a 20. století logicky, snad s výjimkou známého 
stradonického oppida, soustředil více na lokality s četnými nálezy 
na okrajích Křivoklátska.1 Zdejší hvozdy tedy ukrývají četná tajem-
ství, která dosud na své odhalení stále čekají.

1  BENEŠ, Antonín. K problémům mohylové kultury doby bronzové ve středních Čechách. Sborník Národního muzea v Praze, řada A. 1959, roč. 13,  
č. 1–2, s. 1–59. ISSN 0036-5335; JOHN, Jan a Daniel STOLZ. Shluk eneolitických výšinných lokalit v okolí Zbečna (okr. Rakovník). Archeologie ve středních 
Čechách. 2008, roč. 12, č. 1, s. 135–140. ISSN 1214-3553; KOČÁR, Petr a Dagmar DRESLEROVÁ. Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku 
České republiky. Památky archeologické. 2010, roč. 101, s. 203–242. ISSN 0031-0506; PÍČ, Josef Ladislav. Archeologický výzkum ve středních Čechách. 
Praha: [J. L. Píč], 1893, s. 80; týž. Čechy předhistorické. Sv. 2, Pokolení kamenných mohyl. Praha: [J. L. Píč], 1900, 162 s.; týž. Čechy na úsvitě dějin.  
sv. 2, Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum. Praha: [J. L. Píč], 1903, 143 s.; SKLENÁŘ, Karel: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. 
Prehistorie a protohistorie, Praha: Národní muzeum, 1992, s. 212; týž. František Pelz, zapomenutý archeolog křivoklátských lesů. Archeologie ve středních 
Čechách. 2003, roč. 7, s. 9–32. ISSN 1214-3553; STOLZ, Daniel a Dana STOLZOVÁ. Současný stav povrchového průzkumu výšinných poloh Rakovnicka. 
Archeologie ve středních Čechách. 2006, roč. 10, s. 417–428. ISSN 1214-3553; STOLZ, Daniel, Kateřina BLAŽKOVÁ, Jan ČIBERA, Dana STOLZOVÁ, 
Zdeněk ŠÁMAL a Karel ŽÁK. Nové poznatky o hradišti Šance (k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic, okr. Kladno) na základě nedestruktivního průzkumu. 
Archeologie ve Středních Čechách. 2015, roč. 19, s. 675–684. ISSN 1214-3553; STOLZ, Daniel. Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu 
do doby stěhování národů. Bohemia centralis. 2011, roč. 31, s. 499–516. ISSN 0231-5807.

Pro lepší pochopení významu vzniku Lánské obory je nutné 
se vrátit o  několik století nazpět, neboť Křivoklátsko bylo vý-
znamným geopolitickým krajinným prvkem již v období prvních 
Přemyslovců. Kopcovitý, málo úrodný, řídce osídlený a  lesnatý 
kraj, tzv. zeměpanský hvozd podél řeky Berounky a  jejích pří-
toků, vytvářel příhodné podmínky pro lovecké výpravy. Období 
raného středověku je však zahaleno tajemstvím. Písemné zprá-
vy a archeologické nálezy z území Křivoklátska jsou ojedinělé 
a  přibližnou představu o  významných událostech ve zdejším 
regionu máme především díky Kosmově kronice. O tom, nako-
lik jsou Kosmou uváděné informace pravdivé, můžeme pouze 
spekulovat, ale i přesto nám pomáhají vytvořit si obraz  o životě 
Přemyslovců a o jejich loveckých aktivitách vyúsťujících ve vyme-
zení tohoto prostoru jako knížecího loveckého hvozdu.

002/ Zlomky keramických nádob pocházející 
z výzkumů mohyl ze střední doby bronzové pod 

Žilinským vrchem (k. ú. Lhota u Kamenných 
Žehrovic) prováděných v 1. pol. 20. století na 
popud a za finanční podpory T. G. Masaryka.
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Kř i v ok lát s ko v  období 
Př em y slo v ců

„Křivoklátské lesy, kolébka české myslivosti! Jásavým hlaholem 
fanfáry loveckých rohů nese se historií naší myslivosti od dávné-
ho středověku českých knížat, českých králů a až do doby nové 
pověst rozlehlých a  bohatých křivoklátských lovišť, kde mysli-
vost, na kterou můžeme být právem hrdi, byla pečlivou rukou 
svých pánů chráněna a opatrována pro radostnou kratochvíli 
i ozdobu naší vlasti. A tu možno říci, že ještě i dnes, kdy se bo-
hužel pověstná a  tradicí posvěcená česká myslivost stává již 
jen onou charmant souvenir, setkáváme se zde přece jen ještě 
s přírodou oživenou něčím, čeho jinde již dávno není, anebo co 
lidskou hamižností, hloupostí, avšak také i zlobou a všeničivým 
lidským pudem, pomalu, ale jistě mizí, aby tak příští generace 
byly ochuzeny o statek nenahraditelný. Křivoklátské lesy, vlnící 
se moře zeleně v samém srdci Čech.“2

Pro období raného středověku jsou charakteristická hradiš-
tě, kde sídlili velmožové, řemeslníci a zemědělci, jejichž ochranu 
zajišťovali bojovníci. Nejstarší hradiště vznikala v 8. a 9. století. 
Velký rozmach těchto staveb nastal v následujícím století, neboť 
v  souvislosti s  upevňováním moci Přemyslovců byla celá řada 
hradišť přestavěna nebo nově vybudována. Od počátku 11. sto-
letí se opevněné dvorce budovaly i na venkově. 

Na Křivoklátsku můžeme s jistotou doložit dvorec ve Zbečně 
a pravděpodobně také na Velízi. Raně středověké osídlení tvoři-
lo komory v okolí center v podobě služebných osad přemyslov-
ské hradské soustavy nebo podél významných obchodních cest. 
Výskyt dvorců je příznačný pro lokality s rozsáhlými loveckými 
revíry majícími v tomto období často až pralesovitý charakter. 
Postupně sporadicky vznikající vesnice tvořily pouze nezbytnou 
základnu zeměpanských sídel a z jejich názvu můžeme usuzovat 
na konkrétní poskytování určitých služeb, výrobků či surovin (na-
příklad Hřebečníky, Rybáře, Svinařov).3

Křivoklátsko je od prvopočátku lovectví spjato s  řadou vý-
znamných událostí, které měly vliv na běh politických dějin 
na českém území. Jednu z  nich barvitě líčí kronikář Kosmas. 
V roce 999 zde pobýval knížecí syn Jaromír,4 když „Vršovici, rod 

2  ČERV, Vladimír Mikuláš. Křivoklátské lesy. Křivoklátský památník 21. IX. 1947 k obnovení kapličky sv. Eustacha na Křivoklátě věnované památce 
československých myslivců ‒ obětí boje za svobodu národa. Praha: ČSMJ ‒ Zemský svaz Čechy září 1947, s. 19. 
3  NACHTMANOVÁ, Alena a  Vladislav RAZÍM, Vladislav. Křivoklát a  lovecký hvozd v  době přemyslovské. RAZÍM, Vladislav a  FOLTÝN, Dušan. 
Přemyslovské Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu: [výstava k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110‒2010), hrad Křivoklát, prostory 
bývalých pivovarských lednic, 1. duben ‒ 30. září 2010]. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010,  
s. 106. ISBN 978-80-86516-33-2. 
4   Jaromír (70. léta 10. století –1035), přemyslovský kníže, syn Boleslava II. Pobožného a bratr Boleslava III. ryšavého a Oldřicha. 

nenávistný a pokolení zlé, vykonali zločin ohavný […], přišli se 
synem knížecím na lovecké místo, jež slove Velíz, a […] jakmile se 
jejich ničemnost rozpálila a na odvahu se rozjařila vínem, ucho-
pili svého pána, ukrutně ho svázali a nahého, naznak položené-
ho, připoutali za ruce a nohy k zemi kolíky a skákali, hrajíce si na 

004/ Hrad Křivoklát na historické fotografii z fürstenberské éry 
(pravděpodobně druhá polovina 19. století).

003/ Hrad Křivoklát na historické fotografii z fürstenberské éry 
(pravděpodobně druhá polovina 19. století).
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vojenské rozběhy, na koních přes tělo svého pána.“ 5 Jaromírův 
život zůstal ušetřen, protože jeho věrný služebník Hovora včas 
přivedl pomoc, za což byl později odměněn hodností lovčího na 
zbečenském dvorci.

I  druhá událost, k  níž došlo přímo na území současné 
Lánské obory v lokalitě Hrozný, měla souvislost s Vršovci. V roce 
1100 zde při adventním lovu zabil nájemný vrah Lor(e)k kníže-
te Břetislava II.6 Kosmas popisuje událost následujícími slovy: 
„A když se již blížily Vánoce a kníže dlel na lovech ve vsi Zbečně, 
[… ] – bylo to před svátkem svatého Tomáše apoštola – ráno 
slyšel mši a šel pak na lov a když se v noci již vracel, vyšli mu 
naproti služebníci se svítilnami a pochodněmi. A vtom Lork, bez-
božný lotr, poslaný od ďábla, vyskočil z  úkrytu, maje meč po 
boku, a vší silou bodl knížete loveckým tesákem přímo do útrob. 
A […] padl kníže do bláta […].“7 

Pro kulturu středověké vysoké šlechty měl lov mimořádný 
význam. Pokud feudálové nebyli v  boji či se neúčastnili turna-
jů, sloužil jim lov jako zábavná forma bojové průpravy. Kosmas 

5   KOSMAS a Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972,  
s. 57–58; DALIMIL a Marie BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 64–66.
6    Břetislav II. (1002/1005–1055), na Moravě vládl asi od roku 1029, v Čechách v letech 1034–1055.
7   KOSMAS a Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972,  
s. 155–157.
8    Šebíř (10. století–1067), od roku 1030 šestý pražský biskup.
9   KOSMAS a  Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a  Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972,  
s. 71–72.

připomíná v  roce 1030 biskupa Šebíře.8 Samozřejmě velebí cír-
kevního hodnostáře za neúnavné plnění duchovních povinností, 
ale neopomine zdůraznit, že Šebíř „[býval] neméně horlivý v svět-
ských zaměstnáních, vždy býval knížeti [Oldřichovi] nerozdílným 
druhem při lovech. Býval první při ruce při zabíjení divokého kan-
ce; uměl mu uříznouti ocas, očistiti jej a připraviti, jak to míval 
kníže rád, a podával jej pánu, jakmile přišel k jídlu. Proto prý kníže 
Oldřich často mu říkával: „Šebíři, pravím ti upřímně: za tenhle 
lahodný zákusek zasluhoval bys biskupství.“ Pro tuto a podobnou 
horlivost získal si přízeň knížecí a obecnou oblibu.“9 

Význam lovu dokládají i poslední slova umírajícího Břetisla-
va II. z  prosince roku 1100: „Mému synáčkovi dejte loveckou 

005/ Současná podoba hradu Křivoklát (2019). 006/ Třmen 
severského charakteru 
objevil krátce před 
rokem 1873 nedaleko 
Zbečna fürstenberský 
lesník a amatérský 
archeolog František 
Pelz.
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trubku mou a kopí; ostatní, co Bůh v své moci uložil, mně nepří-
sluší, abych mu dal.“10

Přítomnost vysoce postavených velmožů na Křivoklátsku do-
kládá i nález železného, bronzem plátovaného, stříbrem a zlatem 
tauzovaného třmenu severského charakteru a  koňského udidla 
s bronzovými kroužky. Tyto vzácné artefakty objevil krátce před 
rokem 1873 nedaleko Zbečna fürstenberský lesník a amatérský 
archeolog František Pelz.11 Loveckou aktivitu na Křivoklátsku 
potvrzují také další nálezy honosných součástí dvorské kultury, 
jako jsou například meče, bodcové ostruhy, kopí, šipky do kuše, 
lukostřelecké šipky.12

Pouhých deset let po vraždě Břetislava II., tedy v roce 1100, lze 
v Kosmově kronice dohledat zmínku o hradu Křivoklát. Kronikář 
zde zaznamenal svědectví o „přepevném“ hradě Křivoklátu,13 kde 
byl vězněn Ota Olomoucký.14 

Hrad byl vybudován na místě dřívějšího osídlení doloženého 
už ve starší době železné. Na přelomu 11. a 12. století prošel 
blíže neznámou přestavbou a  převzal po zbečenském dvor-
ci roli hlavního zeměpanského sídla sloužícího k  reprezentaci 

10  KOSMAS a Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972, s. 156.
11  František Pelz (1819–1873), fürstenberský hajný na Kalích a amatérský archeolog. 
12  SKLENÁŘ, Karel. František Pelz, zapomenutý archeolog křivoklátských lesů. Archeologie ve středních Čechách. 2003, roč. 7, s. 18. ISSN 1214-3553.
13  KOSMAS a Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972, s. 181.
14  Ota I. Olomoucký (1045–1087), nejmladší syn Břetislava I., kníže znojemský v letech 1055–1056 a olomoucký údělu v letech 1061–1087 z dynastie 
Přemyslovců. 
15  Vladislav I. (? –1125), český kníže mezi lety 1109 až 1117 a 1120–1125. 
16  KOSMAS a Marie BLÁHOVÁ. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. 5. vyd., (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1972,  
s. 200–205.
17  Bedřich (1141/1142–1189), syn krále Vladislava II. a český kníže v letech 1172–1173 a 1178–1189. 
18  TUMA, David. Archeologie zaniklých komponent kulturní krajiny II. Lánská obora. Archeologie ve středních Čechách. 2010, roč. 14, č. 2, s. 871–885. 
ISSN 1214-3553.
19  Přemysl Otakar I. (1155/1167–1230), český kníže v letech 1192–1193 a 1197–1198 a třetí český král, první český král, kterému se podařilo zajistit 
dědičně královský titul. 
20  HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Druhý díl, [Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197–1526)]. 2. vyd. Praha: Baronet, 
1995, s. 14. ISBN 80-85890-20-8. 
21  Ota IV. Brunšvický (1175/1176‒1218). Od rou 1198 římský protikrál, od roku 1208 král římský a od roku 1209 císař Svaté říše římské.

přemyslovského rodu v  centrální části rozsáhlého loveckého 
hvozdu. 

Oblibu v  lovu v  křivoklátských lesích našel v první čtvrtině  
12. století kníže Vladislav I.15 Podle Kosmovy kroniky „slavil Vánoce 
(roku 1124) a Zjevení Páně (Tři králové roku 1125) ve vsi Zbečně. 
Potom, že byl nemocen, dal se převézti na hrad Vyšehrad a tam 
zůstal až do své smrti.16 Listiny vydané ve zbečenském loveckém 
dvorci v  letech 1183–1184 potvrzují i návštěvy dalšího knížete, 
Bedřicha.17 Na těchto historických dokumentech nalezneme 
i jména účastníků jednotlivých jednání, z čehož můžeme usuzovat 
na význam a početnost panovníkovy družiny. Například na listině 
datované roku 1183 ve Zbečně je kromě knížete Bedřicha uvede-
no 32 svědků. Mezi významné hosty patřili i církevní hodnostáři 
(Vojtěch, arcibiskup salcburský; Jindřich, biskup pražský a budou-
cí český kníže, a Florián, probošt vyšehradský).18 

Význam hradu Křivoklát začal stoupat především koncem 
vlády krále Přemysla Otakara I.19 Během roku 1204 se začala 
upevňovat jeho moc.20 V Dalimilově kronice nacházíme zmínku, 
že Přemysl pomohl králi Ottovi21 a za to získal města Zhořelec 

007/ Pozůstatky obvodového zdiva hradu Jivno (pohled od jihu, únor 1975). 008/ Vnitřní a vnější zdivo severního paláce hradu Jivno (stav v roce 2019).
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a Budyšín. Konkrétně se zde Dalimil zmiňuje i o Křivoklátu: „Pak 
Ottakar, třetí český král,/ se Smilem se z chrámu odebral/ na 
Křivoklát, kde byl hodokvas. / Čechů každý bál se v onen čas/ 
a říkal: „Ať válčí s Čechy ten,/ kdo rozloučit chce se s životem.“22

Dalimil však pokračuje s tím, že vše bohužel skončilo a „nastal 
čas hlučných radovánek, / dobré jméno prodal pán i pánek, / 
staří tučněli jak vepři v chlívě, / mladí s ohaři jen v lesích divě / 
honili jak psáři zajíce.“23 Dříve jen příležitostné štvanice na vysok-
ou zvěř se se tak staly pravidlem a veškerý čas šlechtici vyplňo-
vali loveckými kratochvílemi a chovem psů, přebývajících v kom-
natách společně s panstvem.24 Takovou podobu „přemyslovského“ 
lovu se pokusil vystihnout Jan Evangelista Chadt-Ševětínský jako 
několikadenní lov, který se konal v  poměrně rozsáhlých lesních 
komplexech. V čele vždy stál panovník obklopený několika velmoži 
a služebnictvem, nejvyšším lovčím, smečkou loveckých psů a dále 
„…: honci s kyji a klapačkami, aby tlučením o stromy a klapáním 
zvěř z  lože vyplašili, nesčetní zásobovatelé lovečtí, kterým bylo 
pečovati o  spíži, o  nocleh a  postavení stanů, sokolníci s  ptáky 
k lovu ptačímu vycvičenými, se svými hůlkami a koši, a konečně 
lid, jenž měl na starosti tenata a  rozličné náčiní lapací, které 
vozeno k lovu uchystané, aby ho mohli ihned upotřebiti. A k tomu 
všemu připočísti dlužno krejčí, provazníky, sedláře, řemenáře, 

22  DALIMIL a Marie BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 141.
23  Tamtéž, s. 142.
24  Tamtéž.
25  CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan Evangelista. Dějiny lovu a lovectví v Čechách, Moravě a ve Slezsku. Louny: [nákl.vl.], 1909, s. 331.
26  Tyto artefakty, společně se součástmi koňských postrojů, se často objevovaly v prostoru křivoklátských lesů jako příležitostné archeologické nálezy 
při lesních pracích; některé z nich shromáždil lesník-archeolog František Pelz, blíže SKLENÁŘ, Karel. František Pelz, zapomenutý archeolog křivoklátských 
lesů. Archeologie ve středních Čechách, 2003, roč. 7, s. 20–22. ISSN 1214-3553.
27  DALIMIL a Marie BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 142.
28  Václav I. (1205–1253), druhý syn Přemysla Otakara I. Králem byl zvolen v roce 1216 a korunován v roce 1228.
29  MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 189.
30  KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a Zdeněk FIALA. Pokračovatelé Kosmovi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 102. 
31  KOČKA, Václav. Castellum vetus a Castellum novum. Věstník Muzejního spolku. 1918, roč. 8, s. 4–25.

ostruhaře, koláře a jiný lid k družině lovecké příslušný – a máme 
pak přibližný obraz lovu z doby přemyslovské.“25

Je třeba si připomenout, že štvanice byla ve středověku velmi 
častým způsobem lovu. To bylo dáno zejména zbrojním vybave-
ním středověkého lovce, které sestávalo z luku a šípů, loveckého 
kopí, meče a tesáku.26 Organizace takového lovu byla poměrně 
náročná a  vyžadovala přítomnost zkušeného personálu, kvalit-
ních koní, ale zejména dobrých loveckých psů. Uštvanou jelení 
zvěř lovec usmrtil buď loveckým tesákem nebo mečem. U černé 
zvěře se často využívalo loveckých kopí. Brannou zvěř lovili ved-
le loveckých oštěpů i kušemi, nebo se chytala do sítí, vlčích jam 
a ohrad. K dorozumívání při lovu sloužily především různé signály 
loveckých rohů. Štvanice se tak na dlouhou dobu stala nejoblíbe-
nější formou lovu a panovníci si ji často vyhrazovali sami pro sebe 
různou formou výnosů. Lov byl jedním z nejvýznamnějších pro-
středků demonstrace politické moci a od 12. století byl součástí 
rytířské a dvorské kultury v celé řadě evropských zemí.

Ke každému panskému sídlu patřili bezesporu koně a  psi, 
kteří byli rovněž využívání k výše zmíněným loveckým aktivitám. 
V  Dalimilově kronice však také najdeme výčitky, že se uroze-
né panstvo začalo po cizím vzoru více věnovat chovu psů než 
ušlechtilým činnostem ku prospěchu vlasti.27 Ve středověku se 
preferovali především honíci psi, tzv. honiči, kteří dokázali ve 
smečkách uštvat pronásledovanou zvěř, a dále barváři, tzv. krev- 
ní psi, schopní dohledávat poraněné kusy po stopě někdy starší 
48 hodin, a to i po dešti. 

O  vztahu Přemysla Otakara I. k  lovu nemáme mnoho in-
formací, nicméně vášnivým lovcem byl jeho druhorozený syn 
a nástupník trůnu král Václav I.,28 což dokumentují následující 
slova: „oddav se vůli svého těla, začal milovati život o samotě 
a  sám s  několika lidmi přebývati na hrádcích nebo domech 
k tomu vystavěných („castella et domos ad hoc fabricata“ )29 ač 
ještě stále panoval v celém jeho království dobrý mír a pokoj.“30 

A skutečně, po roce 1240 se král věnoval čím dál tím méně 
panovnickým povinnostem, což je doloženo faktem, že vydá-
val stále méně listin, a pokud je vůbec vydával, datoval je „in 
Castello“, „in Castello Veteri“, „in Castello Nouo“.31 Bohužel 
z  tohoto označení nelze lokalizovat, o který hrad se konkrétně 

009/ Pohled na palác v západní části od jihu (stav v roce 2019).



(  59  )

jednalo. Král Václav I. pravděpodobně utíkal do lesů znechucen 
neustálým řešením veřejných záležitostí a unaven správou země. 
V křivoklátských lesích pak pořádal štvanice pro významné pří-
slušníky české šlechty. V  roce 1242 zde při příležitosti vydání 
výsadní listiny Řádu německých rytířů32 lovili například Jindřich 
a Častolov ze Žitavy,33 Vítek z Hradce,34 Zdeslav ze Šternberka35 
a Oldřich Zajíc z Valdeka.36 Častým hostem a věrným druhem 
krále byl Smil ze Žitavy. Václav I. dokonce při jedné takové štva-
nici v roce 1250 přišel o oko a 22. září 1253 u Hudlic nedaleko 
Berouna náhle zemřel.37 O Václavově lovecké vášni se zmiňuje 
i Dalimilova kronika. „On však lovil se psí lájí,/ v síních smrad 
měl jako v psinci,/ oko ztratil při štvanici,/ víc než doma býval 
v háji,/ jezdil křivoklátským krajem/ a o Prahu neměl zájem.“38 
V kronice je za tento životní styl ostře kritizován. Tato kronikářo-
va výtka byla jistě oprávněná, neboť dlouhé panovníkovy lovec-
ké pobyty na Křivoklátsku v posledním období jeho vlády mohly 
vyvolat pocit, že lov patřil k přednějším prioritám než plnění 
státnických povinností.39 Pravděpodobně i z toho důvodu ztratil 
významnou část podpory české šlechty, která do svého čela po-
stavila jeho syna Přemysla Otakara II.40 

L O V E C K É  H R A D Y  A   H R Á D K Y 
N A  K Ř I V O K L Á T S K U

Jak již bylo zmíněno, hrad Křivoklát nebyl jediným královským 
objektem. Nicméně i  přesto, že hrad se stal nejvýznamnějším 
objektem Křivoklátska,41 budeme zde věnovat více pozornosti 
méně známým objektům. Vrcholně středověký vývoj se v průběhu 
13. století nesl v duchu zásadní změny v obrazu osídlení oblasti. 

32  DALIMIL a Marie BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 144.
33  Jindřich ze Žitavy (1203–1253/1254), český šlechtic z rodu Ronovců, kastelán v Budyšíně.
34  Vítek z Hradce (1218–1259), v letech 1241–1249 olomoucký kastelán.
35  Zdeslav starší ze Šternberka (?–1289/1290). 
36  Oldřich Zajíc z Valdeka (1289–1319), český šlechtic z rodu Buziců.
37  KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a Zdeněk FIALA. Pokračovatelé Kosmovi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 113; DALIMIL a Marie 
BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 154; NACHTMANOVÁ, Alena a Vladislav RAZÍM. 
Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. RAZÍM, Vladislava a Dušan FOLTÝN ed. Přemyslovské Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu: [výstava 
k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110‒2010), hrad Křivoklát, prostory bývalých pivovarských lednic, 1. duben ‒ 30. září 2010]. 
Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010, s. 17.
38  DALIMIL a Marie BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 144.
39  Tamtéž, s. 151; KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a Zdeněk FIALA. Pokračovatelé Kosmovi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 102.  
40  Přemysl Otakar II. (1233–1278), v letech 1253–1278 pátý král, od roku 1247 markrabě moravský, v letech 1251–1276 vévoda štýrský a v letech 
1269–1276 korutanský vévoda a markrabě kraňský.
41  ŠLECHTA, Jan. Dějiny a popis královského lovčího hrádku Křivoklátu a jeho nejbližšího okolí. Praha: J. Šlechta Křivoklátský, 1886, s. 36; NITSCH, 
Josef. Dějiny a popsání hradu Křivoklátu. Praha: Josef Nitsch, 1871, s. 30; KUČA, Karel. Hrady, zámky: a další památky ve správě Národního památkového 
ústavu. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. 440 s. ISBN 978-80-87104-44-6; KAŠE, Jiří a OTRUBA, Jan Jakub. Křivoklát. 
1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1983. 141 s.
42  NACHTMANOVÁ, Alena a Vladislav RAZÍM. Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. RAZÍM, Vladislava a Dušan FOLTÝN ed. Přemyslovské 
Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu: [výstava k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110‒2010), hrad Křivoklát, prostory bývalých 
pivovarských lednic, 1. duben ‒ 30. září 2010]. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010, s. 12–28.

Spolu s postupnou kolonizací vznikla v přemyslovském loveckém 
hvozdu síť vrcholně středověkých hradů. Na relativně nevelké plo-
še se jedná o největší koncentraci královských hradů v Čechách.42 

Jedním z významných objektů byl hrad Jivno postavený na os-
trohu nad Klíčavským luhem na území dnešní Lánské obory.  Je 
možné, že kamenná stavba byla vybudována na místě starší dře-
věné tvrze, roubené snad už v 11. století. V literatuře bývá kamen-
ný hrad nad Klíčavskym luhem uváděn nejčastěji jako Jivno, ale 
někdy též jako Hivno, Hyvno či Bivno. Svou velikostí a důležitostí 
Křivoklát nepřekonal, ale i  tak rozsah a opevnění areálu svědčí 
o jeho nesporném významu. Ve vzhledu Jivna můžeme nalézt ur-
čitou analogii s Křivoklátem, ale celý areál byl oproti Křivoklátu 
jednodušší. Primární určení mohlo být obranné (ochrana cesty 
podél Klíčavy), ale vzhledem k lokalizaci a k tradicím regionu lze 
uvažovat i o funkci lovecké stavby. Poslání Jivna není přesně zná-
mo. Zajímavostí je také to, že vzdušná vzdálenost mezi hradními 
areály Jivna a Křivoklátu činí pouhých 5,2 km.

O osudech Jivna a o okolnostech jeho zániku nám není do-
sud nic známo. Vůbec poprvé se připomíná v  roce 1551 jako 
pustá zřícenina, a to v souvislosti s historkou o bohatství, které 
se v ruinách údajně skrývá. Zkazky o nálezu pokladu se donesly 
ke křivoklátskému hejtmanovi Janu Žďárskému ze Žďáru, kte-
rý se obrátil na královskou komoru s  touto žádostí: „Za lidské 
paměti jest na nějakém pustém zámku, kterémuž Jivno říkají, 
člověk ze spaní v kostele Zbečském k tomu poňuknut, naň [na 
poklad – poznámka autora] přišev drahně peněz a nějaký stříbr-
ný pás vzav, od zlých duchův s toho vrchu a skály na luhy svržen 
a pochromen. Sem kterýžsi čas J. Msti arciknížecí [Ferdinandu 
Tyrolskému] v Strašecím o  tom pověděl a od J. M., abych ten 
zámek bořiti, mohl-li bych co dobrého najíti, povolení dosíhl. 
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Co se Vašim milostem v tom líbiti chce, za oznámení prosím.“43 
Žďárský získal od královské komory souhlas, ovšem s podmín- 
kou, že pokud najde poklad, polovinu peněz odevzdá. Na úhra-
du výloh se systematickým kopáním obdržel 150 zlatých. Tehdy 
kopáči úplně rozebrali ještě stojící zdi, nenechali v ruinách Jivna 
kámen na kameni, ale nenašli vůbec nic.44

Podruhé je Jivno zmiňováno v popisu panství pořízenému kvůli 
převzetí Křivoklátska hrabětem Arnoštem Josefem z Valdštejna.45 
K lednu roku 1686 bylo hraběti Valdštejnovi předáno ke svobod-
nému užívání veškeré pečlivě sepsané křivoklátské zboží, mezi 
jiným staré a  pusté zámky Týřov, Jenčov a  Jivno.46 Nicméně 
ani jedna zpráva neuvádí hrad původním jménem, pokaždé je 
označen názvem blízké zaniklé vesnice Jivno, o které existuje první 
písemná připomínka teprve k roku 1378.47 

K zaměření zbytků Jivna došlo již před rokem 1904 a podruhé 
v  roce 1927.48 O archeologickém průzkumu Jivna se uvažovalo 
na přání Přemysla Šámala49 od roku 1922, avšak nikdy k němu 
nedošlo.

V  roce 1984 bylo provedeno v  rámci realizovaného výzku-
mu hradů v  povodí řeky Berounky Archeologického ústavu 
Československé akademie věd nové podrobné zaměření Jivna. 
Stavebně technický stav zříceniny byl tehdy charakterizován 
jako poměrně dobrý. Všechny průzkumy ukázaly, že na Jivně 
uzavírala hradební zeď téměř pravidelný obdélník o rozměrech 
84 m x 34‒36 m, rozdělený příčnou zdí na přibližně čtvercové 
předhradí a  podélnou obytnou část, zastavěnou patrně ze tří 
stran obytnými křídly s  nádvořím uprostřed. K  jižnímu křídlu 
přiléhala kaple s polygonálním závěrem a opěrnými pilíři. Do 

43  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891, s. 82.
44  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 54; ANDĚL, Rudolf 
et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 185.
45  Arnošt Josef z Valdštejna (1654–1708), český šlechtic, podnikatel, nejvyšší hofmistr Českého království, komisař českého zemského sněmu, český 
místodržící, tajný rada, císařský komoří.  
46  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 307, sign. A 229, 1685, spisy ke kupní smlouvě křivoklátského 
panství Valdštejny. SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny 
Františka Šimáčka, 1891, s. 87; KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 
1936, s. 99.
47  MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 193.
48  Tamtéž.
49  Přemysl Šámal (1867–1941), byl český/československý politik, kancléř prezidenta T. G. Masaryka a i Emila Háchy.
50  MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 193. 
51  Tamtéž, s. 194–196.
52  MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 193–194; DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vyd. 
Praha: Libri, 2000. s. 232. ISBN 80-7277-003-9.
53  KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a Zdeněk FIALA. Pokračovatelé Kosmovi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 106; DALIMIL a Marie 
BLÁHOVÁ ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, s. 151.
54  KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a Zdeněk FIALA. Pokračovatelé Kosmovi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 107.
55  Jindřich z Lipé (1270–1329), český šlechtic, který za vlády Jana Lucemburského dosáhl významného postavení a byl životním partnerem ovdovělé 
české královny Alžběty Rejčky. 
56  PETR ŽITAVSKÝ a OTTO. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae. Překlad František Heřmanský a Rudolf Mertlík. Vyd. 2., opr., (Ve Svobodě 1.).  
Praha: Svoboda, 1976, s. 297–298.

ochranné bariéry čelní hradební zdi byla vestavěna velká válco-
vitá věž (Bergfrit), která fungovala jako organická součást forti-
fikačního systému hradu. Věž měla v průměru více než 13 metrů 
a  její obvodové zdi byly silné 2,7 m. Stála uprostřed čelní zdi 
předhradí hned při vstupu. Východní částí svého oblého trupu, 
vyčnívajícího z líce zdi, spočívala v příkopě, který chránil vstup 
do hradu a zároveň odděloval hradní ostroh od šíje. Mohutná 
věž měla co do rozměrů a hlavně co do neobvyklého poměru 
dosti slabé zdi k vnitřnímu prostoru jedinou obdobu ve věžích 
hradů Lichnice a  Křivoklát. Právě řešení věže zařazuje vznik 
Jivna do doby před polovinou 13. století.50

Dalším z  důležitých hradů pocházejících pravděpodobně 
z téhož období byl hrad Týřov na soutoku řeky Berounky a po-
toka Úpoř.51 Jeho náročný obranný systém s věží vklíněnou po-
dobně jako na Jivně do čelní zdi svědčí o tom, že vzdor absenci 
kaple a reprezentačních prostor se jednalo o objekt většího vý-
znamu.52 Poprvé se připomíná v září roku 1249, když sem král 
Václav I. pozval svého odbojného syna Přemysla a jeho stoupen-
ce pod záminkou vyjednávání, ve skutečnosti však proto, aby je 
dal vsadit do vězení.53 V roce 1250 se hrad zmiňuje znovu,54 ale 
pod německým názvem Angerbach. Bylo prokázáno, že se jedná 
o týž objekt se dvěma jmény. První název se odvozuje od osob-
ního jména Tyr, Tyř a druhý je německým překladem Úpořského 
potoka. Ve Zbraslavské kronice se hrad dokonce zmiňuje v sou-
vislosti s uvězněním Jindřicha z Lipé55 v roce 1315.56 

Jiné královské stavby na Křivoklátsku, vybudované ještě za 
krále Václava I., tedy do roku 1253, jsou spíše jen příležitost-
ně užívané lovecké útulky. Snad právě proto jsou v pramenech 
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charakterizovány výlučně jako hrádky (castella), a nikoli běž-
ným výrazem hrady (castra) .   Patrně právě z  tohoto důvodu 
většina z nich brzy zanikla a ztratila během času i svá původní 
jména. Formy kamenného hradu zde bylo užito spíš pouze jako 
módního projevu, coby dobové kulisy pro lovecké zátiší, jak se 
pro nobilitu rytířských časů slušelo a patřilo. To platí zejména 
o Jenčově57 na Vůznici poblíž obce Běleč.58 Stavba byla nato-
lik nedůležitá, že její vznik, existence a  zánik nestály nikomu 
za zmínku. První a snad jediná zpráva o ní se objevuje teprve 
v soupisu majetku z roku 1686, kdy dochází k převodu křivoklát-
ského panství z hraběte Jana Adolfa ze Schwarzenberga59 na 
hraběte Arnošta Josefa z  Valdštejna, místodržitele Českého 
království. Hrádek je zde charakterizován jako starý a pustý 
„altes wüstes Schloss Gencžov zu Pürglitz“.60 

Charakter území Křivoklátska neumožňoval volný vstup do 
lesa. Za využívání jeho komodit bez souhlasu panovníka hrozi-
ly vysoké finanční tresty, někdy i hrdelní. Na dotčeném území 
ve13. stol. mohly být postaveny pouze královské tvrze či hrádky. 
Drobná sídla nižší šlechty jsou na Rakovnicku koncentrována 
v  severním a  západním cípu, co nejdál od komorních statků. 
Výsostné území českých králů se vyznačovalo velmi nízkým po-
čtem zde sídlících šlechticů a malým vlivem církevních institucí. 
Rozvoj měst, ba ani vesnic, který byl pro vrcholný středověk pří-
značný, nelze na Křivoklátsku v dané době zaznamenat. 

57 Objekt uváděn též jako Jinčov, Jenišov či Jeničov.
58 MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 189; ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě  
a ve Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 179.
59  Jan Adolf I. ze Schwarzenberga (1615–1683), rakouský a český šlechtic, významný diplomat, předseda říšské dvorní rady.
60  MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 189; ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 179.    
61 Jan Lucemburský (1296–1346), desátý český král v letech 1310–1346, hrabě lucemburský a dočasně i titulární král polský v letech 1310–1335.
62  Václav III. (1289–1306), byl sedmý český král, král polský v letech 1305–1306 a uherský v letech 1301–1305 a zároveň poslední přemyslovský panovník. 
63  Rudolf I. Habsburský (1218–1291), římský král v letech 1273–1291.
64  Jindřich Korutanský (1265–1335), tyrolský hrabě, korutanský vévoda, český král v letech 1306 a 1307–1310 a titulární polský král.
65  Vilém Zajíc z Valdeka (1289–1319), český šlechtic, který se postavil v roce 1307 proti králi Rudolfovi na stranu Jindřicha Korutanského. 
66  Jindřich VII. Lucemburský (1275–1313), lucemburský hrabě a císař Svaté říše římské. 

Doba L uc embur ků

O K O L N O S T I  N Á S T U P U 
J A N A  L U C E M B U R S K É H O 

N A  Č E S K Ý  T R Ů N 
A   Z A J Í C Ů V  D U B

Okolnosti nástupu Jana Lucemburského61 na český trůn souvisí 
s oblastí kolem hradu Jivno, které se týká pověst o Zajícově dubu. 

V roce 1306 byl v Olomouci zavražděn král Václav III.62 a na 
český trůn dosedl Rudolf I. Habsburský.63 Tento panovník nikdy 
nedosáhl v zemi plného uznání, a proto rozmístil po Čechách 
švábské vojenské posádky jako oporu proti odbojné domácí 
šlechtě. Jeden takový německý oddíl sídlil také na Křivoklátě 
a další na nedalekém hradě Nižbor. Oddíly držely oba hrady ve 
své moci i po tom, co Rudolf I. dne 3. července roku 1307 zemřel 
a  novým českým králem se stal korutanský a  tyrolský vévoda 
Jindřich Korutanský.64 

Jakmile došlo ke změně panovníka, zmocnil se Nižboru a  Kři- 
voklátu významný český šlechtic pan Vilém Zajíc z  Valdeka.65 
Vypudil odtud Rudolfovy německé posádky a  sám se na řece 
Berounce pevně usadil. Ani volba Jindřicha Korutanského za 
českého krále nebyla jednomyslná. Jindřich přivedl do Čech své 
věrné německé stoupence a svěřoval jim všechny důležité úřady. 
Tím popudil domácí vysokou šlechtu, která se bála o své výsadní 
postavení v  zemi. Čeští páni proto zahájili jednání s  římským 
králem Jindřichem VII. Lucemburským,66 aby poslal do Čech 
panovat svého syna Jana, o  němž byli přesvědčeni, že bude 
nejlépe vyhovovat jejich politickým i mocenským zájmům. Dne 
31. srpna 1310 byly české země skutečně uděleny v léno Janu 
Lucemburskému. Nový vladař se z právního hlediska sice stal uz-
naným českým panovníkem, ale ve skutečnosti držel Čechy stále 
v rukou Jindřich Korutanský. Janu Lucemburskému nezbylo nic 
jiného, než aby se zmocnil svého království vojenským tažením.
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Nakonec se mu 3. prosince 1310 podařilo dobýt sídelní 
město Prahu67 a poražený Jindřich Korutanský se dal na útěk 
z Prahy do Bavor. „Početný oddíl Korutanských mířil z Prahy na 
západ směrem ke Křivoklátu. Vedle mnoha vozů s  nákladem 
kořisti hnali cizinci s  sebou i  početný houf zajatých Pražanů. 
O  příchodu Korutanských byla včas informována křivoklátská 
hradní posádka. Pan Vilém Zajíc z Valdeka se svými lidmi číha-
li v záloze nedaleko Bělče, a jakmile se Němci přiblížili, udeřili 
na ně Křivoklátští ze všech stran.Korutanští se chtěli spasit útě-
kem, někteří z nich však ještě na poslední chvíli vraždili nevinné 

67  Vypravuje se pověst, že pražští řezníci, aby umožnili Janu Lucemburskému přístup do Prahy, rozsekali svými sekerami vrata v jedné z bran na Starém 
Městě. Jan se jim odvděčil tím, že dal řeznickému cechu do znaku královského lva třímajícího napřaženou širočinu. MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 
1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 189.
68  FRANĚK, Albín a Jan RENNER (eds.). Rakovnicko a Křivoklátsko v pověstech. V Rakovníku: nákl. vlastním, 1915, s. 51–53.
69  DALIMIL a Marie BLÁHOVÁ, ed. Kronika tak řečeného Dalimila. Překlad Marie Krčmová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. kap. 104 , s. 174.
70  PETR ŽITAVSKÝ a OTTO. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae. Překlad František Heřmanský a Rudolf Mertlík. Vyd. 2., opr., (Ve Svobodě 1.). 
Praha: Svoboda, 1976, kap. 108, s. 226.
71  JIRÁSEK, Alois. Mezi proudy: 3 historické obrazy. 1. [díl], Dvojí dvůr. 2. vyd. v SNKLU. Praha: SNKLU, 1965, s. 16–19.

české zajatce, aby vykoupili svou porážku jejich smrtí. Pan Vilém 
Zajíc sebral Němcům jejich naloupenou kořist a  osvobodil 
Pražany, které cizáci nestačili pobít. Zajícovi lidé zahnali rozprá-
šené Korutance do Klíčavského luhu, kde je houfně pozajímali. 
Většina Korutanských byla vsazena coby lupiči do věží hradu 
Křivoklátu, ale třináct z  nich, těch nejhorších, kteří barbarsky 
masakrovali české zajatce, bylo spravedlivě potrestáno hned na 
místě. Pan Vilém Zajíc je nechal pověsit na rozložitých větvích 
dubu, který z výšky shlížel dolů do Klíčavského luhu.“68

V  Dalimilově kronice, která vznikla v  prvních letech vlády 
Jana Lucemburského, jsou zaznamenána následující slova: 
„Rytíř Vilém Zajíc nesnesl ten zlořád,/ vyčíhal si lotry, vnikl ruče 
do řad/ Míšeňských a mnoho zahubil jich v tu chvíli,/ neboť si to 
všichni právem zasloužili./ Tak jim nahnal hrůzu ten muž cti své 
dbalý,/ že se oněm místům zdáli vyhýbali.“69

Dále i Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice zaznamenal: „Hle, 
devátého prosince [1310] o  půlnoci tajně uprchl Korutanec 
s paní Annou, svou manželkou, a s celou svou družinou, aniž ho 
kdo pronásledoval, z Pražského hradu, zanechav ho za sebou 
s otevřenými branami. Odešel tedy bez vědomí všech, když spa-
li, ve zmatku z království ten, který v něm přes tři roky panoval 
hanebným způsobem a vládou velmi nepořádnou. Odvedl pak 
s  sebou Jindřicha, pražského měšťana, řečeného od kamene, 
a několik měšťanských synů jako zajatce, ale ty všechny vysvo-
bodil mocí Vilém, řečený Zajíc, z jeho rukou, když utíkal, a při-
vedl je nazpět do Prahy. Divná věc, když tajně utíkal Jindřich, 
vévoda korutanský, a  na útěku bručel jako medvědice, které 
vzali mláďata, a konal svou cestu přes Pec u Křivoklátu [v latin-
ském textu stojí: Purgilinum], přihodilo se, že se téhož dne a po 
téže cestě spěšně ubírali do Prahy se svou družinou na koních 
a vozech tři opati, totiž sedlecký, plaský a zbraslavský, kteří se 
přičiňovali za krále Jana. Jakmile pak uviděli stopy prchajícího 
Korutance, ochabla v nich veškerá síla mysli; neopatrně se totiž 
dostali na tu cestu, protože nikterak netušili útěk korutanského 
vévody. Kdyby však je byl dopadl vztek Korutanců, byla by je šíle-
ná ruka rozdrtila takřka na prach. Ale Hospodin, který je ostříhal 
při odchodu, ochránil je i při návratu jako posly míru.“70  

Středověká pověst o  Zajícově dubu se také stala literární 
předlohou spisovatele Aloise Jiráska.71

010/ Zajícův dub (pohled od jihovýchodu, únor 1975).
← 011/ Zajícův dub v současnosti (2019).
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K Ř I V O K L Á T S K Á 
M A N S K Á  S O U S T A V A

Svou hlavní roli v regionu si udržel hrad Křivoklát, neboť Rakovník 
stále nepřesahoval úrovně regionálního tržního střediska a krá-
lovské město Beroun mělo kvůli své okrajové poloze na křivoklát-
ský hvozd minimální vliv. V blízkosti Berouna, asi 13 kilometrů 
jihovýchodně od Křivoklátu proti toku řeky Mže,72 byl v  tomto 
období postaven královský hrad Nižbor,73 kde Přemysl Otakar 
II. zřídil úřad Podbrdského kraje a  kde na svých loveckých vý-
pravách do zeměpanského hvozdu sám rád pobýval a úřadoval. 
Později se zde zdržoval Václav II.,74 syn Přemysla Otakara II., 
jehož vztah k lovu byl spíše vlažný.75  

Důležitým prvkem středověkého křivoklátského zřízení bylo 
manství, což je systém, jenž se vyvinul z potřeby krále shromažďo-
vat kolem sebe spolehlivé muže, kteří byli zavázáni přísahou plnit 
rozkazy (především vojenské) dle vůle panovníka. Primárním po-
sláním manského zřízení bylo obecně zabezpečení dostatečného 
počtu obránců hlavního hradu, případně i hrádků pomocných. Za 
plnění této služby dostávali manové peníze, zbraně a koně, poz-
ději pak, zřejmě z důvodu nedostatku financí, jim bylo propůjčová-
no do užívání vlastní léno, tedy dědiny a statky i s poddanými ve 
vlastnictví krále nebo odúmrti a pokuty na krále spadlé. Zpočátku 
bylo léno udělováno pouze na určitou dobu, teprve později dě-
dičně, a to pod závazkem oboustranné věrnosti. Není přesně jis-
té, kdo a  kdy manské zřízení na křivoklátském panství vytvořil, 
neboť přímé písemné doklady se zachovaly až z  15. století. Je 
však zajímavé, že již ve 14. století, při zakládání vsí Lucemburky, 
se s manskými povinnostmi zajištujícími hmotné a vojenské za-
bezpečení hradu počítalo. Královským manem se mohla stát pou-
ze osoba schopná aktivně plnit své úkoly. V okolí Křivoklátu se 
manská vázanost poněkud vymykala zažitým zvyklostem jinde, 

72  Historické pojmenování této části toku Berounky do 17. století.
73  PROFOUS, Antonín, Jan SVOBODA a Vladimír ŠMILAUER. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Vydání I. díl třetí, M‒Ř, 
Praha: Česká akademie věd a umění, 1951, s. 229.
74  Václav II. (1271–1305), syn českého krále Přemysla Otakara II. 
75  ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 346–347.
76  ŠIMICOVÁ, Eva. Křivoklátská manská kniha z let 1454–1566. Rakovnický historický sborník. 2004, roč. 5, s. 23–81. ISSN 1213-5879; LAŠTOVKA, 
Marek. Křivoklátská léna v době předhusitské. Sborník historický. 1995, roč. 21, s. 44–66. ISSN 0577-3725. Autor proti dosavadním názorům Václava 
Kočky a Augusta Sedláčka předpokládá vznik zdejší lenní soustavy až za Jana Lucemburského, její rozvoj klade do období Václava IV. Většina statků 
je dána královských služebníkům z odúmrtě, pouze v jednom případě majitel se vzdal sám pod lenní právo. Laštovka rovněž připomíná teorii, že lenní 
soustavy vznikají po rozpadu hradského systému ve druhé polovině 13. století. V  tomto období má jít především o  soustavy u  hranic, naopak do 
vnitrozemí postoupily až za Lucemburků. Jako prameny využívá desky zemské, konfirmační, erekční knihy a dva seznamy manských povinností z poloviny 
16. století. SCHULZ, Václav. Povinnosti manův k hrádku Křivoklátu. Český časopis historický. 1906, roč. 80, s. 463–467; POCHMANOVÁ, Kateřina. 
Středověké osídlení Rakovnicka pod vlivem manské soustavy hradu Křivoklátu: diplomová práce. Plzeň, 2001, 74 s.; Dále se věnoval křivoklátským lénům 
KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, 723 s.
77  RENNER, Jan. Z manských knih křivoklátských. Věstník musejního spolku královského města Rakovníka, 1929, roč. 19, s. 119–121.
78  Eliška Přemyslovna (1292–1330), dcera českého a polského krále Václava II., manželka Jana Lucemburského a česká královna.
79  Karel IV. (1316–1378), jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý 
král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský 
markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353.

neboť se přímo pojila s vykonáváním myslivosti. Ostatní část oby-
vatelstva, která nebyla vázána loveckými povinnostmi, odváděla 
obvyklé dávky v  peněžní a  naturální podobě. Předmětem léna 
byly na Křivoklátsku především pozemky a jiný nemovitý majetek, 
všeobecně tedy to, co umožňovalo trvalé užívání a později zaklá-
dalo i práva. V příslušných lenních oblastech hradů nebo krajů 
byly vedeny manské knihy, ve kterých měly být prováděny zápisy 
o  transakcích (žádost o  léno, přijetí léna, věno, dědictví, prodej 
manského dvora, odkazy, půjčky a dluhy peněz atd.) a o právních 
pořízeních (výsady a privilegia).76 Pro Křivoklátsko jsou doloženy 
dvě takové knihy z let 1454 a 1566.77 Žádné vlastní manské právo 
se však pro zdejší oblast nedochovalo. Manská soustava se na 
Křivoklátsku později v novověku vyvinula ve funkční systém, který 
panovníkům zaručoval, že jím bude zajišťována celá řada činností 
spojených s lovem. Tato organizace se na Křivoklátsku využívala 
mnohem déle než v ostatních částech Čech, neboť nejlépe vyho-
vovala provozování loveckých aktivit. 

K A R E L  I V .  A   V Á C L A V  I V .

Dříve zmíněný Vilém Zajíc se do historie Křivoklátska zapsal 
i později, když do jeho ochrany svěřila Eliška Přemyslovna v roce 
1316 několikaměsíčního synka Václava. Chlapec však zůstal 
na Křivoklátě pouze několik týdnů a v září téhož roku se vrátil 
zpět k matce. Druhý Václavův křivoklátský pobyt byl ještě méně 
dobrovolný. V  roce 1320 byl malý kralevic na hradě uvězněn, 
neboť jeho otec, král Jan Lucemburský, uvěřil zprávám, že Eliška 
Přemyslovna78 měla v  úmyslu skrze svého tříletého syna pře-
vzít vládu v Čechách. Na Křivoklátě tehdy budoucí císař římský 
a král český Karel IV.79 setrval tři roky do 4. dubna 1323, než 
se vydal na cestu k francouzskému dvoru. Po svém návratu do 
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Čech v říjnu 1333 vykoupil Křivoklát ze zástavy a ubytoval zde 
svou první ženu Blanku z Valois.80 O velkém významu regionu 
svědčí i to, že Křivoklát byl podle Karlem navrženého zákoníku 
Majestas Carolina81 uveden mezi 13 hrady, které nesměly být 
dány do zástavy. Za Karlovy vlády se na Křivoklátě provozova-
lo po francouzském vzoru sokolnictví spojené s  lovem vodního 
ptactva a divokých holubů.

Náruživým lovcem býval Karlův syn Václav IV.,82 který na 
Křivoklátsko utíkal od svých vladařských povinností a lovem zde 
často trávil dlouhé měsíce, jednou dokonce i celý rok 1385.83 Za 
Václavovy vlády byl hrad Křivoklát významně rozšířen a tamější 
vrchní lovčí a křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok84 obdržel roku 
1386 za prokázané služby manství Krakovec s hradem a právo 
„štváti i loviti vysokou i malou zvěř“.85 Václav IV. na Křivoklátě 
přijímal četné diplomatické návštěvy. V  roce 1380 zde hostil  
anglické poselstvo lordů a využil období jelení říje k lovům za ře-
kou Berounkou a v okolí Žebráku. O pět let později, v roce 1385, 
přivítal na Křivoklátě svého bratra Zikmunda,86 jindy vévodu 
Jana II. Bavorského a významná lovecká aktivita byla spojena 
i s návštěvou vyslanců francouzského krále v roce 1399. 

Za vlády krále Václava IV. se na Křivoklátě nadále rozvíjelo 
sokolnictví. Lovy s dravci sloužily především pro pobavení frau-
cimoru. Kromě hradu Křivoklátu si Václav IV. oblíbil také hrad 
Točník. Jeho stavbu zahájil pravděpodobně po požáru blízkého 
(dolního) hradu Žebráku v roce 1395. Točník, strategicky umís-
těný poblíž hlavní cesty z Prahy do Norimberka, byl hradem mo-
dernějším a jeho umístění splňovalo i vysoké lovecké požadavky 
panovníka.87 

80  Pověst vypravuje, že Karel IV. za pobytu na Křivoklátě chtěl potěšit svou choť Blanku z Valois, za dobré ceny nakupoval od čihařů ptactvo, zejména 
slavíky, a pouštěl je do křovin pod hradem. Slavíci se tu usadili a strmé cestě strání dolů k potoku, kudy Blanka chodila a ptactvo ji doprovázelo svým 
zpěvem, se začalo říkat Slavičí stezka (pěšina). Aby slavíků byl vždy dostatek, dostali někteří poddaní povinnost toto ptactvo na Křivoklát odvádět. Blíže 
FRANĚK, Albín, ed. a Jan RENNER ed. Rakovnicko a Křivoklátsko v pověstech. V Rakovníku: nákl. vlastním, 1915, s. 38.
81  Majestas Carolina (správněji Codex Carolinus) je návrh zemského zákoníku připravený na pokyn Karla IV. v letech 1350–1351. Takto pojmenován 
byl ale později, ne před rokem 1617. Jednalo se o zákoník, který měl postavit jakousi hráz rozpínavosti šlechty. Zákoníkem Majestas Carolina, který 
obsahoval 109 článků, zamýšlel Karel IV. zajistit královský majetek – vymezoval 29 královských měst a 13 hradů, které nesměly být dány do zástavy, 
dalších 13 měst a 14 hradů mohlo být zastaveno nejvýš na devět let. Karel se snažil omezit libovůli šlechty při stanovení trestů za různé přestupky. Šlechta 
však žádala jednat tak, jak bylo odedávna zvykem, nechtěla se dát spoutat žádným psaným zákonem.
82  Václav IV. (1361–1419), syn Karla IV., český král v letech 1378–1419, v letech 1376–1400 byl i římský král.
83  Italský humanista Francesco Petrarca přisoudil Václavu IV. charakteristiku venator robustus, velký lovec. Blíže AMBROŽ, Robin. Historie lánského 
revíru. Myslivost, 2013, č. 1, s. 22.
84  Jíra z Roztok, český šlechtic, člen královské rady Václava IV. 
85  NACHTMANOVÁ, Alena a Vladislav RAZÍM. Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. RAZÍM, Vladislav, ed. a Dušan FOLTÝN. Přemyslovské 
Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu: [výstava k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110-2010), hrad Křivoklát, prostory bývalých 
pivovarských lednic, 1. duben ‒ 30. září 2010]. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010, s. 28. ISBN 
978-80-86516-33-2.
86  Zikmund Lucemburský (1368–1437), syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské.
87  NACHTMANOVÁ, Alena a Vladislav RAZÍM. Křivoklát a  lovecký hvozd v době přemyslovské. RAZÍM, Vladislav a Dušan FOLTÝN. Přemyslovské 
Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu: [výstava k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110–2010), hrad Křivoklát, prostory bývalých 
pivovarských lednic, 1. duben – 30. září 2010]. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010, s. 28–30;   
s. 349–350; MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972, s. 152–171. 

012/ V Oboře můžeme nalézt i lesní partie s fragmenty předchozí generace 
lesa. Jedná se především o jedince dubu obklopené mladšími bukovými 
porosty.
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Husit s ké období , 
J i ř í  z  P oděbr ad 

a  Jag el lonci

Po vypuknutí husitských bouří se Václavův bratr Zikmund na 
Křivoklátě roku 1420 objevil v jiné roli. Vydrancoval zde nashro-
mážděné poklady a  rozdal je svým spojencům a  hejtmanům. 
Další ranou pro hrad byl požár, který vypukl v roce 1422 v pod-
hradí a rozšířil se dále. Uložené korunovační klenoty se naštěstí 
podařilo zachránit. Požár odstartoval sérii rychlých změn v drže- 
ní Křivoklátu. Nejprve byl hrad několik měsíců v rukou pražské-
ho městského svazu v  čele s  Absolónem Bělbožkou z  Chříče. 
V srpnu téhož roku Křivoklát dobyl Aleš Holický ze Šternberka88 
a Bělbožku zajal a uvěznil v Praze. Absolóna však nahradil jeho 
bratr Žibřid ze Chříče89 a získal hrad zpět. Kontroloval ho ale jen 
několik dní, dokud Aleš Holický ve spojení s Hanušem Kolovratem 
z Krašova90 nedobyli Křivoklát zpět. Holický pak držel křivoklát-
ské panství až do roku 1454.91

Přítomnost husitů na území současné Lánské obory připo-
míná místní název Žižkův luh. Tímto údolím nedaleko Ploskova 
údajně táhlo husitské vojsko směrem na Křivoklát, Jan Žižka 
však v jeho čele s největší pravděpodobností nestál. Na šancích 
i v Žižkově luhu se našly v zemi podkovy, ostruhy a hroty kopí92 
z 15. století. 

88  Aleš Holický ze Šternberka (1390–1455), český šlechtic a vojevůdce z rodu pánů ze Šternberka. 
89  Žibřid ze Chříče, bývalý křivoklátský purkrabí.
90  Hanuš Kolovrat z Krašova (1390–1450), český šlechtic z liebsteinské větve Kolovratů, náboženský činitel, hejtman měst pražských a jeden ze šesti 
dočasných správců Českého království.
91  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 27–29.
92  Ve sbírce amatérského archeologa Františka Pelze se nachází ostruha (nález 1836/1837) a jiná ostruha (nález 1870) – obě objevené v Žižkově 
luhu u Ploskova. Kromě toho je v téže sbírce šipka, nalezená roku 1870 Na Šancích u Ploskova. Sbírku společně s rukopisným inventářem předal Antonín 
Pelz, archeologův syn, dne 14. dubna. 1901 Národnímu muzeu v Praze. Blíže SKLENÁŘ, Karel. František Pelz, zapomenutý archeolog křivoklátských lesů. 
Archeologie ve středních Čechách. 2003, roč. 7, s. 9–32. ISSN 1214-3553.
93  JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. 1. vyd. v Čs. spis. Praha: Československý spisovatel, 1981, s. 254–256.
94  Jiří z Poděbrad (1420–1471), od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král.
95  SOA Praha, f. Rudolf Maxera, sign. 1309 I, II, přír. č. 21 857 a 21 858, Myslivost v hloubi Křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934. 
96  Vladislav Jagellonský (1456–1516), král český od roku 1471.
97  DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002. 736 s. ISBN 80-7277-003-9. Heslo Křivoklát, s. 299–303. 
98  NACHTMANOVÁ, Alena a Vladislav RAZÍM. Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. RAZÍM, Vladislav, ed. a Dušan FOLTÝN. Přemyslovské 
Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu: [výstava k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110‒2010), hrad Křivoklát, prostory bývalých 
pivovarských lednic, 1. duben ‒ 30. září 2010]. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010, s. 27. ISBN 
978-80-86516-33-2. 
99  Popluží je půda obdělávaná vrchností ve vlastní režii; půda panská; dominikální.
100   SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891. s. 87; PROFOUS, Antonín, Jan SVOBODA a Vladimír ŠMILAUER. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Vydání 
I., díl druhý, CH‒L. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951, s. 482; ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 
3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 256.

Táborský hejtman na Křivoklátsku svoji genialitu nikdy neu-
platnil, spíše se dá říci, že si zde jeho stoupenci vylámali zuby, 
nicméně: „Splnilo se o Janu Žižkovi, co o něm napsal starý kroni-
kář: “Pověst jeho se rozhlásila do mnohých dálných krajin světa, 
trvá až po dnes a bude i potom.“93 

V   neklidném husitském období myslivost na Křivoklátsku 
upadala a opětovného významu se jí dostalo až ke konci vlády 
Jiřího z Poděbrad,94 a to především zásluhou panovníkova syna 
Jindřicha z Poděbrad a Minsterberka.95

O  myslivosti za vlády Jagellonců máme málo informací. 
Uvádí se však, že honební právo si tehdy přivlastňovali manové. 
Křivoklát byl jediným královským hradem, kterým král Vladislav 
Jagellonský96 v Čechách disponoval. Za jeho vlády prošel objekt 
rozsáhlou rekonstrukcí obytných prostor a obranného systému. 
Po jejím ukončení se Křivoklát údajně zařadil mezi nejvýstavnější 
sídla ve střední Evropě.97 

Mimořádný význam křivoklátského loveckého hvozdu v ob-
dobí středověku potvrzuje i četnost prokázaných loveckých dvor- 
ců, tvrzí a hradů (Zbečno, Jivno, Jenčov, Týřov, Krakovec, Žebrák, 
Točník, Hradiště u  Slatiny, Řebřík a  Zbiroh).98 Výrazně se pro-
měnil i význam lovu, neboť ten již nesloužil pouze k obživě, jako 
tomu bylo v  pravěku, ale stal se nástrojem demonstrace síly 
k prosazování zájmů a upevňování moci českých knížat a králů.

K samozásobování středověkých feudálů sloužil zemědělský 
dvůr. V Lánech se uvádí poplužní99 dvůr poprvé k roku 1528 jako 
majetek Jana Hromady z Boršic,100 ale založen musel být mno-
hem dříve. Bez opevněné tvrze se vladykové a zemané leckdy 
obešli, avšak bez zemědělského statku středověká drobná šlech-
ta prostě existovat nemohla. 
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Období  hab sbur s kýc h 
pano vníků 

Manský systém se na Křivoklátsku udržel až do časů vlády 
Jagellonců, avšak tehdy si zdejší manové sami přivlastňovali lo-
vecká práva na úkor panovníka. Teprve po smrti českého a uher-
ského krále Ludvíka Jagellonského101 v bitvě u Moháče zjednal 
císař Ferdinand I. Habsburský102 opětovný pořádek.

Loveckého práva ve prospěch královské komory se tehdy 
vzdali Bořita z Martinic a na Týřově, Jan ze Šlovic a na Olešné, 
Jindřich z  Vřesovic na Hracholuskách a  další. Odměnou jim 
za to byly naturální dávky ve formě zvěřiny. V  roce 1545 byl 
například Týřovu poskytnut deputát ve výši dvou jelenů, dvou 
divokých prasat, čtyř srnců, doplněný o  možnost kácení lesa. 
Ludvík Bezdružický a na Kornhouze si za deputát dvou jelenů po-
nechal právo zaječích honů, lovů vlků, lišek a rysů a lovů s líha-
vým psem103 a s jestřábem. V roce 1531 ustanovil Ferdinand I.  
nového fořtmistra France z Rosendorfu a čtyři fořtknechty (jízd-
ní fořty). Mezi jejich povinnosti patřilo hájení zvěře v  celém 
království a měli za úkol nechávat zasypávat pytláky vykopané 
jámy na její chytání. 

Se snahou o zvyšování stavů zvěře souviselo i nařízení z roku 
1549, v  němž bylo uvedeno, že majitelé všech panství souse-
dících s Křivoklátem nesmí po dobu pěti let lovit na vlastních 
pozemcích žádnou zvěř přeběhlou z křivoklátských lesů. Zákazu 
nepodléhal pouze lov lišek, vlků, rysů a jestřábů.104

Pro názornost si uveďme opis jedné z vůbec prvních smluv 
uzavřených mezi Ferdinandem a Bořitou z Martinic z roku 1549:

„My Ferdinand z Boží Milosti Římský, Uherský a Český král, 
Inffant v  Hispanii, arcikníže Rakouské markrabie, Moravský 
etc. oznamujem tímto listem všem jakož jest urozený Bořita 
z Martinic na Smečně věrný náš milý na milostivou žádost naší 
k tomu svolil, že žádné vysoké zvěři, totiž jelenův, laní, kolouchů, 
mladé zvěři, též sviní a medvědův, srn, srncův na všech grun-
tech svých Smečnu náležitých zvláště kteréž se s grunty našimi 
od Hrádku Křivoklátu stejkají do pěti let pořád sběhlých honiti 

101  Ludvík Jagellonský (1506–1526), král český a uherský (jako Ludvík II.) a moravský markrabě. 
102  Ferdinand I. Habsburský (1503–1564), římskoněmecký král (od roku 1531), římský císař (od roku 1556), český a uherský král (od roku 1526) 
a rakouský arcivévoda.
103  Ohařem.
104  SOA Praha, f. Rudolf Maxera, sign. 1309 I, II, přír. č. 21 857 a 21 858; SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera, Myslivost v hloubi Křivoklátských lesů. 
Křivoklát 1932–1934.
105  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 241. 
106  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 134–135.
107  SOA Praha, f. Rudolf Maxera, sign. 1309 I, II, přír. č. 21 857 a 21 858; SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera, Myslivost v hloubi Křivoklátských lesů. Křivoklát 
1932–1934.

stříleti ani jinač hubiti dati nemá a to proto aby se zvěř na dotyč-
ném panství našem a lesích křivoklátských zase rozploditi moh-
la. Kterouž to povolnost od něho milostivě přijímati a proti tomu 
za nás za naše dědice a budoucí krále české tímto naším listem 
připovídati ráčíme, že to jmenovanému Janovi Bořitovi ani jeho 
dědicům a budoucím nemá počítáno býti. Nýbrž po vyjití těch 
pěti let, jestliže by týž Jan Bořita bez těch honův a lovův býti ne-
chtěl gruntův svých svobodně, pokudž spravedlnost má užívati 
moci bude. Však zaječí lovy i štvaní s jestřábem s líhavým psem 
na vlky, lišky a  rysy myslivosti provozování po týchž gruntech 
jeho jemu svobodně se pouští. Tomu na svědomí dekret náš krá-
lovský k listu tomuto přitisknouti jsme rozkázali. Dán na hradě 
našem Pražském ve čtvrtek před svatou Pannou Marií leta Páně 
MD čtyřicátého devátého. Království našich římského devate-
náctého, uherského třimecitného a českého čtyřmecitného.“105

Závazky spojené s  lovem vznikaly i  pro města Rakovník 
a Nové Strašecí, neboť ta musela posílat zdarma své obyvatele 
vypomáhat při honech a  za úplatu zajišťovat povozy. Za tyto 
služby obdržela města některé svobody v lesích. Obyvatelé pod-
danských obcí mohli v lese sbírat dříví pro vlastní potřebu i pro 
obchodování nebo pást dobytek, například fořtmistr Jetřich 
Válecký z Vřesovic měl v roce 1562 povoleno pást na žaludech 
a bukvicích v lesích za řekou až k Točníku 100 volů a 100 vepřů. 
Mezi poměrně běžnou službu panovníkovi patřil výcvik „krev-
ních psů“ pro dosled poraněné zvěře při štvanicích. Některé po-
vinnosti přímo souvisely i s provozem hradu. Ze Zbečna tři ptáč-
níci dodávali do královské kuchyně každou neděli od sv. Petra 
do sv. Václava kopu sýkor a stehlíků. Traduje se, že takto povstal 
název vesničky Sýkořice. Kromě pěvců byly dodávány i veverky, 
které platily za výbornou pochoutku. V kuchyni měli povinnost 
vypomáhat i  určení pomocníci z  Roztok, čtyři kopy vajec do-
dával držitel menší usedlosti u Rakovníka a na hrad docházeli 
i sládkové a pekaři. Z několika vesnic se dovážela kuřata a z těch 
v blízkosti řeky ryby. K povinnostem poddaných obce Budy pod 
Křivoklátem patřilo, že museli vypravovat pěší posly do Lán 
a na Nový Dům, kdykoli na Křivoklát zavítala vrchnost a chtěla 
v tamějších lesích lovit.106 Celkem můžeme napočítat 32 druhů 
speciálních povinností a z nich se 21 přímo váže k provozu my-
slivosti.107 Například historik Václav Kočka u obce Sýkořice uvá-
dí: „Osadníci byli všichni usazeni na právu manském. Žádných 
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platů peněžních k hradu nedávali, ale od starodávna byli povin-
ni na hradě býti, předních nebo prostředních vrat hlídati, na roz-
kaz pánů musili na lov choditi, vozy vedle bukovských spravova-
ti, tenata naložiti, do kolny zavézti, složiti a v čas potřeby osušiti. 
Prvotní tato povinnost byla roku 1560 zmíněna, aby každý rok 
z jara, když tetřevi tokají, a na podzim, když jeleni řvou, všichni 
pořád jeden týden celý je hlídali. Když tuto povinnost konají, ne-
mají na lov choditi.“108

Na Křivoklátě se usídlil císařův druhorozený syn, arcivévo-
da Ferdinand II. Tyrolský,109 královský místodržící v Čechách.110 
Ten s oblibou zakládal dvorní stavby, okrasné zahrady a obory. 
Podle jeho návrhu vznikl například letohrádek Hvězda na okraji 
Prahy. Za důkaz Ferdinandovy lovecké vášně může být považo-
ván i výčet jím ulovené zvěře z roku 1560, když na Křivoklátsku 

108  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 265.
109  Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), rakouský arcivévoda, místodržitel v českých zemích v letech 1547–1567, tyrolský hrabě od roku 1567 z rodu 
Habsburků.
110  Ferdinand ubytoval v roce 1560 na Křivoklátě svoji tajnou manželku Filipinu Welserovou (1527–1580). Ferdinand chtěl Filipínu potěšit, proto 
vzkázal Rakovnickým, aby za úplatu dodali na Křivoklát veškeré ochočené zpěvné ptactvo, které v klecích doma chovali. Letité napětí a řevnivost mezi 
arcivévodou a Rakovníkem bohužel zavinily, že měšťané s opeřenými zpěváčky na hrad nijak nepospíchali. Blíže KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. 
[Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 225. Srovnej starší pověst o Slavičí stezce vážící se k roku 
1335 FRANĚK, Albín a Jan RENNER (eds.). Zajícův dub. Rakovnicko a Křivoklátsko v pověstech. Rakovník: nákl. vlastní, 1915, s. 38. Dále GRÖSSING, 
Sigrid-Maria a VLNAS, Vít. Kupecká dcera v domě Habsburků: Filipina Welserová a její léčitelské umění. Překlad Rudolf Toman a Jitka Tomanová. 1. vyd. 
Praha: Melantrich, [1994]. 191 s. ISBN 80-7023-171-8.  
111  Ladislav ze Šternberka (? –1521), český šlechtic z konopišťské větve rodu Šternberků a držitel nejvyšších zemských úřadů. 
112  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 230.

složil celkem 58 jelenů (z  toho čtyři šestnácteráky), 64 srnců, 
235 kusů černé zvěře, 30 zajíců, 9 lišek a 262 koroptví. V sezna-
mu nechybí ani 49 toulavých psů a dvě kočky. Oblíbenou kra-
tochvílí arciknížete a vysoké aristokracie vůbec se staly i štva-
nice na zajíce s chrty. Často byly tyto lovy spojeny s vysokými 
sázkami a měly nahrazovat dřívější štvaní jelenů. Známé jsou 
i arcivévodovy pokusy s introdukcí zvěře. Ta byla většinou umís-
ťována v oborách. Z Ruska nechal do křivoklátských lesů přivézt 
zubry a soby. Zubří oboru zřídil na jeho příkaz křivoklátský hejt-
man Ladislav ze Šternberka111 někdy v  letech 1560–1562 na 
Doupně (dnes obec Nový Dům).112 Z domovských Tyrol byli do-
vezeni kozorožci a  svišti. V pozdějších výkazech ulovené zvěře 
se z  tohoto výčtu cizokrajných druhů žádný nevyskytuje, a dá 
se tedy předpokládat, že exotické zvířectvo zašlo přirozenou 

013/ Současná podoba zámku Lány.



(  69  )

smrtí a nerozmnožilo se. Velké škody na lesní zvěři způsobova-
li volně pobíhající psi. K tomu Ferdinand nařídil: „Každý ovčák, 
který psy veliké nebo malé chová, také řezníci, kteří přes grunty 
s věžníky chodí, a kdokoli věžníky chová, musí jim prsty na před-
ních nohách utíti.“113 Problém však nebyl pouze s ovčáky, neboť 
obyvatelé vesnic vklíněných mezi hvozdy často své psy využívali 
k ochraně úrody na svých polích před lesní zvěří.

S rozšířením střelných zbraní začala být pro myslivost vyu-
žívána schopnost líhavých (sedavých, stavěcích) psů vystavit 
vleže vypátranou zvěř lovci. Z dnešního pohledu se jedná o setry 
a ohaře. Vystavením se rozumí to, že pes zaujme zvláštní strnu-
lý postoj, při němž nos psa, jeho hřbet a přímo vzad natažená 
oháňka tvoří zhruba přímku a jedna hrudní končetina bývá zdvi-
žená a pokrčená.

Na západním okraji Vašírova dodnes stojí usedlost řečená 
Sobínek, původně bývala zcela o samotě. Kdysi tento objekt pa-
trně souvisel s  blízkým hradem Sobín, o  němž není téměř nic 
historického známo, jen pověsti se zmiňují o podzemní chodbě, 
která tudy snad vedla. Jisté však je, že v  polovině 16. století 
nechal arcivévoda Ferdinand Tyrolský zřídit na Sobínku psinec, 
který za časů císaře Rudolfa II.114 (v  roce 1602) nově upravil 
křivoklátský hejtman Jan Jindřich Prollhofer pro chov psů ang-
lického plemene.115 

Veškeré křivoklátské lesy měl na starosti jediný lesmistr, který 
odpovídal za celou jejich nedozírnou rozlohu. K ulehčení lesmis-
trovy práce byla roku 1556 lesní plocha Křivoklátska rozdělena 
na sedm úřadů (polesí): bezděkovský, chyňavský, hudlický, roz-
tocký, bukovský, luženský a vašírovský.116 Péči o prostor stávající 
Lánské obory tedy vykonávali poddaní z Vašírova.

Ve vlastních obydlích na vesnicích sídlili od dávných časů 
besuchtknechti (obchodníci, hajní). Těch bývalo poměrně málo 
a ochrannou a výzvědnou službu konali dílem v rámci robotních 
povinností, dílem za naturální výhody. I funkce obchodníků byla 
vázaná na obydlí či byla dědičná. Už  16. století (1531, 1552, 
1563, 1565, 1568, 1570) se několik vašírovských osedlých uvá-
dí s  příjmím117 Ouředník/Auředník (Jan Čáda, Diviš, Linhart, 

113  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 75.
114  Rudolf II. (1552–1612), římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z habsburské dynastie.
115  Setři či ohaři.
116  Tamtéž, s. 120.
117  Slovo příjmí existuje jako označení jakési nedědičné a nepovinné přezdívky, specifikace osoby podle zaměstnání, bydliště apod.
118  SOkA Rakovník, f. Leopold Zuber, Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 1.
119  SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 56.
120  NA, f. Stará manipulace, kart. 1686, inv. č. 2663, sign. P90/15, křivoklátské manství 1566–1706. 
121  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 120.
122  NA, f. Stará manipulace, kart. 1683, inv. č. 2663, sign. P90/1, záležitosti panství Křivoklát; SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi 
Křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934; VACEK, František. Dějiny města Nové Strašecí. Brno: GARN, 2013, s. 25; KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. 
[Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 60–61. 
123  Maxmilián II. (1527–1576), byl císař římský, král český (korunován 1562), uherský (korunován 1563), markrabě moravský a arcivévoda rakouský. 
124  NA, f. Stará manipulace, kart. 1686, inv. č. 2663, sign. P90/15, 1566–1706, křivoklátské manství.

Jirsa).118 Na vašírovský potažitý statek řečený U  Doušů byla 
odedávna vázána hájenská povinnost.119 Hajný (jeden z  pěti 
příslušníků lesního personálu příslušného revíru) je zde připo-
mínán i k roku 1685 a pak znovu k roku 1692. Poddaní sedláci 
z robotných manství měli za povinnost být pomocnými lesními 
úředníky, vybírat důchody, dohlížet nad sekáči a lesními dělníky 
apod.120 Organizace správy lesa se snad stala přehlednější, ale 
jednotlivá polesí byla i tak stále příliš rozsáhlá. Například v roce 
1552 žádal křivoklátský hejtman Jan Žďárský ze Žďáru, aby pět 
osedlých vašírovských sedláků vykonávalo berní úřad: měli vybí-
rat důchody z nájmu lesů na rozloze 2 míle zdéli i zšíři (1 míle = 
11,225 km) a kromě toho ještě dozírat na sekáče a lesní dělníky 
na Píních (původně Ptyně), aby dobře pracovali.121 

Ferdinand II. pořádal ve zdejších lesích velké hony. V  roce 
1562 dokonce muselo město Nové Strašecí na jeden takový 
dodat nejen honce, ale pro pokrytí potřeb všech nocležníků na 
hradě i peřiny.122 Tohoto roku byl také korunován českým králem 
císař Maxmilián II.,123 za jehož vlády byl Křivoklát zastaven. 

Počátkem novověku, kdy docházelo k modernizaci vojenské 
techniky, a tudíž k výrazné změně způsobu vedení válek, začal 
ruku v ruce s tím upadat manský systém. Jeho výhody se stáva-
ly jednostrannými, manské povinnosti se většinou přeměnily na 
plat a zachovány zůstaly jen lovecké úkony. Lenní úřady pozby-
ly původní význam pro organizaci veřejného života a přežívaly 
pouze některé prvky systému. Zbylou agendu manského soudu 
převzal dvorský soud. Proto snad také Česká královská komora 
činila pokusy o zjištění stavu manství na Křivoklátsku, jako na-
příklad o Třech králích roku 1531, kdy oslovila všechny many, 
aby se dostavili do Rakovníka se všemi majestáty.124 Roku 1560 
nařídil pak arcikníže Ferdinand Tyrolský purkrabímu Ladislavu 
ze Šternberka svolat všechny many, aby se dostavili se svými 
majestáty na Křivoklát. Po revizi všech listů jim bylo nařízeno, 
aby se nadále řídili jen knihami manskými. Od té doby nesmě-
li manové zapisovat své závazky a pohledávky do desek dvor-
ských, přesto se vždy našlo několik případů, kdy manové man-
ské knihy opomíjeli. Roku 1566 byly tedy založeny nové manské 
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knihy křivoklátské. Bohužel však přišla třicetiletá válka, kdy roku 
1643 při požáru hradu Křivoklátu všichni manové přišli o své do-
kumenty, a tak Ferdinand III. roku 1648 nařídil, aby se manové 
opět dostavili k dalšímu soupisu. V důsledku vpádu nepřítele do 
Čech a obsazení Křivoklátu Švédy však nebyl soupis nikdy usku-
tečněn. K úplnému zrušení manství došlo až říšským zákonem ze 
dne 12. května 1869.

Zpět do rukou královské koruny se křivoklátské panství do-
stalo až po nástupu císaře Rudolfa II. Ten nejprve celé domini-
um rozšířil v roce 1583 o Krušovice a o šest let později odkou-
pil od Martiniců tvrz Lány se svobodnou krčmou, dvorem, vsí 
Vašírovem a dvěma mlýny.125 

L Á N S K Ý  Z Á M E K

Nejstarší písemné prameny o  Lánech z  konce 14. století ho-
voří o  Haškovi z  Lán (Hasco de Lan)126 z  vladyckého rodu 
Kladenských,127 ale není známo, kde přesně sídlil a jak jeho sídlo 
vypadalo. Nejspíše to byl dřevěný objekt v prostoru stávajícího 
zemědělského podniku. K 5. květnu 1393 je doložen tento zápis: 

„V kauze týkající se kostela na Stochově mistr Tomáš, zástupce 
(zplnomocněnec, plnomocník, správce) pana (faráře) Viléma 
za přítomnosti mistra Konráda předvedl (uvedl) šest svědků, to-
tiž Haška, poddaného (panoše, leníka) z Lán, Jana z Vašírova, 
Matyáše, rytíře (zemana) z Rynholce, Přechona z Čelechovic, ??? 
z Honic a Štefana z Čelechovic a mistr Konrád řečeného Haška 
z Lán a Ješka (Jescona), řemeslníka z Prahy předvedl (uvedl) pro 
první odklad (průtah). Všichni jmenovaní přísahali mluvit prav-
du a mistr Tomáš prohlásil (dosvědčil), že má výhradní právo 
napadnout řečené výroky a osoby svědků pro stranu odpůrců 

125  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891. s. 87; BŘEZINA, Vladimír, Andrea BŘEZINOVÁ, Otakar KIRSCH a Radek SLABOTINSKÝ. Stochov – rodiště sv. Václava. Stochov: Město 
Stochov, 2004, s. 41.
126  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 147; SEDLÁČEK, 
August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1891.  
s. 87; PROFOUS, Antonín, Jan SVOBODA a Vladimír ŠMILAUER. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Vydání I. díl druhý, CH–L. 
Praha: Česká akademie věd a umění, 1951, s. 482; ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 
1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 256.
127  MOTTL, Josef. Kladenští z Kladna. Památky archaelogické a místopisné. díl. X, 1874, roč. l, s. 18–28.  
128  TADRA, Ferdinand, ed. Soudní akta konsistoře Pražské = (Acta judiciaria consistorii Pragensis). Část III, (1392‒1393, 1396‒1398). V Praze: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896. xvii, s. 129. Historický archiv; č. 8. 
129  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891. s. 87; PROFOUS, Antonín, Jan SVOBODA a Vladimír ŠMILAUER. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Vydání 
I. díl druhý, CH–L. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951, s. 482; ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 
3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 256.
130  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 34. ISSN 0049 5123.
131  Tamtéž.
132  BAČKOVSKÝ, Rudolf. Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích. Praha: 
Jindř. Bačkovský, 1948. 1 sv., 371 s.; VLASÁK, František. Staročeská šlechta a její potomstvo po třicetileté válce. Památky archaelogické a místopisné, 
1856, díl II., sešit II., s. 49–58.

předvedených a majících být předvedených na místě a v čase 
vhodném, termín k schválení (dokázání) pro druhý odklad nej-
bližší pátek.“128

Od roku 1414, kdy je doložen Jan z  Lán (Johannis de Lan) 
z  rodu Kladenských, který na sebe tehdy přijal povinnost platit 
stochovskému kostelu roční úrok kopy grošů ze svého zboží,129 se 
Lány přestávají v historických pramenech téměř na sto let obje-
vovat. Teprve k roku 1528 nacházíme doklad, že Jan Hromada 
z Boršic, jemuž patřil od roku 1473 Stochov, prodal Jindřichovi 
(Hynkovi) Zejdlicovi ze Šenfeldu, „v  Lánech dvůr poplužný 
a ves.“130 Zápis citovaný ze zemských desek evidentně neobsahuje 
ani sebemenší zmínku o lánské gotické tvrzi. Je to nepřímý důkaz 
na podporu domněnky, že žádná taková tvrz patrně nikdy ne- 
existovala. Pokud by na lánském katastru k roku 1528 nějaká, byť 
pustá tvrz stála, byla by jistě v kupní smlouvě podchycena jako 
samostatná inventární položka. Zápis z roku 1528 naopak vůbec 
poprvé dokládá existenci lánského zemanského velkostatku.131

Zejdlicové ze Šenfeldu132 drželi lánské zboží do roku 1581 
a zařizovali se zde s renesanční velkorysostí. Nedlouho před ro-
kem 1581 se rozhodli vybudovat jednopatrovou zděnou sídelní 
budovu. Jako stavební místo si vybrali mírný jižní svah na okraji 
komplexu křivoklátských lesů, poměrně izolovaný od obce, ale 
nepříliš vzdálený od poplužního dvora. 

Je to zvláštní a  těžko pochopitelné, avšak sotva stačily po-
řádně vyschnout omítky na jejich nově vybudované lánské rezi-
denci, jejíž zřízení jistě muselo stát hezkých pár set kop grošů, 
už zahájil Jindřich Jiří ze Šenfeldu jménem svým i jménem svého 
dosud nezletilého bratra Ladislava ze Šenfeldu jednání s králov-
skou komorou o prodeji lánského zboží císaři Rudolfu II., respek-
tive královské komoře. Z historických pramenů lze vydedukovat, 
že iniciativa k tomuto jednání zřejmě vzešla ze strany královské 
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komory, ne-li přímo od panovníka. Císař a král Rudolf II. se sice 
snažil zvelebit křivoklátské panství, avšak o hrad Křivoklát jako 
takový nejevil zájem. Někdejší slavné sídlo českých králů se sta-
lo muničním skladištěm a vězením. V letech 1548–1564 zde byl 
vězněn českobratrský biskup Jan Augusta133 se svým písařem 
Jakubem Bílkem. V devadesátých letech 16. stololetí zde byl žalá-
řován známý anglický alchymista Edward Kelley.134 Rozlehlé hvoz-
dy, oplývající rozmanitou zvěří, přímo zvaly k pořádání okázalých 
společenských honů pro nejvyšší aristokratické kruhy.135 Zvýšené 
nároky renesančního životního stylu a Rudolfova zhýčkanost ze 

133  Jan Augusta (1500–1572), literárně činný kněz a biskup jednoty bratrské.
134  Edward Kelley (1555–1597), také známý pod jmény Edward Talbot či Edward Kelly byl anglický alchymista žijící a pracující velkou část svého života 
na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze.
135  V družině Rudolfa II. se zúčastňoval honů na jeleny a divočáky i Kryštof Harant z Polžic a z Bezdružic, pravý renesanční šlechtic, popravený pak 
21. června 1621 jako jeden ze sedmadvaceti českých pánů na pražském Staroměstském náměstí. Blíže KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: 
Musejní spolek král. města Rakovníka a  politického okresu rakovnického, 1936, s. 61; ŠIMAN, Karel. Křivoklátsko – kolébka myslivosti. Křivoklátský 
památník, Praha, 1947, s. 26–27.
136  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 35. ISSN 0049 5123.

Španělska, kde byl vychován, si však vynutily potřebu vybudovat 
nový lovecký zámek, který by byl pohodlnější, útulnější a lépe pří-
stupný než nehostinné komnaty středověkého Křivoklátu. Bratři 
Zejdlicové se chopili panovníkovy nabídky a z neznámých důvodů 
se prodeji lánského zboží nijak nebránili. spíše naopak. 

Královská komora vehementně usilovala o lánské zejdlicovské 
pozemky a nemovitosti, protože „by křivoklátské panství mohlo 
pomocí Lán lépe posloužiti potřebě a kratochvíli císaře“,136 ale 
chyběly jí peníze. Zejdlicové však zřejmě chtěli uskutečnit prodej 
co nejdříve. 

014/ Obraz Františka Wachsmanna ‒ Zámek Lány I. (1860).
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Vše nasvědčuje tomu, že císař Rudolf II. se domluvil se svým 
radou a nejvyšším dvorským sudím Jiřím Bořitou z Martinic a na 
Smečně na jakémsi dočasném přechodném řešení, Martinicové 
odedávna drželi smečenské panství, které na jihu bezprostřed-
ně sousedilo se zejdlicovským Stochovem a Lány. Pro Martinice 
by tedy nebylo nevýhodné, kdyby stochovské a  lánské zboží od 
Zejdliců na jistý čas odkoupili, a až bude mít královská komora do-
statek hotových peněz, aby je odprodali císaři a králi Rudolfovi II.

Věrný úředník Jiří Bořita z Martinic a na Smečně vyšel panov-
níkovi ochotně vstříc a dne 27. listopadu 1581 došlo k transakci 
mezi ním a Zejdlici. Píše se zde, že Jindřich Jiří Zejdlic ze Šenfeldu za 
sebe a za svého dosud nezletilého bratra Ladislava uzavřel „Léta 

137  SOA Praha, f. Velkostatek Smečno, sign. L 9, originál kupní smlouvy na Lány a Stochov.
138  Tamtéž.
139  BŘEZINA, Vladimír, Andrea BŘEZINOVÁ, Otakar KIRSCH a Radek SLABOTINSKÝ. Stochov – rodiště sv. Václava. Stochov: Město Stochov, 2004,  
s. 36, s. 41; SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891, s. 87, s. 154; KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 35. ISSN 0049 5123.  

Páně tisícího pětistého vosmdesátého prvního v pondělí po sva-
té Kateřině“137 smlouvu, kterou prodal císařskému radovi Jiřímu 
Bořitovi z Martinic a na Smečně „dvůr Lány s domem vnově vy-
stavěným, tvrz Pustá Dobrá, celou ves Lány, Stochov a dva mlýny 
mezi Stochovem a Lány ležícími, s krčmami v Lánech a Stochově 
a s podacím kostelním tamtéž“138 za cenu 15 250 kop grošů mí-
šeňských. Zejdlicové dostali do dvou týdnů po podpisu smlouvy 
v hotovosti 5 250 kop grošů, na zbývajících 10 000 kop grošů 
míšeňských postoupil Martinic Jindřichu Jiřímu Zejdlicovi dlužní 
úpisy nejvyššího purkrabího pražského Viléma z Rožmberka a nej-
vyššího kancléře Vratislava z Pernštejna.139 Jiří Bořita z  Martinic 
držel, možno říci rezervoval Lány pro královskou korunu až do 

015/ Obraz Františka Wachsmanna ‒ Zámek Lány II. (1860).
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roku 1589.140 Dne 6. července 1589 pak prodal tvrz Lány se svo-
bodnou krčmou, dvorem, vsí, Vašírovem a dvěma osedlými mlýny 
u Vašírova císaři Rudolfovi II. za 7 000 kop grošů141 (stochovské 
zboží si ponechal). Lány se staly součástí komorního panství 
Křivoklát, a tedy majetkem České královské koruny, respektive sa-
motného císaře Rudolfa II.

Počátkem roku 1592 rozkázal Rudolf II. křivoklátskému hrad-
nímu hejtmanovi Prollhoferovi, aby dal v Lánech vybudovat malý 
lovecký zámeček, který by mohl při častých honech sloužit za 
pohodlný útulek a místo odpočinku i zábavy pozvaným lovcům 
z aristokratických kruhů.142 V téže době, v žádosti o svolení vést 
z  Rynholce do Lán dřevěným potrubím vodu ze dne 4. února 
1592, adresované smečenskému Martinicovi,143 charakterizuje 
císař Rudolf II. projektovaný objekt jako lánský zámek, „kterýž 
znovu stavěti a na to pro zvůli i kratochvíli naši nemalý náklad 
činiti ráčíme…“144 Oním „nemalým nákladem“ byla míněna 
částka 1 000 kop míšeňských.145

Výsledkem Rudolfovy stavební akce byl jednopatrový lovec-
ký zámek, v  jehož hmotě je téměř jistě pojata celá původní jen 
o málo starší zejdlicovská tvrz a který je bez jakýchkoli pochyb do-
chován v celém půdorysném rozsahu stávající budovy lánského 
zámku. Rudolfův objekt z roku 1592 předznamenává svým dosti 
neobvyklým půdorysem ve tvaru širokého „U“, symetrickým podle 
severojižní osy, otevřené barokní kompozice, avšak ve své hmotě 
a architektonickém výrazu je stále ještě pozdně renesanční.146

Nově vzniklý rudolfinský zámek byl obehnán obezděným 
vodním příkopem širokým 8–10 metrů,147 který sledoval zhruba 

140  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 35. ISSN 0049-5123.
141  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 311; SEDLÁČEK, 
August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1891,  
s. 87; ŠVÁB, František. Panství smečenské. Slánský obzor, 1923, roč. 31, s. 12.
142  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka 
Šimáčka, 1891, s. 87.
143  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 35. ISSN 0049-5123 s odkazem na přehled historických 
dat zpracovaný d. L. Lancingerem, který tvoří součást průzkumového elaborátu stavebně historického průzkumu státního zámku v Lánech, prováděného 
SÚRPMO v roce 1971.
144  Práce při budování lánského zámku vykonávali i poddaní z Kněževse. Blíže KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. 
města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 311–312. 
145  Tamtéž.
146  V roce 1605 byl jako stavitel rudolfinského zámku v Lánech označen zedník Jakub Burger, avšak tento řemeslník tu patrně odstraňoval škody 
vzniklé předchozím zatékáním dešťové vody – odtrhávání omítek – „lunetuov“ – zahnívání trámů apod. Blíže KAŠIČKA, František. Renesanční podoba 
státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. XXXI, s. 37. ISSN 1804 6509. 
147  Jako rezervoár vody pro napouštění vodního příkopu byl v r. 1592 západně od zámku vyhlouben rybník. Blíže KAŠIČKA, František. Renesanční 
podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 37. ISSN 1804-6509.
148  Tamtéž, s. 34–39. Odtud čerpány i další informace o stavebně historickém vývoji lánského zámku.
149  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Lány, s. 5.
150  Tamtéž, s. 8.
151  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 291.
152  Matyáš (1557–1619), císař římský v letech 1612–1619, král český v letech 1611–1619, uherský a chorvatský, markrabě moravský a arcivévoda 
rakouský v letech 1608–1619 z habsburské dynastie.
153  Ferdinand II. (1578–1637), císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský v letech 1620–1637, arcivévoda rakouský a v letech 
1590–1637 rovněž vévoda štýrský.

stejně široký parkán kolem budovy, vymezený plnou zdí, zalamo-
vanou při nárožích do formy vysunutých pravoúhlých bastionů. 
Na severní i jižní pískovcové kvádrované zámecké portály, zříze-
né protilehle v ose budovy (dochován je pouze portál severní), 
navazovaly mosty přes vodní příkop a branky v opevňovací zdi. 
Hradební zdi a vodní příkop už v  rudolfinské době postrádaly 
funkčnost a byly pouhými formálními a symbolickými atributy 
doznívající slávy opevněných panských sídel.148

Lovecký zámek, byť užívaný jen příležitostně, musel mít země-
dělské zázemí. Tehdy bylo započato s   rozšiřováním poplužního 
dvora. V roce 1593 odkoupili císařští v pondělí po Prosebné neděli 
od Jana Káry za 25 kop míšeňských jeho chalupu a  připojili ji 
k lánskému dvoru.149 V roce 1601 v neděli, den Památky rozeslání 
svatých apoštolů, prodal Hans Majer za 50 kop míšenských císaři 
svou kovárnu, která byla rovněž vtělena do areálu lánského dvo-
ra.150 Jestli lánský zámek někdy hostil císaře Rudolfa II., svého za-
kladatele, nemůžeme žádnou konkrétní zprávou doložit. Existuje 
však nepřímý doklad z roku 1594, kdy křivoklátský hejtman po-
dává zprávu o zchátralosti krušovického dvora. Uvádí zde: „Když 
král na Lánech bývá hostem a přijede sem [do Krušovic] posní-
dat, musí míti aspoň dvě světnice k svému pohodlí. Zedník, který 
v Lánech stavěl, postavil by od základu nové stavení za 250 kop 
grošů. Kámen, cihly a dříví mám. Pošlete sem hradního stavite-
le Ulricha, ať pořídí plány.“151 Výslovně není v Lánech zazname-
nán ani pobyt Rudolfových nástupců, císaře Matyáše152 a císaře 
Ferdinanda II.153
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Na dvoře Rudolfa II. pobýval i  známý renesanční šlech-
tic, cestovatel, spisovatel a  hudebník Kryštof Harant z  Polžic 
a Bezdružic,154 který později konvertoval k evangelické víře a po 
bělohorské bitvě skončil dne 21. června 1621 jako jeden z pro-
tihabsbursky orientovaných odbojných českých šlechticů na 
staroměstském popravišti. Ve svém díle se Kryštof Harant okra-
jově věnoval i  Křivoklátsku. V  cestopise „Putování aneb cesta 
z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, 
země judské a  dále do Egypta“ (vydaném roku 1608) popsal 
transport tureckých koz z Kypru.155 Dovoz těchto zvířat je zachy-
cen i ve zprávách podkomořího z let 1560–1590. Zde je uvede-
no, že „vlci prolomili hradbu na Vysokém vrchu (v kouřimeckém 
revíru) a roztrhali tam mnoho koz.“156 V této obůrce byly kozy 
chovány pouze přes léto a v zimním období nacházely útočiště 
v kůlnách na Kouřimci. 

Výskyt vlků na Křivoklátsku potvrzuje dopis hejtmana Jana 
Hogena ze Švarcbachu, když v  roce 1652 vysvětloval České 
královské komoře, proč navštěvuje školu v Budách pouze šest 
žáků. Zdůvodňoval to mimo jiné i tím, že „děti z okolních vesnic 
v zimě pro sněhy, vodu a nebezpečí vlků docházeti nemohou.“157 
Kromě zajištění bezpečnosti obyvatel však byli vlci pronásledo-
vání především z důvodu jejich negativního vlivu na stavy zvěře 
ve zdejších lesích. 

Z doby vlády Rudolfových následníků Matyáše a Ferdinanda 
II. Štýrského mnoho zpráv o myslivosti na Křivoklátsku nemáme. 
Víme však, že se zde ve dnech 18.–27. června 1637 zdržoval 
císař Ferdinand III.158 se svým bratrem, arcivévodou Leopoldem 
Vilémem.159 Během čtyř dnů složili v lánských lesích 62 jelenů. 
K lovům dodalo město Rakovník v rámci honebních povinností 
68 honců a 20 koní. Za lánského pobytu se přišlo císaři poklo-
nit strašecké představenstvo a využilo rozmluvy s panovníkem 
k  přednesení prosby o  povýšení Nového Strašecí na králov-
ské město. Strašecí však tento status nezískalo. Po stavebních 

154  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621), český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník.
155  HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Kristofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta z království Českého do Benátek, odtud do 
země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v pusté Arabii. V Praze: Nákladem Českého museum, 1854–1855. 
2 sv. (xxii, 294 s., [1] l. obr. příl.; 296 s., [2] s. ppříl. 
156  SOkA Praha, f. Rudolf Maxera, Pamětní listy dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 120; SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. Myslivost 
v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 16.  
157  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 56.
158  Ferdinand III. (1608–1657), císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský (vše 1637–1657) a arcivévoda rakouský (1608–1657).
159  Leopold Vilém (1614–1662), rakouský arcivévoda, který byl biskup, arcibiskup, velmistr řádu německých rytířů a nizozemský místodržitel. SOkA 
Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Lány. Rakovník, s. 38; VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 63.
160  Kdykoli přicestovala na Křivoklát vrchnost, museli poddaní z  obce Budy v  křivoklátském podhradí vyslat posly na Nový Dům a  do Lán, aby 
informovali tamější úředníky o vzácné návštěvě na panství. Tato poddanská povinnost byla nově upravena roku 1653. Blíže KOČKA, Václav. Dějiny 
Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 134.
161  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 240. 
162  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. VIII, s. 11. ISSN 1213-5879.
163  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi Křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 19; ŠIMAN, Karel. Křivoklátsko – 
kolébka myslivosti. Křivoklátský památník 21. IX., 1947, Praha: Studentská knihtiskárna v  XVI., ČSMJ – Zemský svaz Čechy, s. 28. 

opravách, provedených v roce 1652, zavítali do modernizované-
ho lánského sídla už v červenci tohoto roku císař Ferdinand III. 
s chotí a strávili zde krátký čas loveckými kratochvílemi.160

Zvláštní smlouvy (z let 1614, 1636, 1651) si vyžádala úpra-
va loveckých práv na hranicích se smečenským panstvím.161 
Razantní omezení lovu sousedů na pomezí křivoklátských (a ze-
jména lánských) gruntů mělo přinést zvýšení stavů zvěře ve 
zdejších lesích. Definitivní česky koncipovaná písemná smlouva 
České komory s  hrabětem Martinicem na Smečně o  revírech 
Rynholec a Žilina byla uzavřena dne 14. března 1651162 a ob-
sahovala mimo jiné následující ustanovení: „Hrabě Martinic 
vzdává se práva vysokého lovu na svých gruntech u  Žiliny 
a Rynholce, pokud tyto bezprostředně sousedí s  lesy křivoklát-
skými, aby se tím snáze a hojněji všelijaká zvěř v lesích J. M. C. 
panství křivoklátského rozploditi mohla, a to za roční náhradu 
27 kusů zvěře, totiž 9 jelenů, 9 kanců divokých a  9 divokých 
sviň, vesměs velkých a  dobrých, hned po zastřelení, se všemi 
droby, a  to jeleny od sv. Jana Křtitele (24. červen) do sv. Jiljí  
(1. září) a  černou zvěř ode dne sv. Martina (11. listopad) do 
velkého čtyřicetidenního postu (do Popeleční středy: pohyblivý 
svátek připadající na období od konce ledna do konce února); 
a mimo to ještě také srnce, kdykoli hrabě o ně napřed požádá. 
K tomu směl Martinic ještě zastřelit osobně na svých vlastních 
gruntech, svrchu uvedených, nebo na místě svém dát jinému 
zabíti 3 kusy hodné zvěře ročně, avšak jen v přítomnosti fořtmi-
stra nebo landjágra křivoklátského panství. Hraběti Martinicovi 
bylo také ponecháno svrchované právo štvát a lovit na vlastních 
gruntech u Vašírova a u Nového Strašecí nízkou zvěř, ale bez 
použití střelné zbraně, jen s chrty a s jestřáby.“163

Smečenští poddaní v Žilině a v Rynholci získali touto smlou-
vou nárok brát si z křivoklátských lesů bezplatně dřevo k ohrazo-
vání svých polností proti zvěři.
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P Y T L Á C T V Í  V   O B D O B Í 
H A B S B U R S K Ý C H  P A N O V N Í K Ů

Pytláctví je úmyslný zásah do cizího práva myslivosti nebo rybo-
lovu (lovením, poškozováním zvěře nebo ryb). Děje se za účelem 
zisku nebo z náruživosti a má své ekonomicko-sociální kořeny.164 
V minulosti se nepoužívalo pro nelegální lovce slovo pytlák, ný-
brž zvířecí zloděj nebo lesní či zvířecí škůdce. Možná to bylo 
z  hlediska lesního personálu přesnější. V  nejstarších dobách 
mohl lovit každý a kdekoli. S nástupem a rozvojem feudalismu 
se však toto právo zúžilo pouze na majitele pozemků, později zů-
stalo vyhrazeno jen vladařům a šlechtě. Jen ojediněle udělovali 
králové panské právo lovu sedlákům. Svědčí o tom sněmovní zá-
pis z roku 1499: „Sedláci žádné myslivosti nésti a užívati nemají 
na gruntiech svých ani cizích s ručnicemi, kušemi, tenaty, jáma-
mi ani jinými obyčeji, leč kteří na to od pradávna od králuov 
výsady mají. Než sietkami, sklony i lepem mají myslivost s vólí 
pánuov vésti, čiež sú grunty.“ Kde jsou normy, jsou i deviace, kde 
je myslivost, tam je i pytláctví, jedná se o dvě strany téže mince. 

Na pytláctví existují rozdílné pohledy: 1. z  hladu a  bídy;  
2. pro finanční a hmotný prospěch; 3. z lovecké vášně, z atavi-
stického pudu po lovu a zabíjení; 4. ze záliby ve zbraních; 5. ze 
vzdoru, ze msty vůči vrchnosti, k zesměšňování autorit; 6. kvůli 
získání trofejí; 7. adrenalinová aktivita; 8. likvidace chráněných 
dravců a šelem coby nežádoucí konkurence ze strany myslivců. 
Uvedené motivy se zřejmě navzájem prolínají a doplňují, který 
z nich převažuje, to záleží na konkrétní situaci a osobě.165 Z po-
hledu lesního personálu jsou pytláci jednoznačně devianty, v li-
dovém podání se naproti tomu stávají leckdy místními hrdiny.

Tresty za pytláctví bývaly v různých dobách různé. Důkladný 
výprask, pokuta, šatlava, pranýř, kde stál pytlák zašitý ve zvířecí 
kůži a s parožím pověšeným na hrdle, jízda na oslu (delikvent si 
musel jízdmo sednout na dřevěného houpacího osla s ostrým 
hrbolatým hřbetem a na něm byl pak dvě tři hodiny houpán), 
vypálení cejchu, oběšení. Zikmund Winter se pro 16. století zmi-
ňuje na Křivoklátě i o vyvlečení pytláka z kože za živa a o jeho 
stažení za sucha pro zvěř.166 Ve výnosu Ferdinanda Tyrolského167 
z roku 1552 se kromě zákazu rozdělávání ohně v lese pod hroz-
bou ztráty hrdla hovoří i o pytláctví, za které hrozil stejný trest.168 

164  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pytláctví 
165  MAXERA, Rudolf. Rámec k biologii pytláka. Lovecký obzor, 1927, roč. 9, s. 129–133; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost 
v hloubi Křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 48.
166  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 68–69; PALIVEC, Viktor. Hájem- 
ství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1981, s. 94–100; VACEK, František. Dějiny 
města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 388, s. 392; WINTER, Zikmund. Z lesů křivoklátských. Národní listy, 1880, roč. 20, č. 135, 5. 6. 1880; DRVOLA, 
Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum a současnost. Řada 
společenskovědní. 2015, roč. 33, s. 37. ISSN 0862-2043.
167  Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), rakouský arcivévoda, místodržitel v českých zemích v letech 1547–1567, tyrolský hrabě od roku 1567.
168  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 57.  
169  Tamtéž.

Ani takto přísné nařízení prokazatelně nedokázalo pytláky od 
jejich deviací odradit.

Problémy s pytláctvím byly ponejvíce tam, kde panství sou-
sedilo s panstvími jinými, zejména na severu s panstvím sme-
čenským, náležejícím Martinicům. Křivoklátská zvěř přebíhala 
u Rynholce a u Žiliny do martinických lesů a polí a tam působila 
značné škody na úrodě. Pokud poddaní chtěli vůbec něco sklidit, 
museli celé noci na polích hlídat. Současně docházelo k tomu, že 
přeběhlá zvěř byla na martinických pozemcích nemilosrdně a ve 
velkém pobíjena. Aby tomu byla učiněna přítrž, dojednala Česká 
královská komora s hrabětem Martinicem, že bude za přiměře-
nou náhradu lánskou zvěř na svých gruntech šetřit. Tato smlou-
va byla podle všeho původně jen ústní a prozatímní a bývala čas 
od času obnovována.169 Definitivní česky koncipovaná písemná 
smlouva České komory s hrabětem Martinicem na Smečně o re-
vírech Rynholec a Žilina byla uzavřena dne 14. března 1651. 

V době, kdy Křivoklátsko náleželo České koruně, nebylo co do 
dodržování smluvních podmínek ze strany smečenské žádných 
vážnějších stížností, neboť respekt před panujícími Habsburky 
nedovoloval Martinicům její přímé porušování.
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Zás t ava 
S c hwar z enber kům , 

valdš t ejns k á ér a 
a  vznik  v elké obor y

V  letech 1589–1658 náležely Lány jako neoddělitelná sou-
část křivoklátského komorního panství České koruně. Teprve 
habsburský císař Leopold I.170 dal Křivoklátsko do zástavy 
Schwarzenberkům. Leopold I. se během času důkladně zadlu-
žil u hraběte Jana Adolfa ze Schwarzenberka, svého zvláštního 
oblíbence a  důvěrníka. Aby se s  ním čestně vyrovnal, dal mu 
na základě smlouvy ze dne 14. února 1658 do zástavy celé kři-
voklátské panství, tedy i Lány.171

Po třicetileté válce začali feudálové samostatně podnikat. 
Jejich hlavním výrobním prostředkem byla půda, orientovali 
se především na produkci zemědělských výrobků pro trh. Nově 
organizovali provoz velkostatků režijního typu, jejichž posláním 
bylo vytváření maximální míry zisku. Takové hospodaření vrch-
nosti vedlo nutně k utužení poddanství s co nejvyšším využívá-
ním robotní práce závislého obyvatelstva.

V duchu režijního hospodaření vrchnosti byl za Schwarzen-
berků či Valdštejnů přeorganizován i lánský dvůr. V roce 1651, 
kdy majitelem křivoklátského panství byl císař Ferdinand III., se 
jeho osazenstvo skládalo z 12 osob.

Konkrétně se jednalo o  šafáře Tomáše Sedláka (50 let) 
s  manželkou Barborou Sedlákovou (40 let); pacholky Václava 
(22 let), Jana (24 let) a Martina (24 let); děveček Aničky (20 let) 
a Důry (18 let); pastýře Honse (40 let) s manželkou Barborou  
 

170  Leopold I. (1640–1705), čtvrtý syn císaře a krále Ferdinanda III. a jeho první manželky Marie Anny Španělské. Leopold byl v letech 1658–1705 
císař Svaté říše římské a v letech 1657–1705 český a uherský král, moravský markrabě atd.
171  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 99.
172  NA, f. Stará manipulace, sign. R 109/45, inv. č. 21, kart. 2009, fol. 5v. 
173  NA, f. Stará manipulace, sign. R 109/45, inv. č. 21, kart. 2009, fol. 7r. 
174  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 102.
175  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 38. ISSN 0049-5123.
176  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl osmý, [Rakovnicko a Slansko]. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 
1891. s. 87; KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 99; Součástí kupní 
slouvy byl požadavek komory, že Valdštejn na panství musí zachovat vysoké i nízké lesy porosty, hory a údolí se všemi honebními i lesními právy, vysokou i nízkou 
honitbou. Blíže HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 13. ISSN 1213-5879.
177  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 279, sign. A 180, 1691, výtah z desk zemských o koupi 
křivoklátského panství Arnoštěm J. z Valdštejna; inv. č. 316, sign. A 253, 1685, kupní smlouva na panství Křivoklát mezi císařem Leopoldem I. a Arnoštem 
Josefem z Valdštejna. Blíže k okolnostem tohoto prodeje také HRBEK, Jiří. Barokní Valdštejnové v Čechách: 1640–1740. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 136–147. 

(30 let) a pohůnků Šimona (14 let), Jíry (18 let) a Jana (22 let). 
Všechny výše vyjmenované osoby byly katolického vyznání.172

Lánský panský ovčín stál při polní cestě odbočující z dneš-
ní silnice Slovanka – Lány směrem k Tuchlovicím. V roce 1651 
zde pracoval devítičlenný personál: ovčák Gregr (40 let, katolík) 
s manželkou Lídou (28 let, katolička); auczknecht Hons (42 let, 
katolík) s  manželkou Barborou (30 let, katolička); lemlknechti 
Kašpar N (42 let, nekatolík)a Hons (23 let, katolík); mastrknecht 
Jiřík (28 let, katolík); děvečka Barbora (30 let, katolička) a špitál-
ník Šimon (15 let, nekatolík).173 

Za Schwarzenberků byla v  lánském zámku patrně zřízena 
domácí kaple. Hraběnka Marie Justina, manželka hraběte Jana 
Adolfa ze Schwarzenberka, si vyžádala v roce 1663 u arcibisku-
pa povolení, že smí v Lánech vydržovat kaplana.174

Zdá se, že i noví zámečtí pánové měli trvalé problémy s hráz-
děným podkrovím a s okny ve štítech. Svědčí o tom zpráva z roku 
1665, kdy pozvaní odborníci doporučují nahradit těžkou pále-
nou krytinu na střeše budovy lehčím šindelem, pod nímž by se 
hrázděné konstrukce netrhaly a nesedaly.175

Roku 1685 místodržitel království českého, hrabě Arnošt 
Josef z  Valdštejna, nabídl císaři Leopoldovi I., že zastavené 
křivoklátské panství od Schwarzenberka vyplatí a  sám je za  
400 000 zlatých od České koruny dědičně odkoupí (za tento 
obnos získal panství zahrnující tři města, 54 vesnic, čtyři hrady 
a dva zámky). Pro vyčerpanou státní pokladnu to bylo vítaným 
přínosem, proto dal Leopold I. k této transakci svůj souhlas, třeba-
že si byl vědom, že podle právního ustanovení císaře a krále Karla 
IV. z roku 1348 nesmí být hrad Křivoklát odtržen od České koruny. 
Kupní smlouvou ze dne 6. června 1685 se tedy stalo křivoklátské 
panství majetkem hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna a jeho dě-
diců, ale panovník si vyhradil retrográdní právo (právo zpětného 
trhu), aby alespoň formálně učinil zadost starobylému českému 
zákonu. K lednu roku 1686 bylo hraběti Valdštejnovi předáno ke 
svobodnému užívání veškeré pečlivě sepsané křivoklátské zbo-
ží.176 Lány tak připadly dalšímu slavnému šlechtickému rodu.177
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Arnošt Josef z  Valdštejna odkázal roku 1708 na smrtelné 
posteli celé křivoklátské panství svému synovi Janu Josefovi 
z  Valdštejna.178 Nový pán se neprodleně začal podepisovat 
„z Valdštejna a na Křivoklátě“. Udržoval velmi dobré styky s cí-
sařskou rodinou a pořádal pro ni velkolepé hony v nové rozlehlé 
oboře, kterou dal v roce 1713 zřídit v severní části Křivoklátska. 
Lánský zámek v té době plnil úkoly pohodlného loveckého útul-
ku. V roce 1723 zde krátce pobýval císař Karel VI.179 a v roce 
1730 pak jeho manželka, císařovna Alžběta Kristýna.180 

Jan Josef z  Valdštejna před svou smrtí v  roce 1731 odká-
zal posledním pořízením celé křivoklátské panství s příslušnými 
dvory (i veškerý svůj další movitý i nemovitý majetek) své jediné 
dceři Marii Terezii Anně Eleonoře,181 která byla už od roku 1723 
provdaná za knížete Josefa Viléma Arnošta z Fürstenberka.182 
Když se čtyřiadvacetiletá dáma roku 1731 ujala otcovského dě-
dictví, přinesla je vlastně věnem svému manželovi a  jeho kní-
žecímu rodu. „Josef Vilém z Fürstenberka se stal pánem všech 
statků fürstenberských a po strýcích zděděný knížecí titul byl po 
r. 1761 propůjčen všem jeho potomkům. Manželka Anna mu 
postoupila v dědění panství Křivoklát, Krušovice a Lány, kteréž 
po roce 1734 bylo jí prodáno.“183

Zvláštní komise, zřízená českých stavy bezprostředně po smr-
ti císaře Leopolda I., se domáhala, aby křivoklátské panství bylo 
od Valdštejnů vyplaceno zpět a přivtěleno zase k České koruně. 
Jednání se vleklo téměř třicet let. Hodnota křivoklátského panství 
byla v roce 1732 odhadnuta na 1 000 000 zlatých. Český sněm 
měl v úmyslu Křivoklátsko vykoupit, ale bohužel musel prohlásit, 
že státní pokladna tolika finančním prostředky nedisponuje. Na 
základě tohoto dobrozdání se císař Karel VI. v  roce 1734 zřekl 
retrográdního práva na zpětné zakoupení Křivoklátska a za do-
platek 200 000 zlatých prodal toto lesní panství s  definitivní 
platností kněžně Marii Anně z  Fürstenberka, rozené hraběnce 
z Valdštejna, dědičce všech valdštejnských statků.184 Marie Anna 

178  Jan Josef z Valdštejna (1684–1731), nejvyšší maršálek Českého království. Blíže HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. 
Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 13–14. ISSN 1213-5879. 
179  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1935, s. 192. 
180  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 5–27. ISSN 1213-5879.
181  Marie Terezie Anna Eleonora Valdštejnová z Vartenberka (1707–1756), manželka Josefa Viléma Arnošta z Fürstenberg-Stühlingenu (1699–1762), 
dědička křivoklátského panství.
182  Josef Vilém Arnošt z Füstenberka (1699–1762), manžel Marie Terezie Anny Eloonory Valdštejnové z Vartenberka a majitel křivoklátského panství.
183  SVÁTEK, Josef. Dějiny Čech a Moravy nové doby. Kniha čtvrtá, Panování císaře Josefa I. a Karla VI. Praha: I. L. Kober, 1909, s. 62.
184  NA, f. Česká komora, inv. č. 7483, 1726–1734, intabulace trhové smlouvy mezi dvorskou komorou a Marii Annou z  Fürstenberka o panství 
Křivoklát – odkoupení za 200 000 zlatých. Marie Anna z Fürstenberka, roz. z Valdštejna žádá o opis dokumentu stran dědičného postoupení panství 
Křivoklát a zrušení předešlé dohody o zpětném prodeji „pactum de recto vendendo“. 
185  HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 335. ISSN 0231-7494.
186  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, inv. č. 321, sign. A 263, 1755, listina o zřízení křivoklátského fideikomisu Marií Annou 
Fürstenberkovou; inv. č. 322, sign. A 264, 1756, zřízení křivoklátského fideikomisu rozhodnutí císařovny Marie Terezie; inv. č. 305, sign. A 223, 1800–1802; 
inv. č. 302, sign. A 194, 1801–1803; inv. č. 303, sign. A 196, 1804; inv. č. 303, sign. A 202, 1800–1805 dědictví křivoklátského fideikomisu – dědický spor 
a narovnání o křivoklátský fideikomis, protokoly, korespondence a procesní spisy.
187  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 104.

na tento návrh přistoupila a český sněm kupní smlouvu schválil. 
Tímto aktem bylo retrográdní právo České koruny zrušeno a kři-
voklátské panství bylo prohlášeno za alodium knížecího rodu 
Fürstenberků. Z formálního hlediska začala fürstenberská epocha 
na Křivoklátsku až po smrti Marie Anny roku 1756, kdy se dědic-
tví po ní dostalo jako dar umírající matky do rukou jejího druhoro-
zeného syna Karla Egona I.185 Marie Anna prohlásila s císařským 
svolením ve své závěti Křivoklátsko rodinným fideikomisem, čímž 
do budoucna zajistila kompaktnost panství pro následující gene-
race Fürstenberků.186 V jejich držení pak Křivoklátsko zůstalo až 
do dvacátých let 20. století.187

Změna vlastnických práv započala rozsáhlými ekonomický-
mi změnami. Arnošt Josef z Valdštejna na svých panstvích pod-
poroval rozličné podnikatelské aktivity. Z Křivoklátska se snažil 

016/ Zeughaus (lovecká zbrojnice v Lánech) na historické fotografii 
z období Fürstenberků.
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vybudovat centrum železářství,188 což mělo úspěch především 
za války o španělské dědictví, kdy se zvýšila poptávka po munici 
a po palných zbraních. Hlavní hospodářské aktivity však směřo-
valy k rozvoji lesnictví a zemědělství.189 Valdštejnové si byli vě-
domi toho, že Křivoklátsko je ve srovnání s jinými jejich regiony 
po stránce ekonomické velmi zaostalé, ale současně poskytuje 
dobré podmínky k všestrannému rozvoji. Zemědělskými výnosy 
se samozřejmě nemohlo rovnat mnohem úrodnějším oblastem, 
přesto však mělo celou řadu výhod. Především se jednalo o kom-
paktní majetkovou držbu, která byla ještě více ucelena koupěmi 
z období vlády Rudolfa II. Celé lesnaté panství však bylo histo-
ricky zaměřeno na provoz myslivosti a jiná hospodářská odvětví 
nenašla širší uplatnění. V državě se nacházelo několik panských 
dvorů s  omezeným výnosem. Zemědělství na vhodných plo-
chách bylo málo lukrativní z důvodu vysokých škod působených 
zvěří na pěstovaných plodinách. Mezi převažující hospodářské 
činnosti tak patřila pastva dobytka v okolních lesích, výroba růz-
ného dřevěného zboží a jeho prodej. Programová těžba dřeva se 

188  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 13. ISSN 1213-5879.
189  Tamtéž, s. 12. Podle tereziánského katastru zde patřilo vrchnosti 48 725 strychů lesa a pouze 7 071,3 strychy dominikální půdy vhodné k polnímu 
hospodaření. 
190  SOA Praha, f. Rudolf Maxera. Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy. inv. č. 20, kart. č. 2, fol. 19.
191  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 243–244.
192  Instrukce pro nejvyššího lovčího ze 16. století ukládají: „… lesův, forštův a těch míst, kdež zvěř své stanoviště má, bedlivě šetřiti, aby bezpotřebným 
mejcením a pálením dříví z nich k zaplacení nepřicházela“, a dále: „… aby zvěř na svém stanovišti překážku neb újmu neměla.“ Komorní instrukce z roku 1555 

provozovala v lesních partiích v blízkosti řeky Berounky, odkud 
bylo dřevo plaveno do Prahy.190 V  jiných lesních porostech se 
plánovaně nehospodařilo, což neznamená, že v  nich neprobí-
hala těžba. Vliv člověka na les byl patrný především v blízkosti 
vesnic, kde se kácelo prakticky nekontrolovaně a  mladé lesní 
porosty vznikající spontánně přirozenou obnovou byly hned od 
samého počátku výrazně poškozovány pasoucím se dobytkem. 
Za valdštejnské éry se strašečtí měšťané s odvoláním na svá pri-
vilegia poníženě dožadovali, aby mohli pro snazší chování svého 
dobytka za mírný poplatek sekat trávu v panském lese. V roce 
1690 to bylo 20 strašeckých sousedů; většina jich žádala 1 vůz 
trávy, někteří dva, či dokonce tři vozy. Za jeden vůz trávy se pla-
tilo 16 krejcarů. Žádost tohoto druhu pochází ještě z roku 1729. 
Vrchnost někdy prosbám vyhověla, někdy je odmítla s  pouka-
zem na plachost zvěře a na nutnost zajištění trávy.191 Na tento 
stav dlouhodobě upozorňovaly komise, které byly do křivoklát-
ských lesů vysílány již od poloviny 16. století. Navržená opatření 
zakotvená v lesních instrukcích192 však neměla na zlepšení stavu 

017/ Portrét císaře 
Karla VI.

018/ Lovecký 
portrét císařovny 
Alžběty Kristýny 

Brunšvické 
(obraz neznámého 

autora).
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lesa větší pozitivní dopad. Zčásti to bylo dáno i tím, že hlavní dů-
raz se stále kladl na lov. Nová valdštejnská hospodářská správa 
se zaměřila zejména na oprávnění jednotlivých obcí těžit dřevo. 
Valdštejn při zalesňování panství jen málo dbal na stará privile-
gia a počínal si až bezohledně.193 Počátkem 18. století dochází 
k zákazu sběru a odvozu suchého dříví z  lesa. Vrchní myslivec 
Rayman vznáší 26. února 1701 žádost ke strašecké městské 
radě, „aby zapověděla městským obyvatelům […], aby bez po-
volení do vildponu aneb do revírů mu [Raymanovi] svěřených 
nevyjížděli a suché dříví, jak stojaté tak ležaté, nevyváželi, poně-
vadž milostivá vrchnost na Lánech k vypalování a dělání lazou-
ru novou huť vystavěti dala a sama takové suché dříví, jak stoja-
té tak ležaté, potřebovati bude.“194 Rajman vyhlašoval i tresty za 
neuposlechnutí: „Zastihnou-li lidé pod mou správu patřící, buď 
kdo buď, ve vildponu aneb v revírech, aby jakékoli dříví, stojaté 
neb ležaté suché bez dovolení vyvážel, má býti s potahem i se 
vším, co při sobě míti bude, jat a na Křivoklát ku příkladu jinému 
dodán.“195 V závěru Rayman městské radě sděluje, „kdyby kdo 
jaké dříví k palivu potřeboval, aby se mu [Raymanovi] odeslal 
závdavek na látro po 8 krejcarech, že každému dá nadělat si 
syrového březového dříví tak mnoho, co se komu líbiti bude.“196 

Akceptovatelnost nároku se zkoumala v urbářích a ve velkém 
množství případů se právo poddaných na těžbu v blízkosti ves-
nic vůbec nepodařilo prokázat. V takovýchto případech byla těž-
ba dříví omezena na minimum tak, aby jednotlivé vesnice měly 
zajištěný pouze nezbytný objem materiálu pro svoji potřebu 
a dostatečné množství slabého dříví a proutí pro stavbu nových 
plotů určených k ochraně polí proti zvěři. V souvislosti s tím nový 
správce majetku výrazně posílil ochrannou službu, budovaly se 
nové hájovny a myslivny, aby nová úřední opatření byla skutečně 
dodržována. 

Kromě snahy o zlepšení stavu lesa a zvýšení jeho výnosovosti 
se významných změn dočkalo i zemědělství. Bylo však nutné zcela 
zásadně změnit dosud stále využívané manské zřízení a přizpůso-
bit celou starobylou lenní organizaci novým hospodářským potře-
bám. Některá manství a větší svobodné rychty byly odkoupeny, 
čímž vznikla další vrchnostenská půdní základna pro zřízení no-
vých hospodářských dvorů. K zemědělským účelům se také začaly 
využívat i ty vykácené části někdejších lesů, které již nebylo mož-
né po původním neřízeném hospodaření znovu zalesnit. V takto 

a 1568 vydaná císařem Maxmiliánem pro nejvyššího lovčího. KALOUSEK, Josef, ed. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané 
z archivů domácích i cizích. Díl XXIII, Řády selské a instrukce hospodářské 1627–1698. Praha: Domestikální fond království Českého, 1906, s. 241–250. 
193  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 13. ISSN 1213-5879; KOČKA, 
Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 151, 166, 175; VACEK, František. 
Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 244.
194  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 244.
195  Tamtéž.
196  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2600, sign. 431 H, 1690–1704, korespondence křivoklátského 
lovčího Jana K. Raymana. 
197  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 208, 263.

nastoleném ekonomickém trendu následně pokračovali od třicá-
tých let 18. století i Fürstenberkové a celkové množství panských 
dvorů na Křivoklátsku se postupně zvyšovalo. 

Stoupající nároky na zemědělskou a lesnickou činnost přiná-
šely i vyšší požadavky na množství pracovních sil. Vrchní mys-
livec Jan Kryštof Rayman v dopisu ze dne 13. července 1706 
připomíná Strašeckým, „kterak tak vždycky od starodávna za-
chovávalou dobrou způsobou na Ptyních z  větší seče sekáva-
jí, potomně i  hrabají, usušujou a na kolnu zvířecí skládávají“, 
a žádá městský magistrát, aby nařídil osobám, jež mají k tomu 
povinnost, vypraviti se na řečené sekání, hrabání, sušení a na 
kolnu skládání v pondělí dne 19. července, a  sliboval zdvořile 
úřadu navzájem svou službu.197 

Tyto práce začali zajišťovat především obyvatelé vesnic, kte-
ří byli vyvázáni ze svých dosavadních povinností souvisejících 
s  provozem myslivosti. I  přes skutečnost, že křivoklátské lesy 
sloužily vrchnosti nadále především k lovu, počet robotníků vy- 
užívaných k mysliveckým aktivitám klesal. Část obyvatel dokonce 
za osvobození od této povinnosti hradila peněžité dávky. Úroveň 
myslivosti na panství se zvyšovala na základě nových valdštejn-
ských nařízení, ale o stoupající stavy zvěře ve zdejších lesích se 

019/ Hon pro císařovnu Alžbětu Kristýnu Brunšvickou (mědirytina ze spisu 
Prótotyphon tištěného v roce 1721 u Jiřího Labouna v Praze, 
kreslil J. P. Breadel, rytec J. F. Fischer). 
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významně zasloužila již předchozí opatření habsburských pa-
novníků. Ještě před odkoupením majetku od České královské 
koruny bylo na Křivoklátsku v  sedmdesátých letech 17. století 
evidováno 245 lovných jelenů. Za lovný kus se označoval tako-
vý jelen, který měl paroží alespoň desateráka. Z tohoto množství 
bylo potom osm osmnácteráků a 20 šestnácteráků.198 Preference 
lovu před pěstováním lesa je patrná i z  lesního řádu vydaného 
v  roce 1690, neboť zde uvedená hospodářská opatření týkající 
se ochrany a pěstování lesa prakticky odpovídala požadavkům 
nařizovaným již  řádem z  roku 1577.199 Valdštejnové nadále po-
kračovali ve snahách omezovat lov sousedních majorátních pánů 
na pomezí jejich panství a Křivoklátska. V dotyčných hraničních 
lokalitách také probíhala zvýšená kontrola lesním personálem. Ve 
výsledku se všechna tato opatření projevila jako velmi účinná. 

198  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 716, sign. H 16, 1659–1699, výkazy lovných kusů jelenů.
199  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 245 a dále SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia 
Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 9.
200  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 717, sign. H 17, 1685, instrukce lesní pro lovčího Jana 
Kryštofa Raymana; inv. č. 778, sign. H 83, 1686–1692, korespondence lovčího Jana Kryštofa Raymana s Arnoštem Josefem z Valdštejna a hospodářským 
inspektorem Janem Mayerem.
201  SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 51–52, s. 120–121. Zástřelné byla odměna za 
zastřelení kusu zvěře. Bývalo vypláceno jen od škodné (od vysoké, černé a srnčí měl fořtknecht jen myslivecké právo (Jagdrechcht, jágrecht), tj. zvěřinu až 
po třetí žebro a droby.  
202  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3023, sign. 3798 H, 1687–1697, korespondence lovčího  
J. K. Raymana s inspektorem Mayerem o úlovcích vlků, rysů, uhynulé zvěře a medvěda.  
203  SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 51–52, s. 120–121.

Kromě snahy o  zvyšování stavů zvěře na panství se inten-
zivně prováděla likvidace velkých šelem.200 V  historických zá-
znamech nalezneme, že dne 21. srpna 1692 zastřelil fořt Petr 
Lhotský v  bělečském revíru vůbec posledního křivoklátského 
medvěda. Vrchní lovčí Rayman ohlásil o dva dny později honeb-
nímu inspektorovi, že posílá zastřeleného medvěda do Prahy 
a že v dopise žádá pana hraběte, „aby se nenechala zkazit deka, 
když nyní taková vedra panují“, a „aby mu byla vrácena hlava 
z medvěda, že by ji dal přibít nad zámecká vrata k budoucí pa-
mátce.“ Současně se Rayman ptá honebního inspektora, „jaké 
zástřelné má dát tomu fořknechtu za medvěda.“201 Poslední rys 
(rysice) byl vystopován a uloven dne 7. ledna 1695.202 

Rayman v  květnu  roku 1695 uvádí, že na křivoklátském 
panství „zašlo a od vlků bylo strženo a zadáveno“203 24 jelenů,  

020 a/ Titulní strana spisu 
Prótotyphon (anonymní autor, 
tištěno v roce 1721 u Jiřího 
Labouna v Praze).

020 b/ Výňatek ze spisu Prótotyphon, 
uvádějící počet jelenů ulovených 
26. června 1721 císařovnou Alžbětou 
Kristýnou Brunšvickou.
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021/ Květnaté a acidofilní bučiny v Lánské oboře patří mezi významné 
lesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000 (2015).
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27 špičáků, 34 laní, 54 kolouchů, 32 srnců a  sedm selat, do-
hromady 178 kusů spárkaté zvěře. Z tohoto důvodu byly zřizo-
vány tzv. vlčí jámy, lapací ohrádky, různé pasti a tzv. vlčí obory, 
plochou nevelké prostory obehnané vysokou ohradou, kam byli 
vlci lákáni na újeď.204 Na historických lesnických mapách jsou 
tato místa označována také jako Wolfsberg / Vlčí kopec a Vlčí 
ohrádka. Za účelem likvidace škodné byli cvičeni i psi.205 Kolem 
roku 1685 patřilo k povinnostem hajného z Brejle hlídat novo-
domský a lánský revír a zakládat v nich zvířatům v kůlně a ve 
vlčí oboře.206 Je pravděpodobné, že ona vlčí obora se rozkládala 
za Novými Dvory, tam, kde je dodnes lesní louka obkroužená 
mohutnými starými duby, nazývaná Vlčina. Dne 9. října 1699 
posílal křivoklátský vrchní lovčí Rayman psaní strašecké městské 
radě, v němž žádal, „kdyby v Strašecí padl některý kus dobyt-
ka, aby byla mršina opověděna polnímu mistru lánskému, a ne 
rudskému, protože lánský má dodávat vlčí návnady do lánské 
obory, kdežto rudský žádné obory nemá.“207 Vlci z Křivoklátska 
vymizeli v roce 1724. O tom, jestli tomu tak skutečně bylo, mů-
žeme pouze spekulovat, neboť křivoklátský lesník Rudolf Maxera 
uvádí, že v roce 1736 nalezl při stopování vlků branovský hajný 
Kos v lese mrtvolu bavorského podomního obchodníka s cvočky. 
Vlci se pravděpodobně na Křivoklátsku objevovali sporadicky 
i později, například v roce 1770. Bušohradský adjunkt zastřelil 
roku 1770 nešťastnou náhodou člověka: žida Wolfa. Když ně-
mecky hlásil mimořádnou událost lesnímu pojezdnému, vyskočil 
tento panský úředník nadšeně ze židle a  v domnění, že došlo 
ke skolení opravdového vlka (vlk se německy řekne der Wolf), 
pochválil „šťastného“ střelce: „Bravo! To dostane odměnu!“208 

Dále historické prameny uvádějí přípravu naháňky na zatou-
laného vlka v jižních revírech ještě i v roce 1801.209 Než k ní však 
došlo, byl onen vlk uloven mladým myslivcem nedaleko Břežan 
na Kralovicku.

Nejdéle z šelem se ve zdejších lesích udržela divoká kočka. 
Poslední exemplář se stal kořistí hajného Huňky až o  několik 

204  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3023, sign. 3798 H, 1687–1697, korespondence lovčího  
J. K. Raymana s inspektorem Mayerem o úlovcích vlků, rysů, uhynulé zvěře a medvěda.  
205  NECHLEBA, Alois. Lesy křivoklátské. Věstník Musejního spolku města Rakovník, 1921, roč. 11, s. 34–35.
206  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Lány, s. 32.
207  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 203.
208  SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského, Křivoklát, s. 124.
209  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. 1932–1934, s. 55.
210  PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1981, s.16.
211  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, s. 107; NECHLEBA, Alois. Lesy křivoklátské. 
Věstník Musejního spolku města Rakovník, 1921, roč. 11, s. 35; SOUKUP, Gustav. Vlčina v Lánské oboře. Vlastivědný sborník okresů slánského a novostr., 
1927–1928, roč. 5; SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 11. Název lesního položení Vlčí kopec (č. kat. 386) v lánském 
revíru je uváděn v josefínském katastru z roku 1785 (podle stavu z roku 1785).
212  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 716, sign. H 16, 1659–1699, výkazy lovných kusů jelenů; 
inv. č. 931, sign. I 61, 1710–1716, 1715, 1750, Křivoklát – výkazy odstřelu vysoké, černé a pernaté zvěře.  
213  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2627, sign. 667 H, 1710–1711, pytláctví – různé výslechy; 
inv. č. 3324, sign. 3794 I, 1722–1724, úřední zprávy o pytláctví na Křivoklátsku; inv. č. 2766, sign. 1731 H, 1725 –1729, Křivoklát – panství, sbírka výpisů 
trestů z pytláctví.  

desetiletí později, v roce 1780. Evidováno bylo i ulovení posled-
ních pěti krkavců v roce 1726 a za poněkud kuriózní záležitost 
můžeme označit vybití klokanů v letech 1719–1725. Ty nechali 
Valdštejnové přivézt do nově zřízené obory z Austrálie.210 Trvalou 
připomínkou výskytu šelem jsou dodnes dochované pomístní ná-
zvy Kocourová, Vlčí kopec, Vlčina, Rysová a Krkavčí hora.211

Zlepšování podmínek pro spárkatou zvěř se projevilo na její po-
četnosti. Stav tzv. lovných jelenů se pohyboval mezi 300–400 ku- 
sy. V  roce 1699 jich bylo napočítáno přesně 348, přičemž se 
jednalo o 13 osmnácteráků, 44 šestnácteráků, 43 čtrnácterá-
ků, 85 dvanácteráků a 163 desateráků. Nejvíce lovných jelenů 
se podle záznamů nacházelo v  Zámeckém revíru (Křivoklát), 
celkem 112 kusů, a v Lánském revíru 57 kusů. O  jednotlivých 
druzích chované zvěře si můžeme udělat představu ze zacho-
vaných seznamů úlovků. Mezi lety 1710 až 1716 bylo uloveno 
421 starých jelenů, 243 mladších, 391 kolouchů, 635 kusů staré 
zvěře černé, 695 kusů mladé, 266 srnců, 762 zajíců, 63 tetřevů,  
53 tetřívků, 78 jeřábků a 318 sluk. Z  tohoto výčtu jsou tetřevi, 
tetřívci a jeřábci v současnosti v křivoklátských lesích minulostí.212

Na početnost zvěře na Křivoklátsku však neměl přímý vliv 
pouze výskyt šelem, ale možná ještě výrazněji se na jejich sta-
vech podepisovalo pytláctví.213

P Y T L Á C T V Í  V   O B D O B Í 
S C H W A R Z E N B E R S K É  Z Á S T A V Y 

A   V   O B D O B Í  V A L D Š T E J N Ů
 

Situace se změnila, když se v  roce 1658 dostalo Křivoklátsko 
do zástavy Schwarzenberkům a  pak roku 1685 do držení 
Valdštejnů. Tehdy se pytlákům dostalo větší právní ochrany. 
Krajští hejtmani konkrétně zakázali střílení lesních škůdců; pro-
vinilci měli být zadrženi a předáni spravedlnosti. Hrabě Arnošt 
Josef z  Valdštejna naproti tomu krátce po převzetí panství 
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„inicioval vydání služebního řádu, […], v němž na prvním místě 
figurovalo drastické pronásledování jakéhokoli zásahu do pan-
ského lesního regálu ze strany poddaných. V  tomto směru se 
dostal předpis do konfliktu s nařízením krajských hejtmanů, kteří 
zakázali střílení pytláků na místě.. […] Řada myslivců se vinou 
kolize norem dostala do konfliktu se zákonem.“214 Lesní perso-
nál se stal v duchu zásad svého chlebodárce doslova krutým. 
Pokud nebyl pytlák přímo zastřelen na místě samém, ale byl za-
jat, často byl podroben ještě před předáním soudu nelítostné-
mu týrání. Křivoklátský hajný Martin Šťastný o věznění jednoho 
pytláka vypovídal: „Já viděl jeho tělo, kterak jest strýzněno bylo 
[…] byl po celém těle, jako by černý sukno prostřel.“215 Podobně 
svědčí sedlák Urban z Městečka o posledních hodinách jiného 
devianta, který pak do rána zemřel, odmítaje jídlo a pití: „Když 
pytláka nesli z  podzemní díry do věže Huderky, šaty na něm 
všecky shnilé byly, musil je svléci, hlavu měl holou jako palici.“216

214  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 11. ISSN 1213-5879.
215  WINTER, Zikmund. Z lesů křivoklátských. Národní listy, 1880, roč. 20, č. 135, 5. června 1880, s. 1.  
216  Tamtéž.
217  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Lány, s. 32–33.
218  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s.187–188.
219  Tamtéž, s. 188.

Kolize obou norem vedla k  tomu, že se křivoklátští myslivci 
mnohdy dostávali mimo zákon. V Lánech sídlil v roce 1676 pan-
ský fořtknecht Jan Kolb, který zde vlastnil chalupu s 10 strychy 
polí. Dostával roční služné 60 zlatých a 40 krejcarů a kromě toho 
měl nárok na čtyři stohy sena z lesních luk. Ten nemilosrdně za-
střelil lesního škůdce Karasa odněkud z Kladenska, místu zabití se 
pak říkávalo Karasův luh. Traduje se, že dotyčný Karas je tam i po-
hřben. Tentýž Jan Kolb prý při ochraně zvěře nedopatřením zabil 
dokonce i vlastního bratra křivoklátského waldmistra Lhotského. 
Lesníkův sourozenec si neohlášen vyšel do lánského revíru a Kolb, 
protože jej považoval za pytláka, ho zastřelil.217

Za Schwarzenberků bývaly časté potíže se Strašeckými. Na 
konci listu z  24. listopadu 1662 adresovaného křivoklátským 
hejtmanem Siebertem strašecké městské radě stojí: „Správa 
mně dochází, že mnozí netoliko z  sousedův, ale i  obyvatelův 
města Vaší Opatrnosti, přichytnuvši se ručnic, původem samé 
všetečnosti semotam po gruntech, ano i po revířích fořtu zdej-
šího se protulují a časem po vesnicích sobě kratochvíl střelbou 
způsobují, odkudž podezřelost domnívati se může. Kterýžto prve 
nebývalý obyčej Vaší Opatrnosti tímto notificiruji, a aby jedno-
ho každého takového, ježto s ručnicí zachází a po gruntech se 
protuluje, by od toho přestati hleděl, napomenouti i  zavříti se 
vynasnažili. Jináče sice, byl-li by v tom postižen, má od k tomu 
nařízeného s ručnicí vzat a přiveden bez ušetření, buď kdo buď, 
dostaven býti. Před čímž se jeden každý vystříhati může.“218

Dne 24. dubna 1665 obdržela strašecká městská rada pří-
pis vrchního křivoklátského myslivce Daniele Lhotského v tomto 
znění: „Mám toho jistotu a dokonalou zprávu, že někteří sou-
sedé s ručnicemi z města vycházejí, a užívajíce své kratochvíle, 
jak srstnatou, tak pernatou zvěř střílejí, což se děje proti tuhé 
zápovědi. Prve než by z toho jaké zaneprázdnění vzešlo, k Vašim 
Poctivostem schválně toto psaní činím a přátelsky žádám, že ty 
osoby, které s ručnicemi chodí, dáte k úřadu povolati a jim za-
povíte, aby své takové kratochvíle zanechali, střelných ran, jež se 
začasté v lesích a polích ozývají, nedělali, do revíru nevskakovali, 
zvěře jakéžkoli neplašili a o ni spolku s mou milostivou vrchností 
neužívali; nýbrž raději svých domácích hospodářství si hleděli. 
Sice, nebude-li to přetrženo, a bude-li některý z nich, ať ten či 
onen, nikoho nevyjímaje, s ručnicí na poli nebo v lese přistižen, 
co ho potom následovati bude, nechť nikomu jinému nepřičte 
než sobě.“219

Z řady kárných a upomínacích dopisů odesílaných roku 1665 
a později vrchním myslivcem Lhotským strašecké městské radě 

022/ Barokní kaplička zasvěcená sv. Eustachovi 
na Zámeckém vrchu nad městysem Křivoklát (2019).
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vyplývá, že „někteří strašečtí sousedé a obyvatelé, davše se při-
stihnouti v panském lese při svévolném kácení stromů a zcizo-
vání dříví,“220 vzdor upomínkám neplatí jim vyměřené peněžité 
pokuty. Nebude-li v tom učiněna náprava, že dá Lhotský „zatk-
nouti každého dlužníka z města, spatřeného na pozemcích kři-
voklátského panství, a vězniti jej na zámku, dokud nezaplatí.“221 
V  roce 1673 pak hejtman Siebert žádal, aby váznoucí dluhy 
Strašeckých byly pojištěny vtělením zápisů o nich do městských 
pozemkových knih.222

Dne 20. května 1682 psal hejtman Clomer strašecké měst-
ské radě: „Oznámili mně adjunkt řevničovského fořtknechta 
a  tamní hajní, že zaslechli několik střelných ran ze strašecké 
strany a že našli poraněnou zvěř. Proto chodili ve dne podle měs-
ta, pozorujíce mužské osoby, zda někdo z nich nejde s ručnicí. 
Předevčírem po západu slunce setkali se u města s Václavem, 
synem Samuele Špota, jenž měl ručnici schovanou pod kabá-
tem, a s jeho druhem, zednickým tovaryšem. I vyzvali Václava, 
aby jim ručnici vydal. On však hodil ji přes zeď do města a s po-
mocí řečeného tovaryše zmocnil se adjunktovy ručnice a bil jí 
adjunkta. Protože jmenovaní mladíci jsou podezřelí z pytláctví, 
neuposlechli výzvy, aby vydali střelnou zbraň, a  dopustili se 
násilí na knížecích zřízencích, nechať jsou obeslaní na městský 
úřad a zodpovědí se tam ze svého provinění.“ 223

Smečenská vrchnost smlouvu z roku 1651 sice zřejmě dodr-
žovala i nadále, ale nijak nepřidržovala své lidi, aby ji respekto-
vali rovněž, spíše naopak. Smečenští poddaní224 často pytlačíva-
li na hranicích lánského revíru a panští úředníci, někdy dokonce 
i sám hrabě Martinic, k tomu nečinně přihlíželi. Už někdy v břez-
nu roku 1692 zahlédli lánský adjunkt Wildmann a vašírovský haj-
ný Martin Douša smečenské hraběcí střelce Martina ze Smečna 
a Střelečka ze Žehrovic, jak s mušketami pytlačí u Pusté Dobré. 
Oba jmenovaní už před dvěma lety zastřelili v  těchto místech 
jelena a černý kus. Jindy je zase natrefil lánský fořt, když odvá-
želi z lesa ukořistěného jelena. S houfem sedláků pronásledoval 
oba pytláky až do Žehrovic, ale tam se proti nim vyrojili míst-
ní vesničané a nemilosrdně všechny Lánské zbili. Posléze složili 
tito dva pytláci kus vysoké a táhli ho na saních do Žiliny. Lánský 

220  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930.
221  Tamtéž, s. 189.
222  Tamtéž. 
223  Tamtéž, s. 200.
224  Pytláckou tradicí prosluly nadlouho zejména vesnice Žilina, Lhota a Kamenné Žehrovice na smečenském martinickém panství. 
225  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 48.
226  Tamtéž, s. 49.
227  Ve svých hlášeních Rayman slovo pytlák nikde nepíše: používá důsledně sousloví zvířecí zloděj či zvířecí škůdce, německy pak Wildprottdieb. Blíže 
SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů, Křivoklát, 1932–1934, s. 46.
228  Jan Kryštof Rajman [Rayman] (1634–1724), lesní úředník, který sloužil už za císaře Leopolda I., kdy Křivoklátsko náleželo České koruně. Do funkce 
landjágra nastoupil za Schwarzenberků v roce 1670. Vystřídal zemřelého waldmeistra Daniela Lhotského. V roce 1685, když křivoklátské panství získali 
Valdštejnové, přešel Rayman ve své funkci do jejich služeb a přestěhoval se do nové myslivny Na Hrádecké v zámeckém revíru. Vůči podřízeným prý býval 
náročný a nesmlouvavý. Blíže SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Co nás ještě může zajímat z minulosti. Kamenné Žehrovice, 1969, s. 52–53.

fořtknecht šel po zřetelné stopě až do vesnice, tam se však opět 
ničeho nedopátral. V obci kupodivu právě náhodou byli smečen-
ský hejtman a smečenský purkrabí Šmikous. Lánský fořt se ve 
jménu smlouvy dožadoval jejich loajální pomoci při odhalení pa-
chatelů, kteří se naprosto jistě někde v Žilině skrývali, martiničtí 
vysocí úředníci však zjevné důkazy zcela ignorovali. Tvářili se, že 
o ničem nevědí, a pytlácký kousek svých poddaných evidentně 
kryli. Dost možná, že sami byli jeho iniciátory a organizátory.225 
Valdštejnský fořtknecht byl rád, že vůbec vyvázl se zdravou kůží.

Z konce 17. století je známá Sixtova a Raymanova aféra, kdy 
fořti, kteří zasahovali proti pytlákům příliš nemilosrdně, sami 
skončili v rakovnickém vězení.226

Největší starosti s  drzými pytláky227 měl landjágr (vrchní 
lovčí, vrchní myslivec) Jan Kryštof Rayman, který na Křivoklátě 
působil od časů, kdy panství získali Valdštejnové.228 Byl osobně 
zodpovědný za odchování vysokých stavů zvěře, aby se v  kři-
voklátských lesích mohly pořádat slavné hony pro příslušníky 
císařské rodiny, a pytláci jeho nelehké úsilí mařili. Vnikali do lesů 
často bosi nebo svlečení do naha, aby je neprozradilo šustění 
oblečení, a jejich rafinovaná drzost se stále stupňovala.

Když neměli myslivci podporu státních orgánů, brali spra-
vedlnost do vlastních rukou a  běda pytlákům, které přistihli 
a dopadli. Raymanova nelítostná krutost se stala příslovečnou, 
avšak z  jeho pohledu a  z pohledu hraběte Valdštejna, zřejmě 
nezbytnou. Bylo jen otázkou času, kdy narazí kosa na kámen 
a dojde ke konfliktu.

V polovině května 1687 zastřelil fořstknecht Jan Sixta v  lu-
ženském revíru jakéhosi pytláka. Rozhořčení poddaných donu-
tilo křivoklátského hejtmana Petra Filipa Pátka, aby Sixtu vsadil 
pro vraždu do hradního vězení. Provinilci se však podařilo ze 
šatlavy uprchnout, nebyl vůbec pronásledován, a po čase dostal 
dokonce milost. Vše nasvědčovalo tomu, že za dobře zorgani-
zovaným Sixtovým útěkem stál landjágr Rayman, který chránil 
svého člověka, jak se na nadřízeného sluší.

Hněv venkovanů se obrátil proti vrchnímu myslivci. Hrabě 
Valdštejn, jestliže chtěl udržet sedláky v klidu, byl nucen Raymana 
obětovat. Přiměl ho, aby se dne 7. července roku 1687 dobrovolně 
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dostavil ke krajskému soudu do Rakovníka. Když tak Rayman uči-
nil, byl rakovnickým hejtmanem Vojtěchem Ingácem Týřovským 
z Einsiedle neprodleně vzat do vazby a uvržen do šatlavy. Spolu 
s ním bylo za týrání a snad i za zabití pytláků uvězněno dalších 
šest fořtů.

Poměry v rakovnické šatlavě byly otřesné. Myslivci to museli 
bez velké naděje na vyváznutí snášet déle než osmnáct měsí-
ců. Hrabě Arnošt Josef z Valdštejna se vehementně zasazoval 
o  jejich propuštění, ale ani jeho autorita dlouho nic nezmoh-
la. Rakovničtí měli konečně jednou nad křivoklátskou vrchností 
navrch a nehodlali se své moci hned tak vzdát. Pro uvězněné 
vypadala situace téměř beznadějně. Rayman si už pomalu zou-
fal nad tím, že v Rakovníku shnije zaživa, a několikrát denně se 
modlil ke svatému Eustachovi, patronovi myslivců, aby to nedo-
pustil. Z  Valdštejnovy iniciativy se v  září roku 1687 dostavila 
do křivoklátské šatlavy komise, která posléze předložila objek-
tivní svědectví, v jakých podmínkách musejí Jan Kryštof Rayman 
a dalších šest uvězněných fořtů přebývat. Úřední hlášení opat-
řené pečetí hovoří velmi výmluvně:

„Zpráva o šatlavě, aneb vězení královského města Rakovníka. 
Šatlava, kde trvale přebývají pan vrchní myslivec, k smrti odsou-
zená žena, právní posel se svou manželkou a s dětmi a která 
často bývá naplněna ještě všelijakou zločinnou lůzou, je velmi 
úzká. Její délka i s kamny činí dle odhadu (neboť pro velký smrad 
se měřiti nemohlo) sotva 8 loktů a šířka 4 lokty. Vězení šesti my-
slivců má též rozměry 8 loktů. Je umístěno nad záchodem, do 
něhož všichni přítomní kálejí, a tudíž (jelikož záchod nemá žád-
ný odpad) je zdejší vzduch natolik puchem zkažený, že příchozí 
může snadno omdlít a  onemocnět. Vězni, protože nemají jinou 
možnost, musejí na slámě, na které v noci leží, též přes den se-
dět. Jsou již od blech a  jiných podobných neřestí celí utrápení.

Že je vše takto podle pravdy, a ne jinak, to vlastnoručním pod-
pisem a přitisknutou pečetí potvrzjeme. Stalo se v Krušovicích 
dne 16. září 1687. Domenico Spineta / potvrzuji podpisem a pe-
četí Johanes Ostrovský.“229

Teprve dne 14. ledna 1689 byli Jan Kryštof Rayman a ostat-
ní valdštejnští fořti na základě výnosu císaře Leopolda I., o jehož 
vydání se u panovníka osobně zasadil hrabě Valdštejn, z vazeb- 
 
 

229 NECHLEBA, Alois. Lesy křivoklátské. Věstník Musejního spolku města Rakovníka, 1921, roč. 11, s. 36–38.
230 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a  Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3798, sign. 632 S, 1688–1689, trestní stíhání Jana  
K. Raymana a čtyř lesních zaměstnanců pro zastřelení pytláků; inv. č. 3322, sign. 3790 I, 1687, zatčení lovčího Jana K. Raymana pro podezření ze 
zastřelení pytláků; DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: 
muzeum a současnost. Řada společenskovědní. 2015, roč. 33, s. 41. ISSN 0862-2043.
231 SOA Praha, f. Rudolf Maxera, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy. inv. č. 20, kart. č. 2, fol. 27–31.
232 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera, Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 54.
233 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3800, sign. 634 S, 1695, soudní spisy a rozsudek nad fořtem 
Karlem Jeníkem z Broum pro zastřelení pytláka; inv. č. 3852, sign. 5135 S, žádost lesníka Karla Jeníka z Broum o prominutí testu smti pro zastřelení pytláka 
Víta Kudrny.

ní šatlavy propuštěni. Dne 8. března 1689 se pak s nimi konal 
soud. Apelační tribunál, opět po přímluvě hraběte Valdštejna 
u císaře Leopolda, odsoudil Raymana k ročním nuceným pracím, 
ostatní provinilci vyvázli s  tresty mírnějšími. Zároveň apelační 
soudci doporučili dopisem hraběti Arnoštu Josefovi z Valdštejna, 
„ostatní forštnechti a hajní aby v chytání a jímání zlodějův zvíře-
cích podle instrukcí panu nejvyššímu bagrmistru dané se chovati 
hleděli a lidi hned tak nestříleli.“230 Rayman se hned po odpykání 
trestu znovu ujal úřadu vrchního lovčího. O dění na křivoklátském 
panství spojeném s  landjágrovou osobou se dozvídáme z  jeho 
korespondence z  let 1686–1695.231 Ta obsahuje jednak dopisy 
určené přímo hraběti, ale také zprávy hraběcímu inspektorovi 
Mayerovi z Oberschollangu. Velká část jeho služební korespon-
dence zahrnuje informace o dodávkách zvěře pro hraběcí kuchyň, 
sdělení o  případech incidentů se „zvířecími zloději“ a  „lesními 
škůdci“ a zprávy o výskytu „škodné“ zvěře. Z pravidelných hlášení 
je také patrné, že se vrchní lovčí doma věnoval odchovávání tetře-
vů a tetřívků.

Jako díkůvzdání za vysvobození z rakovnické šatlavy, ve které 
už přestával doufat, dal Jan Kryštof Rayman v kostele svatého 
Petra na Křivoklátě zřídit postranní oltář s obrazem sv. Eustacha. 
O několik let později pak nechal na Zámeckém vrchu nad měs-
tysem postavit barokní kapličku, která byla dne 1. srpna 1697 
zasvěcena rovněž sv. Eustachovi. 

Zdá se, že vztahy myslivců a pytláků a jejich chování se ani 
na jedné straně příliš nezměnily. Rayman dne 25. března 1694 
hlásí: „V neděli večer už po tmě chytili 2 hajní z Broum Martin 
Mol a Jiří Til pověstného pytláka Porgnikla z Kublova s puškou 
v lese a dopravili ho s velkým nebezpečenstvím na Křivoklát do 
vězení. Křičel, kamaráda na pomoc volal, jako pes kousal, smý-
kal jimi sem a tam, flintu, kterou jim do revíru půjčil, na kousky 
o něj rozbili, a když na Křivoklátě do šatlavy jej zavřeli, vyrazil 
dveře vězeňské cely a  vyrazil ven, sotva ho tam dostali zpět. 
Jeho kamaráda Kudrnu zastřelil broumský fořtknecht a  ještě 
ubohý pro to do dneška sedí.“232 

Nad broumským lesníkem Karlem Jeníkem, který zastřelil 
neozbrojeného Víta Kudrnu,233 pomáhajícího s  nesením upyt-
lačené zvěře, byl vynesen 15. března 1695 apelačním soudem  
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po obsáhlých výsleších v Novém Strašecí rozsudek, aby byl „pro 
takové těžké přečinění své, jiným ku příkladu a ostrachu, mečem 
na hrdle trestán“.234 Na Valdštejnův zákrok byl trest smrti změ-
něn na půlroční nucené práce.235 

Křivoklátsko v  roce 1708 zdědil místodržící Království čes-
kého a nejvyšší zemský maršálek hrabě Jan Josef z Valdštejna. 
Hrabě Valdštejn byl velkým milovníkem myslivosti a  zavázal 
se pořádat velkolepé hony pro habsburský dům. Zakořeněné 
pytláctví jeho úsilí o zvelebení myslivosti pochopitelně mařilo.236 

Lesního pychu se dopouštěli rovněž strašečtí měšťané. Dne 
12. června 1719 dodán byl strašecké městské radě list křivoklát-
ského hejtmana Štorcha s následujícím zněním: „Rudský hajný 
Václav Jaruška postřehl v polích u města syna měšťana Daniele 
Tlamky, an obchází s  ručnicí. Řečený mladík dal se před ním 
na útěk, a když doběhl k městu, hodil ručnici do zahrady. Avšak 
hajný jí přece dosáhl. V tom se přiblížil Daniel Tlamka a vzatou 
ručnici mu odňal. Nechať v příští sobotu Daniel Tlamka se svým 
synem dostaví se do kanceláře na Křivoklátě!“ 237

Pytlák Kalina, zadržený na udání Jana Šourka, musel stát 
v únoru 1720 v Novém Strašecí celý den na pranýři s těžkým pa-
rožím zavěšeným na hrdle a zašitý do zvířecí kůže. Celý soubor 
dokumentů týkajících se soudního procesu s pytlákem Kalinou, 
výslech udavače Jana Šourka, konfrontace s druhým pytlákem 
Janem Holoubkem, rozsudek vynesený dne 9. února 1720 v Pra- 
ze a zpráva městského soudu v Novém Strašecí o výkonu trestu 
15. března 1720, byl součástí fürstenberské expozice na lovecké 
výstavě ve Vídni v roce 1910. 238

Na strašeckém pranýři stál pytlák i po dalších sedmi letech. 
V  „Dějinách města Nového Strašecí“ se píše: „Dne 12. února 
1727 byl strašecké městské radě ohlášen rozsudek apelačního 
soudu. Pytlák Pavel Navrátil, vyslýchaný a vězněný ve Strašecí, 
byl odsouzen, aby po tři dny, vždy celou hodinu před polednem, 
seděl u pranýře s jeleními parohy zavěšenými na hrdle, a potom 

234  DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum 
a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 41. ISSN 0862-2043. (s odvoláním na FRANCEK, Jindřich. Dějiny loupežnictva. Praha: Rybka, 
2002, s. 291–292. ISBN 80-86182-66-5.)
235  DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum 
a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 41. ISSN 0862-2043. 
236  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 798, sign. H 112 – H 116, 1688–1776, lesní hospodaření, 
myslivost, pytláctví, lovečtí psi aj.
237  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Lány, s. 57; VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 215.
238  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 1512, sign. 8162, 1911, poděkování císaři Františka Josefa I.  
Maxu Egonu Fürstenberkovi za účast na myslivecké výstavě ve Vídni.
VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 216.
239  PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a  krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a  knihkupectví, 1981,  
s. 94–100; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera, Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. 1927, s. 127; VACEK, František. Dějiny města 
Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 216.
240  Josef I. (1678–1711), římský císař, český a uherský král, moravský markrabě atd.
241  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 806, sign. H 143, 1700–1700; inv. č. 806, sign. H 144, 
1708–1734, lesní hospodářství: Křivoklát – lesní úřad, instrukce a různé spisy o myslivosti.
242  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 13. ISSN 1213-5879.

aby na sebe učinil hrdelní revers. Strašecký úřad nechal vykonat 
rozsudek ve dnech 12., 14. a 15. února 1727. Po odpykání trestu 
musel viník podepsat listinu se slibem, že pod trestem ztráty 
hrdla již nikdy nevkročí se zbraní do křivoklátských lesů.“ 239

V Z N I K  V E L K É 
V A L D Š T E J N S K É  O B O R Y

Když 5. května 1705 zemřel Leopold I., české stavy ihned zaháji-
ly vleklé, několikrát přerušené jednání o vyplacení křivoklátského 
panství z valdštejnských rukou. Než padlo konečné rozhodnutí, 
zemřel i  Leopoldův nástupce Josef I.240 a  vlády se ujal císař  
Karel VI. Křivoklátsko v  roce 1708 zdědil místodržící Českého  
království a nejvyšší zemský maršálek hrabě Jan Josef z Vald- 
štejna. Hrabě Valdštejn byl velkým milovníkem myslivosti, udržo- 
val velmi dobré styky s  císařskou rodinou a  zavázal se pro ni 
pořádat velkolepé hony.241 „Pořádání honů mělo kromě pros-
té reprezentace ještě jeden důvod: navzdory kupní smlouvě si 
zachovávala česká komora některá práva k panství (například 
předkupní právo) a  Valdštejnové se zavázali k  několika povin-
nostem vůči komorním železárnám na králodvorském panství. 
Arnošt Josef ani jeho syn Jan Josef z Valdštejna se nehodlali 
Křivoklátu vzdát, lovy na Křivoklátsku tak byly demonstrací vlast-
nických práv k tomuto prestižnímu hospodářskému celku, kdysi 
klenotu královské domény ve středních Čechách.“242

Pokud však chtěl svému závazku dostát, musel se vypořá-
dat právě s pytláctvím. To mělo být výrazně omezeno zřízením 
rozsáhlé a dobře kontrolovatelné obory. „Nezbytnost oplocení se 
projevovala i na hranicích valdštejnského lesa s pozemky města 
Strašecí. Vrchní lovčí Rayman oznamuje dopisem ze dne 2. červ-
na 1707 strašeckému městskému úřadu, že křivoklátská vrch-
nost dala udělati zvířecí plot u lesa od Lán až po Rudu k druhým 
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panským hradbám, na nějž mnoho dříví a ubohých poddaných 
robotou práce přišlo, a  že ta hradba proto je postavena, aby 
zvěř z hájemství na cizí pozemky ven nevstupovala a měšťanům 
v jejich polích na obilí škody nečinila. Cesty svobodné a průho-
ny také otevřené býti mají. S té příčiny jsou dvě brány aneb lísy 
připravené, přitom písebně na tabulích zaznamenáno, aby každý, 
kdoby sem anebo ven skrz ty brány jel anebo šel, takovou bránu 
po sobě zavřel. Stahuje se to také na slouhy a pastýře, kteří kaž-
dodenně skrz ty brány z dobytkem táhnou na pastvu a z pastvy 
honějí, aby se všechněm jak vyšším, tak nižším z pánů obyvatelů 
přísně předneslo, aby žádný tak neopatrný nebyl, a brány za se-
bou zavírali. Neb jsou k tomu z jagrpartaje nařízení, kohoby posti-
hli, že by bránu za sebou nezavřel, zajmout a svázaný na Křivoklát 
do arestu veden a pokutu pak diktovanou očekávati má.“243 

Nicméně ani to „lesní škůdce“ tak úplně neodradilo. V roce 
1713 již došla Janu Josefovi trpělivost, a když se sám v nově vzni-
kající oboře setkal tváří v  tvář s pytláky Václavem Albrechtem 
a Pavlem Navrátilem, odeslal králi Karlovi VI. žádost o zpřísnění 
trestů za pytláctví, respektive o návrat ke starému nekompro-
misnímu postupu a  o  jeho zachování. Žádost je emotivní, ale 
hrabě Valdštejn s  ní příliš neuspěl.244 V  citovaném dopise po-
žadujícím co nejpřísnější postihování pytláctví se nachází také 
první zmínka o stavbě oborního plotu, na niž majorátní pán sám 
osobně dohlížel:

„4. ledna 1713
ŽÁDOST HRABĚTE JANA JOSEFA WALDSTEINA NA CÍSAŘE 

KARLA VI. K  PŘIDRŽENÍ KRÁLOVSKÝCH APPELLACÍ V  PRAZE, 
ABY PYTLÁCTVÍ DLE CÍSAŘSKÝCH PATENTŮ TRESTÁNO BYLO.

243 VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 242.
244 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 806, sign. H 146, 1688–1765, inv. č. 814, sign. H 164,  
1710–1715, lesní hospodaření: Křivoklát – lesní úřad, lesný pych a  pytláctví; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera, Myslivost v  hloubi 
křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 28–29.

Nejjasnějšímu, velkomožnému a nepřemožitelnému římské-
mu císaři, také Germanie, Hyspanie, Hungarie a Böheimu králi.

Nemoha zatajiti V. Mjstu, že jak otec můj Arnošt Jos. Hrabě 
Waldstein, tak i  já při tabelárním nastoupení otcovských stat-
ků měli jsme na zřeteli přivésti myslivce a myslivost na panství 
Křivoklátském k vzestupu a pytláctví co možná omeziti. K tomu 
cíli rozmnožen nejen myslivecký personál, nýbrž započato i s vel-
kou prací se stavbou oborního plotu, což s velkou pílí sleduji, aby 
honitba v kupní smlouvě V. cis. a král. Mjst. per expresum vyhra-
žena na řečeném panství Křivoklátském zachována zůstala, leč 
v maření mé dosavadní bdělosti vyskytli se různí pytláci, nad 
nimiž moji myslivci se vší pozorností bdí a  již na došlé udání 
jsou stiháni soudně, kvůli nimž ve sváteční dny moji lidé mši 
svatou často zanedbávati musí, poněvadž pytláci se domníva-
jí, že v době služeb božích nebudou tak snadno polapeni. Díky 
tomu, že jsem nevyšší bdělost nařídil, byli konečně v Lánském 
revíru chyceni Václav Albrecht a Pavel Navrátil, mající u sebe 
prach a olovo a  jiné potřeby pytlácké, řečený Václav Albrecht 

023/ Současná podoba lokality 
v blízkosti sochy sv. Jana 

Nepomuckého (2019).

024/ Detail pilíře sochy sv. Jana 
Nepomuckého (2019).



(  88  )

nerozpakoval se v mé přítomnosti osobní na mého lesního po-
jezdného dokonce s nabitou ručnicí útočiti. A poněvadž takové 
lidi moje honitba očividně láká a můj lesní personál ohrožován 
jest na životě, rozmnožili se pytláci takovou měrou, že na ho-
nitbě dějí nepopsatelné škody, a poněvadž trestáním v čas se 
tomu nepředešlo, nejsou ani moji lidé bezpečni. Proto žádám 
nejposlušněji V. cís. Mjst. o nařízení Conformitale allegetorum 
na král. appellace v Praze, aby proti pytlákům postupovaly per 
viam inquisitivně a tyto k odstrašení jiných k zaslouženému tres-
tu přidržovaly. Bude-li zlo to tak málo trestáno, bude se rozrůsta-
ti, proto žádám V. Mjst. o nařízení o použití dotyčných patentů, 
aby honitby v zemi udrženy býti mohly neporušené a maje ne-
pochybnou naději na příznivé nařízení atd. – 

     Jan Jos. Waldstein“

K omezení pytláctví mělo také přispět zvýšení počtu lesního 
personálu a později vybudované nové hájovny. Oborní plot však 
nevznikal pouze z důvodu ochrany zvěře proti pytláctví, ale jeho 
zřízení vycházelo i ze skutečnosti, že zvýšení stavů vysoké zvěře 
v  křivoklátských lesích (přibližně na 6 000 ks) přinášelo i  vyšší 
škody na polních plodinách v  sousedství lesů. Dalšími důvody 
bylo zamezit přebíhání zvěře do cizích honiteb. Nově budovaná 
velká valdštejnská obora zahrnovala mimo dominikální pozemky 
také 300 měr (asi 57,55 ha) rustikální a zádušní půdy.245 Její plo-
cha činila celkem 49 194 měr (= 16 398 dolnorakouských jiter = 
19/16 čtvereční míle = 9 436,45 ha),246 a obehnaná byla dřevě-
nou hradbou z dubových sloupků a vodorovných smrkových latí, 
dole hustších a nahoře řidších, dlouhou 25 100 dolnorakouských 
sáhů, tedy 6¼ míle (bezmála 47 km).247 Svého času byla největší 
oborou v Čechách a pravděpodobně i v celé střední Evropě. 

Postupné zvyšování stavů zvěře dokládají již uvedené lovecké 
výkazy z let 1710–1716. Rozmnožení užitkové zvěře však neslouži-
lo pouze k loveckým kratochvílím Valdštejnů, ale mělo především 
posloužit k  reprezentaci tohoto šlechtického rodu před „habs- 
burským domem“. Období baroka bylo charakteristické svou 
okázalostí a tato tendence se projevovala i v lovectví. Skromnější 
štvanice s nižšími počty ulovené zvěře byly nahrazeny pompézní 

245 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera, Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 31.
246 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 119.
247 JIRUŠ, František Pamětní spis uložený do zdiva kapličky sv. Eustacha nad Křivoklátem při jejím znovuzřízení v  roce 1847; SOkA Rakovník,  
f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera, Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927,  s. 119; NECHLEBA, Alois. Obrázky z minulosti Lánské obory. 
Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského, 1939–1940, roč. 17, s. 107. 
248 JIRUŠ, František. Pamětní spis uložený roku 1847 při rekonstrukci do zdiva kapličky sv. Eustacha nad Křivoklátem. 
249 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 931, sign. I 61, 1710–1716, 1715, 1750, Křivoklát – výkazy 
odstřelu vysoké, černé a pernaté zvěře. 
250 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 208.
251 NA, f. Josefský katastr 1785–1875 (1892), kart. 390, kart. 410. Katastr uvádí k roku 1785 v lánském revíru dva Plátěné průseky. SOkA Rakovník, 
f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 11.
252 František Ferdinand Kinský (1678–1741), český šlechtic, diplomat a politik, zakladatel chlumecké větve šlechtického rodu Kinských. V roce 1699 byl 
jmenován císařským komorníkem, od roku 1705 vícekancléřem, od roku 1715 českým dvorským kancléřem, v roce 1723 nejvyšším kancléřem.

lovy s mimořádně organizačně i finančně náročnými přípravami 
a vysokými výřady. Hony přestaly být záležitostí pravých mužů, 
připravených postavit se tváří v  tvář každému nebezpečí, ale 
staly se módní společenskou libůstkou aristokratických kruhů. 
Počátkem 18. století se ve větším měřítku začaly zřizovat obory, 
které mimo jiné měly „poskytnout pohodlnou příležitost k odstře-
lu zvěře také osobám méně fyzicky zdatným nebo neochotným 
k větší tělesné námaze, spojené s lovem v neohrazených lesích“.248 
Lesní obory, dokonalejší střelné zbraně a dobová móda naprosto 
změnily dřívější pojetí lovu.249 

Do rozsáhlých příprav byl zapojován především lesní per-
sonál. Ten měl za úkol zřizovat leče, do kterých byla soustřeďová-
na lovná zvěř z okolních revírů tak, aby se nemohla opět volně 
rozptýlit. K  tomu se obvykle používala zradidla.250 Jednalo se 
o  motouz s  navázanými pruhy plátna natažený po obvodu vy-
mezených částí lesa, později v mapách označených jako Zradidla 
nebo Ve zradidlech. Vlající fábory šustily ve větru a  nedovo-
lily bázlivé zvěři opustit vyhrazený prostor. Jindy byly speciálně 
kvůli honu zřizovány leče ohrazené buď dřevěnými ploty nebo 
sítěmi či plachtovými stěnami. Odtud pochází i pomístní název 
Plátěný v  Lánské oboře.251 Zvěř odtud neměla možnost úniku 
a  z  těchto prostor byla následně vyháněna přímo před mušky 
připravených lovců. Během jediné takové akce výřady dosahovaly 
často i  trojciferných čísel. Pohled na tento způsob lovu (podle 
plátěných plachet nazývaného plástný hon), hojně využívaného 
u nás a v německých zemích, nebyl jednotný a velmi kriticky se 
k němu stavěla například šlechta ve Francii, odkud se do ostat-
ních částí Evropy rozšiřoval tzv. parforsní hon. Tato charakteris-
tika je odvozena z francouzského par force de chiens (silou psů) 
a věcně to znamená návrat ke kořenům lovectví, ke štvanicím za 
pomoci psů (honičů), kteří pronásledovali vybraný kus zvěře,velmi 
často jelena, před skupinou lovců na koních. Parforsní hon však 
vyžadoval zvláštní prostorovou úpravu lesa, a ve stávajících obo-
rách ho tedy nebylo často možné využít. Pro parforsní hony se 
tudíž zakládaly zcela nové lovecké prostory například okolí zám-
ku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, postaveného v roce 
1723 vrchním kancléřem Františkem Ferdinandem Kinským.252



(  89  )

Materiál pro přípravu valdštejnských plachtových honů byl 
uložen ve skladišti loveckých potřeb v obci Běleč.253 Když v roce 
1731 přešlo Křivoklátsko do rukou Fürstenberků, byly veške-
ré zdejší honební a  lovecké potřeby a rekvizity rozděleny mezi 
Valdštejny a  Fürstenberky. Valdštejnové převezli svůj podíl do 
Doks pod Bezdězem (Hirschberg), kde nechali k jeho uložení vy-
stavět novou velkou zbrojnici,254 a Fürstenberkové přemístili svou 
část loveckého inventáře do lánského Zeughausu, kterému míst-
ní venkované neřekli jinak než počeštěným názvem Cajchouz. 
Kníže Josef Vilém Arnošt z Fürstenberka zde nechal roku 1747 
postavit novou malou zbrojnici, která byla v roce 1753 podstat-
ně rozšířena. Vznikla dvoupatrová zděná budova krytá šindelem 
o půdorysu 47 x 15 metrů. Svým exteriérem připomínala špý-
char. Ačkoli do stavebního rozpočtu nebyly zahrnuté robotnic-
ké práce, vyšla její výstavba na 5 797 zlatých. Stavení sloužilo 
jednak k uskladnění bohatého loveckého inventáře (pláten, sítí, 
tenat, pušek, střeliva apod.), jednak k příležitostnému uložení 
hromadných úlovků zvěře. 

V roce 1857 využil vrchní myslivec Schmidt budovu zbrojnice 
jako odchovnu bažantů. V 90. letech 19. století a v prvním dese-
tiletí století 20. se zde skladovalo tvrdé krmivo a také dobytčí sůl 
pro potřeby celého křivoklátského panství. V roce 1900 pojistili 
Fürstenberkové lánskou zbrojnici proti ohni na 33 330 korun ra-
kouské měny. Řada zde uložených loveckých potřeb byla vysta-
vena jako součásti fürstenberské expozice na lovecké výstavě 
ve Vídni v  roce 1910. Po prodeji Lán Československé republi-
ce v roce 1921 byla lovecká výzbroj převezena na lesní správu 
v  Lužné. Začátkem června 1932 byl málo využívaný a  špatně 
udržovaný cajkhaus zbořen, třebaže předtím uvažoval architekt 
Plečnik o jeho přestavbě na zimní zahradu.255

Okázalost každé lovecké akce demonstrovala moc pořáda-
jícího šlechtického rodu. Valdštejnové cítili potřebu pochlubit se 
svým vzkvétajícím majetkem. Křivoklátské panství bylo největší 

253  Nejstarší lovecká zbrojnice v dobách, kdy Křivoklátsko bylo komorním panstvím, bývala v Budách pod Křivoklátem. SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. 
Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 84. V roce 1555 pak přikázal „arcikníže Ferdinand hejtmanovi Albrechtovi 
z Častolovic, aby dal při městečku Strašecím stavěti kůlny, do kterých by se plachty, tenata a vozy mohly schovati, když bývá na Křivoklátě“ Blíže KOČKA, 
Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 57. Lovecké skladiště v bělečském 
dvoře prý založili už v roce 1669 Schwarzenberkové; konkrétně je doloženo, že „Valdštejn tu [v Bělči – pozn. autora] za vsí na návrší postavil z prken 
skladiště myslivcům, ve kterém uloženo bylo mnoho plachet, sítí jeleních, tenata sviní, stany, 13 plachetních vozů a jiné potřeby myslivecké“. Tamtéž,  
s. 154. Skladiště sloužilo Valdštejnům a přešlo do držení Fürstenberků, kteří ho užívali až do roku 1740, kdy stavbu „porazil prudký uragán“. Blíže SOkA 
Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 84. 
254  SOkA Praha, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 106–107, s.125–126.
255  Blíže Obec Lány, kronita Obce Lány 1914–1939, s. 135; Obec Lány, kronika Obce Lány, 1940–1957, s. 207; SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera. 
Myslivost v  hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 96; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z  dějin panství 
křivoklátského, Křivoklát,1927, s. 125–126; KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: 
Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. Středočeského kraje, 2018, s. 42. ISBN 978-80-85081-40-4.
256  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 13. ISSN 1213-5879.
257  František Antonín hrabě Špork (1662–1738), český šlechtic, mecenáš umění.
258  HRBEK, Jiří. Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721. Rakovnický historický sborník, 2011, roč. 8, s. 11–12. ISSN 1213-5879.
259  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 94, sign. I 21, 1721; inv. č. 930, sign. I 60, 1721, Nový Dvůr – 
revír, spisy o lovu císařovny na Křivoklátsku.

a nejvýnosnější ze všech jejich majetků v Čechách, s nejlépe pro-
pracovanou vrchnostenskou správou.256 To bylo ještě umocněno 
skutečností, že celé jejich zdejší lesní panství až donedávna his-
toricky kontinuálně náleželo českým knížatům a  králům a  bylo 
jejich honitbou. Zajistit si přítomnost císařského páru na lovecké 
akci se zcela jistě dalo považovat za mimořádný úspěch a nesmír-
nou čest pro jejího organizátora. O tom, že tyto návštěvy nejvyšší 
aristokracie nelze pokládat za samozřejmost, svědčí i marná sna-
ha mecenáše umění a propagátora parforsních honů Františka 
Antonína hraběte Šporka,257 aby se císař Karel VI. roku 1723 zú-
častnil lovu na jeho panství v Lysé nad Labem. Valdštejnové byli 
ve svém počínání úspěšnější, neboť se jim podařilo pro císařský 
pár zorganizovat hned několik loveckých akcí a prezentovat tak 
své chovatelské úspěchy v nově vzniklé oboře.258 

První z nich se odehrála v roce 1721 a jednalo se o hon pro 
císařovnu Alžbětu Kristýnu Brunšvicko-Wolfenbüttelskou.259 
Panovnice tenkrát pobývala na léčení v Karlových Varech. Když 
hrabě Jan Josef z Valdštejna zjistil, že císařovna se bude zdržo-
vat relativně blízko Křivoklátska a  že se bude zdejším krajem 
vracet domů, využil příležitosti a pozval ji na loveckou akci do 
obory. Panovnice se vyjádřila kladně, začalo se tedy s příprava-
mi na velkolepý hon. Alžběta Kristýna, známá svou vášní k lovu, 
uměla jezdit na koni a výborně střílet. Aby plánovaný zastavený 
hon odpovídal úrovni císařského majestátu, bylo potřeba zajistit 
dostatečné množství zvěře a v místě honitby vytvořit celý areál, 
který se skládal ze střeleckého altánu pro císařovnu, ohrad pro 
nadehnanou zvěř a pavilónů určených k občerstvení pozvaných 
hostů. Kromě jídelny se zde nacházely i prostory pro osobního 
sommeliéra (= odborníka na víno, nápoje a na kombinace pokr-
mů a nápojů) a cukráře, stany pro císařovnin doprovod a samo-
zřejmě Kristýnin apartmán a osobní stan, vyzdobený sametem 
a damaškem. Nad vstupem se vypínal císařský orel s  českým 
lvem na prsou. Valdštejn prostředky skutečně nešetřil.
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Hlavní nadháněcí práce za pomoci pláten a zradidel se pro-
váděly v  noci ze 13. na 14. června ve dvou směrech pod ve-
dením valdštejnských fořtknechtů, adjunktů a hajných. Celkem 
se podařilo nahnat do tzv. novodomského prostoru kolem tisíce 
kusů zvěře. Do nadhánění se zapojili i místní poddaní v rámci 
svých robotních povinností.

Když při návratu z Karlových Varů, 26. června 1721, dorazila 
v 10 hodin císařovna se svým početným doprovodem (270 osob) 
do prostoru Nového Domu, proběhlo uvítání doprovázené malou 
vojenskou přehlídkou s poctami. Ihned poté se Alžběta Kristýna 
odebrala do plachtové ohrady, v jejímž centru stál lovecký altán. 
Ten sestával ze tří oddělení. V boxu vyhrazeném pro císařovnu 
stál stůl, pokrytý zeleným sametovým přehozem, zdobeným stu-
hou, a dvě stejné lenošky. Vnější druhý box byl určen pro císařov-
nina nabíječe kulovnic. Třetí oddělení skýtalo přístřešek dvorním 
dámám a kavalírům. Vedle altánu byla zřízena psí ohrada pro 
čtyři barváře, maskovaná zeleným chvojím. Po krátkém odpočinku 
zahájil hrabě Jan Josef z Valdštejna velkolepý hon. On sám stál 
císařovně po pravici a po její levici čekal nabíječ s připravenou 
puškou.

Zvěř k  hlavnímu výběhu naháněli myslivci na koních a  po-
mocí důmyslného mechanismu ji postupně vpouštěli do hlav-
ní ohrady přímo před mušku císařovny, která jediná měla toho 
dne právo lovit. Seděla pohodlně za stolem, nabíječ jí podával 
připravené pušky a Alžběta střílela jako na porážce. Příchod sil-
ného jelena ohlašovalo zatroubení na lesní roh. Jeden špatně 
zasažený jelen běžel přímo proti císařovně a „na dvacet kroků 
před ní teprve klesl k zemi, jako by poklekl a poděkoval za to, že 
se mu dostalo smrti právě z jejích rukou,“260 říká dobové líčení.

K  polednímu občerstvení bylo prostřeno na 17 stolech, 
všechno, byť v polních podmínkách, přesně podle dvorské etike-
ty. K lepšímu trávení hrála dokonce vojenská kapela.

Hon sledovalo údajně až 1 000 přihlížejících, zejména z řad 
poddaných robotníků a pomocníků z okolních měst. Diváků bylo 
tolik, že pro ně musely být přistaveny vysoké vozy. Ti, na které 
se nedostalo místo, obsadili okolní stromy. Díky křivoklátskému 
lesmistrovi Františku Maxmiliánovi Frichovi, který celou akci  
organizoval, nedošlo k žádnému zranění účastníků ani přihlíže-
jících. Po ukončení loveckého dne, kolem sedmé hodiny večerní, 
činil výřad císařovny 138 kusů zvěře vysoké (dva osmnácterá-
ci, šest šestnácteráků, deset čtrnácteráků, 20 dvanácteráků,  

260  PRÓTOTYPON, Anonymus, tištěno u Jiřího Labouna, Praha-Staré Město 1721.
261  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lány, s. 152. 
262  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 104.
263  Jan František Fischer (? –1740), pražský kreslíř a mědirytec.
264  Johann Peeter van Bredael mladší (1683–1735), vlámský malíř.
265  Císařův šoulací vůz je dnes vystaven na Křivoklátě. V roce 1910 byl součástí fürstenberské expozice na Lovecké výstavě ve Vídni. Blíže SOkA 
Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 126.
266  Koňský pach prý lesní zvěř leká, zatímco volský jim nevadí.

26 desateráků, 16 osmeráků, 25 slabších jelenů, 25 laní a osm 
kolouchů). Lánská farní kronika poznamenává: „Prvního jelena, 
kterého složila, věnovala prý císařovna Alžběta ze žertu jäger-
mistrovi Zikmundu Reimundovi, protože prý znala jeho podivín-
ství.“261 Z  důvodu dodržení časového itineráře se upustilo od 
pořádání poslední leče s černou zvěří. Před odjezdem Alžběta 
Kristýna veřejně poděkovala Valdštejnovi i  jeho manželce 
Eleonoře Marii za krásný hon a dovolila jim dvojí políbení ruky, 
což byla z  hlediska ceremoniálních zvyklostí nesmírná pocta. 
Císařovna pak pokračovala dále do Smečna.

O  tom, jak nesmírně si císařovniny návštěvy Jan Josef 
z Valdštejna považoval, svědčí i to, že na památku tohoto honu 
nechal na místě jeho konání vztyčit barokní sochu svatého Jana 
Nepomuckého. Dále byl na počest panovnice Novodomský revír 
přejmenován na Alžbětinský. Zajímavostí také je, že v tomto červ-
novém termínu museli být jeleni loveni v lýčí, což je při dnešním 
pojetí myslivosti nemyslitelné. Filosofickou otázku o charakteru 
císařovny si položil křivoklátský lesník Rudolf Maxera: „Nebyla 
snad tak surovou, aby byla pociťovala rozkoš z  tohoto masak-
ru. Ale ctižádost z vykonání neobyčejného rekordu utlumila v ní 
v  těch okamžicích atavistické vášně úplně lidský cit.“262 Popis 
všech podrobností lovu nechal hrabě Valdštejn v září 1721 vy-
tisknout v německy psaném dílku „Prótotypon“ od neznámého 
autora, který se podepsal jako Anonymus. Za ilustrace jsou zde 
použity dvě rytiny od Jana Františka Fischera263 podle návrhu 
Johanna Peetera van Bredaela mladšího.264 Tisk vyšel v  Praze 
u Jiřího Ondřeje Labouna a byl díky síti valdštejnských agentů 
distribuován do celého mocnářství.

O  dva roky později se dostalo Valdštejnovi pocty ještě 
vyšší. U  příležitosti své pražské korunovace přijal hraběcí po-
zvání k pobytu na lánském zámku samotný císař Karel VI. Dne  
5. srpna 1723 byl pro něj uspořádán neobvyklý lov. Císař střílel 
z loveckého kočáru, jehož konstrukci prý sám navrhl.265 Seděl na 
otáčecí židli, aby mohl pohotově pálit do všech stran. Aby se vůz 
pohyboval pomalu a rovnoměrně a při jízdě se dalo alespoň rela- 
tivně přesně mířit, bylo do něho zapřaženo volské čtyřspřeží.266  
Vzadu na voze stáli dva myslivci, kteří nabíjeli panovníkovi ku-
lovnice. Podle ústní tradice byli oba stejně velcí a  neobyčejně 
hezcí, vybrala prý je osobně císařovna Alžběta Kristýna, která 
zde byla přítomna se šestiletou Marií Terezií. Císař Karel VI. ulo-
vil dopoledne 43 silných a  13 slabých jelenů, odpoledne pak  
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36 silných jelenů, 17 slabých jelenů, šest kolouchů, tři srnce 
a  dvě srny.267 V  poledne bylo u  jedné hájovny poblíž Nového 
Domu připraveno pohoštění na třech stolech (jeden pro pan-
stvo, jeden pro myslivce a třetí pro honce).268 Dotyčná hájovna 
nese dodnes název U tří stolů / Tři stoly.269 

Na třech stolech bylo u  téže hájovny prostřeno i  v  roce 
1730, kdy opět pobývala na lánském zámku císařovna Alžběta 
Kristýna. Tentokrát pro ni byl uspořádán hon v luženském revíru 
a ona tehdy složila 46 jelenů.270

Císař Lány navštívil ještě několikrát, ale výsledky dalších lovů 
lze bohužel doložit jen obtížně. Přesto můžeme konstatovat, že Jan 
Josef z Valdštejna požíval nebývalé přízně „habsburského domu“ 
a těšil se vážnosti české aristokratické společnosti. Křivoklátsko se 
svou oborou patřilo mezi vyhlášené lovecké destinace.

L E S N Í  Ř E M E S L A

Lesy poskytovaly příležitost k obživě, někdy i k velmi dobrému 
výdělku, celé řadě lidí. Uhlířství, kolomaznictví, smolařství271 
a flusířství, to byla tradiční řemesla spojená s křivoklátskými lesy 
i s Lánskou oborou. 

Začněme pálením dřevěného uhlí v milířích, které mělo na 
Křivoklátsku dlouholetou tradici. Dřevěné uhlí potřebovaly 
hutě a hamry, ale také kováři, zámečníci, nožíři, mečíři, kotláři, 
konváři, zvonaři, klempíři, stříbrníci, skláři, zlatníci a  knihaři. 
Nezastupitelné místo mělo samozřejmě i v kuchyních. 

Samotné slovo milíř souvisí s latinskou číslovkou mille, tisíc, 
a i když bukových polen na sestavení jednoho milíře rovná tisí-
covka být nemusela, hezkých pár desítek a  někdy i  stovek se 
jich prý napočítalo. Polena byla skládána nejčastěji ve třech 
„patrech“ šikmo na výšku do tvaru jakéhosi komolého kužele. 
Začínalo se od středu tělesa, a  to tak, aby kolem svislé osy 
zůstal kulatý otvor (průduch, komín), zajišťující tah a umožňující 
unikání kouře. Z boku milíře vedl při zemi do středu kužele vodo- 
rovný „tunýlek“, který musel být zaústěn do svislého komína. 
Vodorovný „tunýlek“ byl vyplněn drobnými špalíky naštípaného 
dřeva a smolnými třískami. Třísky se zapálily, od nich se vzňalo 
drobné dříví a  nakonec začala hořet i  velká šikmo nastavěná 
buková polena. Jenomže úkolem uhlířů nebylo postavit hranici 

267  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 105; ČECH, Jaroslav. Císařské hony 
na Křivoklátsku u Valdštejnů. Rakovník: Rabasova galerie, 1992, s. 18. ISBN 80-900899-6-8.
268  Profesi honců, náhončích vykonávali poddaní v rámci mysliveckých robot. Honební roboty byly zrušeny až v roce 1849.
269  VELC, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XX, Politický okres Slanský. 
V Praze: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904 III, s. 198.
270  ČECH, Jaroslav. Císařské hony na Křivoklátsku u Valdštejnů. Rakovník: Rabasova galerie, 1992, s. 18. ISBN 80-900899-6-8.
271  Blíže o uhlířském a kolomaznickém řemesle JANOTKA, Miroslav a Karel LINHART. Řemesla našich předků. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987, s. 3–17; 
ŽÁK, Karel et al. Křivoklátsko: příběh královského hvozdu. První vydání. Praha: Dokořán, 2016, s. 173–175. ISBN 978-80-7363-762-0.
272  Jedná se o suchou destilaci (karbonizaci) dřeva, tedy o pyrolytický rozklad organických látek za nepřístupu vzduchu a za vzniku tuhých, kapalných 
a plynných produktů: dřevěného uhlí, dehtu a kouřových zplodin.

a spálit ji plamenem na popel; jejich cílem bylo dosáhnout toho, 
aby polena pouze doutnala a zuhelnatěla.272 Proto museli uhlíři 
po zapálení milíře vystihnout vhodný okamžik, kdy je třeba 
rozhořívající se kužel celý obložit připravenými drny a oheň tak 
přitlumit, aby nešlehal plamenem, nýbrž jen poslušně doutnal 
uvnitř. V případě potřeby se na některá místa na povrchu milíře 
ještě přihazovala hlína (mour) a  polévala se vodou, aby žár 
uvnitř nebyl příliš intenzivní. Uhlíři museli mít stále připraven 
žebřík, aby mohli při své práci vylézt až na vrchol homolovité 
stavby. Nejvhodnější byl mour z místa, kde se uhlí již v minulosti 
pálilo; takovým místům se říkávalo uhliště či hromadiště. Tah 
milíře bylo možno regulovat i rozšiřováním či zužováním dolního 
vodorovného tunýlku. 

Celé uhlířské umění spočívalo v  dovednosti udržovat uvnitř 
milíře optimální teplotu, ale současně nedovolit ohni vyšlehnout 
plamenem. Nebylo to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, 
a bylo k tomu potřeba hodně námahy a zkušeností. Záleželo na 
velikosti milíře, na roční době, na kvalitě a vlhkosti spalovaného 
dřeva, na počasí, na směru a síle větru. Každý milíř byl jedinečný 
a neopakovatelný a muselo se na něj jinak. Po několika dnech ne-
dokonalého spalování (doutnání), kdy neustále musel být někdo 
na stráži a  hlídat, jak se milíř chová, zkušení uhlířští odborníci 
usoudili, že buková polena se proměnila v dřevěné uhlí a další žár 
by byl na škodu. Milíř mohl být uhašen a rozebrán, dřevěné uhlí 
vychladlo a později bylo nasypáno do pytlů k odvozu.

Takových milířů hořelo současně několik a všude kolem byl 
široko daleko cítit zvláštní nakyslý zápach, charakteristický pro 
suchou destilaci tvrdého dřeva.

Začouzení uhlíři pracovali šest dní v týdnu a teprve v sobotu 
navečer odcházeli ke svým rodinám, aby v pondělí ráno už zase 
pokračovali v díle. V lese bydleli v jednoduché dřevěné uhlířské 
boudě pokryté drnem a plné myší, kde neustále bylo příjemné 
teplo od doutnající hromádky dřevěného uhlí. Spali na palan-
dách na mechu a na suché trávě a vařili si v kotlíku nad ohněm. 
Jejich častým pokrmem byly hodně rozvařené oloupané bram-
bory, promíchané s kousky knedlíků nebo noků z knedlíkového 
těsta, přimaštěné sádlem a  ozdobené vepřovými škvarkami. 
Tomuto jídlu se dodnes říkává uhlíře, uhlířina, uhlířovina.

Mezi Vašírovskou lísou a Píněmi odbočuje ze silnice Lány– 
Křivoklát dnes už slepá asfaltová cesta k  hájovně Hořkovec. 
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Této lesní křižovatce se dodnes občas říkáva U  kolmana. Hajný 
Šnobl sem kdysi přivedl od Berouna zkušené uhlíře, aby zpraco-
vali vytěžené buky z protější stráně na dřevěné uhlí. Na louce 
u  potůčku začaly dýmat důmyslně stavěné a  pečlivě střežené 
milíře.273 V hájovně Hořkovec (čp. 5) je k roku 1840 jmenován 
čtyřiatřicetiletý uhlíř Josef Grund s  třicetiletou manželkou 
Ludmilou a dvouletým synkem Josefem. Josef Grund je na téže 
adrese znovu uváděn k roku 1859.274 

Výrobce dřevěného uhlí je uhlíř (německy der Kohlmann), 
a proto lesnímu položení, kde dýmaly milíře, se logicky začalo 
říkat U  Kohlmanna. Pak se na pálení milířů v  těchto místech 
zapomnělo, ale počeštěný pomístní název U kolmana přetrvává 
a leccos napovídá.275

Lesní položení s názvem Uhlíř se nacházelo v roce 1859 rov-
něž v Ploskovské oboře. Tentokrát tedy ne německý Kohlmann, 
nýbrž hezká česká lesní profese.276 Milíř svého času dýmal hned 
za Lánskou bránou v prostoru dnešní Kaštánky.277

Josef Seidl vzpomíná na milíře na Tisícové cestě. Po roce 
1910 tam hořely dva až tři současně. Samotný název Tisícová 
cesta snad povstal z toho, že na okolních stráních se nacházely 
tisíce metrů dřeva po polomech. Další milíře byly i pod Kutnýřem 
a v Žižkově luhu. Když tamější uhlíři odkrývali milíř a rozhrabá-
vali vypálené uhlí, které krásně skelně zvonilo, říkávali: „Zas jed-
na hromada dukátů.“278 

Nad Klíčavou u hájovny Na kalích bylo až donedávna možno 
spatřit (a už zdálky ucítit), že tahle tradice ještě nepatří minulos-
ti. Velká výrobna dřevěného uhlí dlouho fungovala u Karlovy Vsi 
nad Úpořským potokem. Moderní uhlíři používají jinou, dokonale-
jší technologii než jejich dávní kolegové, dva až tři metry vysoké 
válce ze silného plechu s uzavíratelnými otvory regulujícími přívod 
vzduchu, ale Na milířích (U milířů) se tam říká stejně. 

Doplňkovou činností při pálení dřevěného uhlí, ale někdy i čin- 
ností základní, bývala výroba kolomazi. Na hospodářské mapě 
z roku 1929 je východně od hájovny Pustá Dobrá zakresleno les- 
ní položení U Kolomazné cesty.279 Na Krásné dolině mezi Rudou 
a Rakovníkem okolní lidé dlouho říkávali U kolomazníka nebo také 
U  kolomazné pece.280 Kolomazna (Theerofen) byla roku 1819 

273 Existuje přirovnání hulí z bradky (= krátké dýmky) jako z milíře. Blíže BAAR, Jindřich Šimon a Jindřich DECKER. Poslední soud. 12. vyd. Praha: 
Vyšehrad, 1980, s. 55.
274 SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lány, s. 134–141; Obec Lány, Kronika historie obce a zámku Lány 1940–1964, s. 73.
275 HUSÁK, Karel. Uhlířství v lánském kraji. Vlastenecký sborník škoního okresu slánského a kladenského, 1939–1940, roč. 17, s. 81.
276 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934; f. Rudolf Maxera – písemná po-
zůstalost; sign. 1309 I, II, přír. č. 21 857 a 21 858, s. 169.
277  Přehledová mapa státního statku Lány podle stavu počátkem roku 1929.
278  SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Myslivna. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno. 
279  Přehledová mapa státního statku Lány podle stavu počátkem roku 1929.
280  Podle vzpomínek pamětníků.
281  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 244.
282  Tamtéž.
283  Tamtéž.

postavena též Na Hané u  Rakovníka. Podléhala správě fořta 
Františka Jiruše, který v malém rozprodával „kolomasť“ jejím prodej- 
cům – kolomazníkům. Kolomazi (dřevěného dehtu) se používalo ne-
jen k mazání nábojů kol, jak samo popisné slovo prozrazuje, ale ve 
směsi s lojem také k mazání kovových ložisek a v kožedělné výrobě 
k impregnaci usní. Její spotřeba proto stále stoupala.

Dřevěný dehet se vyráběl v  jámách s  jímkou na kolomaz  
a  později v  pecích, kde byl oddělen destilační přístroj od to- 
peniště. Obdobnou technologií vznikala i  smola, nezbytná 
především pro vylévání sudů a nádob, které nesmějí propouštět 
tekutinu. Vznikající dřevěný ocet se považoval obvykle za odpad.

V  minulosti se všude topilo dřevem. Kamenné uhlí na Kři-
voklátsku ještě na konci 19. století téměř nepoužívali. Dřevěný 
popel byla cenná surovina k dalšímu zpracování. Sedláci a dom-
káři museli dřevěný popel doma shromažďovat a  povinně 
odvádět vrchnosti proti stanovené finanční úhradě. Nesplnění 
dodávek popela se trestalo a pokutovalo.

V  17. století činil minimální roční odvod z  jedné usedlosti  
2 strychy popela a vrchnost platila 12 krejcarů za jeden strych 
(1 strych = 4 věrtele = asi 100 litrů).

Počátkem 18. století dochází k  zákazu sběru a  odvozu su-
chého dříví z  lesa. Vrchní myslivec Rajman [Rayman] vznáší  
26. února 1701 žádost ke strašecké městské radě, „aby zapo-
věděla městským obyvatelům […], aby bez povolení do vildpa-
nu aneb do revírů mu [Rajmanovi] svěřených nevyjížděli a su-
ché dříví, jak stojaté tak ležaté, nevyváželi, poněvadž milostivá 
vrchnost na Lánech k  vypalování a  dělání lazouru novou huť 
vystavěti dala a sama takové suché dříví, jak stojaté tak ležaté, 
potřebovati bude.“281 Rajman vyhlašoval i tresty za neuposlech-
nutí: „Zastihnou-li lidé pod mou správu patřící, buď kdo buď, ve 
vildponu aneb v revírech, aby jakékoli dříví, stojaté neb ležaté 
suché bez dovolení vyvážel, má býti s potahem i se vším, co při 
sobě míti bude, jat a na Křivoklát ku příkladu jinému dodán.“282 
V  závěru Rajman městské radě sděluje, „kdyby kdo jaké dříví 
k palivu potřeboval, aby se mu [Rajmanovi] odeslal závdavek na 
látro po 8 krejcarech, že každému dá nadělat si syrového březo-
vého dříví tak mnoho, co se komu líbiti bude.“283
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List křivoklátského vrchního lovčího Raymana ze dne  
12. dubna 1709 adresovaný strašecké městské radě uvádí, že 
Daniel, syn Davidův ze Strašecí, odcizil v novodomském revíru 
30 strychů popela. Ať tedy zaplatí poškozenému popeláři Lukáši 
Vodičkovi za 26 strychů popela 10 zlatých 24 krejcarů. Neučiní-
li tak, bude povinen zaplatit dříví, jež na ten popel bylo spáleno, 
a nad to i uloženou pokutu. Ve zdejších lesích nesmí nikdo bez 
povolení pana landjegra popel pálit. Všichni fořtknechti a hajní 
mají povinnost dodávat popel ke zdejším panským flusárnám. 
Vodička pálil popel pro broumského glasmistra.284

Ještě v  roce 1834 bylo Františku Zíkovi uděleno knížecí po-
volení ke stavbě rodinného domku čp. 72 v Lánech s výhradou, 
aby „všechen popel do vrchnostenské flusírny proti tomu vždy 
pozůstávajícímu platu odváděl pod trestem zabavení téhož 
samého a ztracení milosti spadlé dříví ve vrchnostenských lesích 
sbírati“.285

Vrchnost potřebovala dřevěný popel k výrobě drasla (potaše) 
ve velkém. Popel se nasypal do velké dřevěné kádě s dvojitým 
dnem a  zalil se horkou vodou. Vnitřní dno bylo perforované 
mnoha malými otvory a navíc ještě potažené pytlovinou, takže 
do spodní části kádě se přefiltroval vyluhovaný roztok bez 

284  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 211.
285  VODVÁŘKA, Václav. Kapitoly z dějin obcí Lány a Vašírov. Lány: Obecní úřad, 1992, s. 23. 
286  Flusařem (knížecím draslářem) byl v letech 1839–cca 1850 i František Pelz, pozdější fürstenberský hajný a amatér. archeolog, zabitý roku 1873 
pytláky Na kalích. Blíže SKLENÁŘ, Karel. František Pelz, zapomenutý archeolog křivoklátských lesů. Archeologie ve středních Čechách, 2003, roč. 7,  
s. 9–32. ISSN 1214-3553.

příměsi popele a  nečistot. Po čtyřiadvaceti hodinách se tato 
tekutina přetočila pípou do stejně upravené druhé kádě, kde 
filtrace proběhla ještě jednou, aby byl filtrát co nejčistší. Takto 
získaný dřevěný louh se pak do husta vařil ve velké nízké železné 
pánvi a vznikla potaš neboli draslo (uhličitan draselný): bílá hy-
groskopická, ve vodě dobře rozpustná látka. Hustému roztoku 
potaše se říkalo flus, dílně flusárna či flusírna a  příslušnému 
výrobci německy der Flusiedr, počeštěně flusař286 nebo flusíř.

Flus míval nejrůznější využití. Velké množství se ho spotře-
bovalo při bělení lněných látek. Utkané plátno má přírodní še-
davou či nažloutlou barvu. Aby bylo dokonale bílé, je třeba ho 
vybělit. Ideální způsob, jak získat bělostné a současně chemicky 
nepoškozené plátno, je jeho dlouhodobé vystavení slunečním 
paprskům za neustálého kropení čistou vodou, jenomže tato 
technologie je příliš zdlouhavá a při průmyslovém bělení prak-
ticky nepoužitelná. Louh dokáže totéž mnohem rychleji, i  když 
méně šetrně. Flus kupovali též mydláři k  přípravě mýdla, ale 
sloužil i  jako surovina k  získávání sanytru (dusičnanu drasel-
ného: bezbarvé krystalické látky, která není hygroskopická), 
jenž byl používán k výrobě černého střelného prachu. Sanytrníci 
neměli nouzi o  zákazníky, protože střelný prach potřebovali 

025/ Pálení dřevěného uhlí 
bylo na Křivoklátsku zdrojem 

obživy velké části obyvatelstva 
pracujícího v lesích. Na fotografii 

je zachycena stavba milíře 
v Klíčavskému luhu 
(kolem roku 1950).
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vojáci, myslivci, kameníci. Poptávka po něm převyšovala nabíd-
ku a tomu odpovídaly i jeho vysoké ceny. 

Vedle toho mívala potaš  nejrůznější jiné průmyslové využití. 
Vniveč nepřišel ani odpadní vyluhovaný dřevěný popel, ten se 
vyvážel na pole jako kvalitní hnojivo.

Dřevěný popel se z široka daleka svážel do panských flusáren, 
kde se vyrábělo draslo ve velkém, aby pak bylo výhodně prodává-
no spotřebitelům. Flusárny zřizovala vlastním nákladem vrch-
nost, ale obvykle je pak pronajímala profesionálním flusařům, 
nejčastěji Židům.287

Lánskou flusárnu v  chalupě č. 4 u  Židovského rybníka měl 
v letech 1650–1676 pronajatu židovský pachtýř Jan Flehmans.288 
K  roku 1785 se ve výpisu z  josefínského katastru uvádí, že „na 
lánském místním placu neboli návsi (č. kat. 1) se vynachází vrch-
nostenský rybník, jménem Židovský, o výměře 2 jitra + 85 čtve- 
rečních sáhů a  dále vrchnostenský rybník řečený Flusmas  
(č. kat. 3) o výměře 3 jitra + 1 125 čtverečních sáhů.“289

V polovině 19. století drobné flusárny zanikly a potaš se za-
čala vyrábět v dokonaleji vybavených továrničkách. V roce 1845 
jich fungovalo na Křivoklátsku šest. Zde už flusaři nezpracováva-
li pouze odpadní dřevěný popel dodaný sedláky, toho bylo k prů-
myslovému zpracování příliš málo, ale úmyslně sami pálili dřevo 
horší kvality, někdy i dřevo jakostní, ale z  různých důvodů ne-
prodejné, aby měli stálý přísun dostatečného množství popela. 
V křivoklátských lesích ležel dřevní hmoty nadbytek, proto bylo 
dřevo velmi laciným artiklem a mnohem více se vyplatilo ho na 
místě spálit na popel k výrobě potaše, než s ním složitě manipu-
lovat. Dřevo, které by nejspíše ztrouchnivělo, bylo spálením na 
popel paradoxně zhodnoceno výhodněji, než kdyby se s ním hos-
podárně nakládalo jako s dřevem.290 „Později pomýšleno i  na 
jiný způsob zužitkování dřevních zásob ulehčením transportu 
zredukováním hmoty dřevní na nejmenší míru (poněvadž tehdy 
nebylo cest) a vývraty a souše nabídnuty popelářům od České 
Lípy k zpopelnění. Zpočátku v revíru Novodomském a Brejlském 
páleny i pěkné buky na popel. Vždy ve 14 dnech konal se příjem 

287  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 828, sign. H 186, 1726–1738, potaš, výroba a vážní 
listy; oddělení Nový archiv, inv. č. 2641, sign. 780 H, 1708–1738, draslárny – různé smlouvy o propachtování; inv. č. 2663, sign. 983 H, 1735, smlouva 
o prodeji potaše s Janem Kristiánem Wintzigem.
288  VODVÁŘKA, Václav. Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2006. s. 152. ISBN 80-86772-17-9.
289  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lány, s. 39.
290  Maxera cituje přehlednou tabulku peněžitého výnosu lesního hospodářství křivoklátského za rok 1750. Celkový zisk činí 15 304 zlatých 36 krejcarů, 
z toho pak 8 893 zl. 29 kr. (více než 58 %) připadá na zisk za kmenové, palivové a smolařské dříví, 3 375 zl. 41 kr. (více než 22 %) na výnos flusáren a jen 
2 125 zl. 30 kr. (více než 13 %) na příjmy za prodanou zvěřinu, kůže a kožešiny. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin 
panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 115.
291  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal. Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 116.
292  Soukromý archiv Slavomíra Vachtla, Vznik a rozvoj průmyslu na Rakovnicku do roku 1920. strojopis z padesátých let 20. stolotetí, nestránkováno. 
Další literaturu o flusárnách a o lesním průmyslu lze dohledat v SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátské-
ho. Křivoklát, 1927, s. 113–114; NECHLEBA, Alois. Lesy křivoklátské. Věstník Musej. spolku města Rakovníka, 1921, roč. 11, s. 38–41.
293   Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 50.
294   Vzpomínky pamětníků.

získaného popela, jehož používáno k výrobě drasla (potaše).“291

Jedna taková továrna vybavená účelným zařízením na zuhel-
ňování v uzavřené prostoře fungovala v polovině 19. století také 
na Brejli. Vyrábělo se zde draslo, dřevěný ocet a olovnatý cukr. 
Výrobně se říkávalo Fabrika a  využívali tam i  odpadního tep-
la, které se při spalování dřeva a při ohřívání vody samozřejmě 
uvolňovalo. Aby se netopilo jen tak pánubohu do oken, byla na 
půdě Fabriky upravena prostorná sušárna léčivých bylin, které 
byly pěstovány na polích blízkého fürstenberského dvora Amálie. 
Jedno souviselo s druhým a máloco přišlo nazmar.

Flusárna na Brejli byla zrušena někdy kolem roku 1925 a ruku 
v ruce se zastavením výroby potaše se přestaly na Amálii pěstovat 
i léčivé byliny. Někdejší Fabrika zůstala stát a sloužila pak dlouho 
jako ubytovna pro lesní zaměstnance, než byla zbořena. 292

Lesním řemeslem svého druhu byla krátkodobě také výro-
ba cukru ze šťávy vytékající z  navrtaných javorových kmenů. 
Po prohrané námořní bitvě u  Trafalgartu 25. října 1805 uza-
vřel Napoleon významné evropské přístavy a to se brzy proje-
vilo mimo jiné i nedostatkem třtinového cukru, dováženého ze 
zámoří. Řepný cukr tehdy ještě nikdo neznal a bídu o sladidlo 
měly zažehnat lesy. Na Úpoři, kde byly javorové porosty, zřídili 
na pokyn lesmistra Alstera dílnu zvanou Cukrárna, kde se javoro- 
vý cukr připravoval. Ukázalo se však, že tudy cesta k oslazení 
života ve velkém rozhodně nevede. Evropští zemědělci začali 
pěstovat cukrovou řepu, vznikla hustá síť cukrovarů a  výro-
ba javorového cukru se ukázala jako zbytečná. Fürstenberská 
Cukrárna zanikla, budova sloužila nějaký čas jako hájovna, 
a když ji v roce 1872 vzala voda, nebyla už nikdy obnovena.293

Do lesa se ještě za první republiky vypravovali na Píně i  ji-
nam také sedláři a čalouníci, protože potřebovali k vycpávkám 
koňských sedel, matrací, křesel apod. usušenou lesní trávu, které 
se lidově říkává chundela. Roste mezi vysokými kmeny poměrně 
řídce, ale je vysoká a seno z ní je hezky jemné a hebké.294 



(  95  )

Für s t enber ko v é 
na Kř i v ok lát s k u

P O S L O U P N O S T  M A J I T E L Ů 
K Ř I V O K L Á T S K É H O  P A N S T V Í 
V   O B D O B Í  F Ü R S T E N B E R K Ů

Od roku 1685 bylo Křivoklátsko v  držení Valdštejnů. Hrabě 
Jan Josef z Valdštejna odkázal veškerý svůj movitý i nemovitý 
majetek, tedy i Křivoklátsko, své jediné dceři Marii Terezii Anně 

295 KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 104.
296 Pragmatická sankce byl dokument vydaný 19. dubna 1713 ve Vídni císařem Karlem VI., celým jménem Pragmatická sankce o  posloupnosti 
nejjasnějšího arcidomu rakouského v němž byla ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví 
linie ženské. Cílem pragmatické sankce bylo zajištění nástupnictví po Karlu VI. pro jeho vlastní děti, tedy i pro jeho dcery, v případě, že by nezanechal 
mužské potomky. V takovém případě měly mít při nástupnictví přednost dcery Karla VI. před dcerami jeho předchůdců Josefa I. a Leopolda I.
297 Marie Terezie (1717–1780), arcivévodkyně rakouská, královna uherská v letech 1741–1780 a česká v letech 1743‒1780, markraběnka moravská atd.
298 Karel Albrecht (1697–1745), po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III.
299 HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Pátý díl, [Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815)]. 1. vyd. [Praha]: 
Baronet, 1996, 15–33. ISBN 80-85890-94-1.

Eleonoře, která už byla od roku 1723 provdaná za hraběte Josefa 
Viléma Arnošta z  Fürstenberka.V  roce 1734 bylo Křivoklátsko 
po složitých jednáních prohlášeno za dědičný majetek Marie 
Anny z Fürstenberka.295 

Nechybělo mnoho a Marie Anna o křivoklátské panství vzápě- 
tí zase přišla. Když se v roce 1740 stala na základě Pragmatické 
sankce296 hlavou habsburské monarchie Marie Terezie,297 přihlási-
ly se mnohé evropské mocnosti se svými územními nároky a hod-
laly se jich domoci i silou. Koncem roku 1741 okupovali Bavoři 
a Francouzi Prahu a bavorský kurfiřt Karel Albrecht298 se nechal 
pod jménem Karel III. zvolit českým králem. Byl to akt samo- 
zvance, ale podstatná část vyšší české šlechty a stavů Karla III.  
přijala a  přišla mu slavnostně holdovat do Vladislavského 
sálu.299 Mezi českou nobilitou, která odmítla Pragmatickou 

026/ Pohled na hrad Křivoklát od jihu (nedatováno).
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sankci a postavila se na stranu okupantů, byl i Josef Vilém Arnošt 
z Fürstenberka s chotí. Podle Maxery existují doklady, že v první 
polovině čtyřicátých let 18. století fürstenberská honební správa 
ochotně a bezplatně, na výslovný příkaz Josefa Viléma Arnošta 
a  jeho manželky Marie Anny, zásobovala zvěřinou okupační 
armády ve velké části Čech.300 

Marie Terezie nakonec své dědictví postupně obhájila. V roce 
1743 už byla natolik silná, že mohla potrestat kolaborující šlech-
tu. Křivoklátské panství tehdy z právního hlediska patřilo Marii 
Anně z Fürstenberka, rozené z Valdštejna, a protože byla kvůli 
„zpravodajské i  aprovizační ochotě“301 obžalována ze spojení 
s  nepřítelem, propadla všechna její po Valdštejnech zděděná 
panství v Čechách, mezi nimi i Křivoklátsko, „ex ratione politi-
ca“ konfiskaci. Marie Anna, obratná diplomatka, dosáhla sice 
roku 1747 u Marie Terezie zrušení konfiskace, ale tomu před-
cházelo v roce 1745 zaplacení vysoké válečné kontribuce ve výši  
6 000 000 zlatých.302

300  Ve fürstenberských „Wildpretg – Protokolin“ z let 1737–1750 o zužitkování zvěře jsou uvedena jména a sídla všech tehdejších odběratelů zvěřiny, 
tedy i jednotek okupačních armád, jejichž dislokace je zde nevědomky prozrazena. O tom, že zvěřina byla Bavorům, Sasům, Francouzům a jejich spojencům 
dodávána zdarma a dobrovolně, svědčí skutečnost, že zatímco u civilních kupců je u každé dodávky uváděna váha masa a suma utržených peněz, u vojenských 
jednotek jsou tyto rubriky vytečkovány, eventuálně je tam výslovně připsáno „verehrt“ (= věnováno), „verschenkt“ (= darováno) anebo „z  rozkazu paní 
kněžny“. Dne 2. prosince 1741 se uskutečnila dodávka zvěřiny nejmenovanému generálovi dislokovanému v Lánech. Národnost vysokého důstojníka není 
sice uvedena, ale vzhledem k tomu, že v blízkém okolí (Unhošť, Bratronice, Běleč, Křivoklát, Roztoky, Třtice, Řevničov) jsou výslovně rozmístěni Francouzi, lze 
předpokládat, že ani v Lánech tomu nebylo jinak. Fürstenberskou zvěřinu dostávali často také příslušníci nevelkých jednotek zvaných salva guardia. Tvořilo je 
patrně několik málo řadových vojáků s poddůstojníkem, ponechaných v lokalitě jako stráž i po odchodu větších oddílů. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, 
Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi  křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 25, s. 70–74.
301  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 341, sign. C 37, 1743, spisy o vypovězení Marie Anny 
Fürstenberkové z Čech pro nepřátelský postoj k císařovně Marii terezii; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi  křivoklátských 
lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 25, s. 70–74.
302  Tamtéž.
303  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 38. ISSN 1804 6509.
304  Tamtéž. 

Marie Anna z  Fürstenberka, rozená z  Valdštejna, dala ve 
třicátých a čtyřicátých letech 18. století nákladem 2 043 zlatých 
zrekonstruovat lánskou zámeckou budovu. Tato barokní přestav-
ba do značné míry potlačila dosavadní pozdně renesanční 
vzhled zámku.303 Ještě výrazněji se exteriér lánského zámeckého 
areálu změnil v roce 1752, kdy byla dokončena stavba rokokové 
kaple, vybudované nákladem 14 344 zlatých.304 

027 a 028/ Podoba hradu Křivoklát v období Fürstenberků.
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Roku 1756, těsně před smrtí, učinila Marie Anna poslední vůli, 
kterou rozdělila veškeré své jmění. Mladšímu synovi Karlu Egono- 
vi I. z Fürstenberka305 připadlo celé stávající křivoklátské panství,  
jež bylo se svolením císařovny Marie Terezie prohlášeno za rodin-
né svěřenství pro mužské potomky rodu Fürstenberků.306 Chudým 
odkázala kněžna Marie Anna 4 500 zlatých. Sama pro sebe si 
vyžádala, aby byla beze vší nádhery pohřbena ve valdštejnské kap- 
li svatovítského chrámu v Praze. Na spásu své duše určila částku 
2 500 zlatých, za kterou mělo být slouženo 5 000 výročních mší.

Karel Egon I. z Fürstenberka zastával od roku 1771 úřad nej-
vyššího purkrabího Českého království a  zároveň funkci před-
sedy cenzurní komise. Hlásil se k  mírnému osvícenství a  díky 
tomu vládla v  politickém,  kulturním a  literárním životě Prahy 
i celých Čech v sedmdesátých letech 18. století volnější a svo-
bodomyslnější atmosféra. Kníže Karel Egon I. z  Fürstenberka 
pomáhal uvádět v život školskou reformu Marie Terezie z roku 
1774307 a zasazoval se o zrušení roboty. Sám ji na svém dvoře 
v  Podmoklech roku 1779 opravdu zrušil.308 Protože však ne-
sdílel centralistické a  germanizační tendence Josefa II., upadl 
v nemilost, podal demisi a v roce 1782 se zřekl politické kariéry. 
Odchod z  veřejného života mu poskytl dostatek času, aby se 
mohl věnovat řízení a modernizaci svých statků a být horlivým 
propagátorem pokrokových polnohospodářských metod.309 Roku 
1784 byl zvolen předsedou České společnosti nauk.

Ve  třetí čtvrtině 18. století nechal Karel Egon I. postavit ka- 
mennou oborní zeď z Lužné až na Pustinku, přerušovanou vraty 

305 Karel Egon I. z Fürstenberka (1729–1787), příslušník šlechtického rodu Fürstenberků původem z Německa, který založil mladší českou větev rodu. 
Byl císařským komořím, tajným radou a v letech 1771–1782 zastával úřad nejvyššího purkrabí Českého království. Staral se o povznesení vzdělanosti 
prostého lidu a o rozvoj věd a umění. Byl jmenován prvním čestným prezidentem nově založené Královské české společnosti nauk v Praze (1784–1787).
306 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, inv. č. 191, sign. A 28; také inv. č. 321, sign. A 263 a inv. č. 322, sign. A 264. 
307 SLÁDEČEK, Antonín. Paměti města Dobrovice a jeho okolí. V Praze: Nákladem města Dobrovice, 1900, 530 s.; VODVÁŘKA, Václav. Lány a okolí 
ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2006 s. 92–93. ISBN 80-86772-17-9.
308 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 63.  
309 NECHLEBA, Alois. Nový duch a čilý ruch na lánském dvoře před 150 roky. Věstník Čs. akad. zemědělské, 1937, roč. 13, s. 278–288.
310 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 119; NECHLEBA, Alois. Obrázky 
z dějin Lánské obory. Vlastivědný sborník, 1939–1940, roč. 17, s. 107.
311 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 61.
312 Tamtéž, s. 26.
313 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 66.
314 Jako nejvyšší purkrabí Království českého vydal Karel Egon I. z  Fürstenberka guberniální nařízení, aby i  na státních komorních statcích byly 
zřizovány školy dle jazyku místního lidu, čímž si přivodil pozdější nemilost císaře Josefa II., jenž viděl jedinou možnost politické konsolidace monarchie 
v jednojazyčnosti a v asimilaci neněmeckého obyvatelstva. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. 
Křivoklát, 1927, s. 62.
315 František Antonín Nostiz-Rieneck (1725–1794), český šlechtic, vlastenec, mecenáš a nejvyšší purkrabí pražský.
316 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 66.
317 Filip Nerius Maria Josef kníže z Fürstenberka (1755–1790).
318 Karel Gabriel kníže z Fürstenberka (1785–1799).
319 V roce 1798 dlel v době tokání tetřevů na lánském zámku arcivévoda František Karel, otec budoucího císaře Františka Josefa I. Osobní archiv 
Antonína Fencla, lánského kronikáře, s odkazem na materiály Správy zámku Lány.
320  Karel Egon II. z Fürstenberka (1796–1854), první místopředseda První komory Bádenského stavovského shromáždění a tento úřad zastával po 
33 let v letech 1819–1852. V letech 1804–1806 byl posledním panovníkem samostatného Fürstenberského knížectví, přičemž kvůli nezletilosti jím byl 
v opatrovnictví.

(lísami).310 V posledních letech svého života dal upravit parkán 
kolem lánského zámku jako růžovou zahradu a arboretum.311

Mezi poddanými na Křivoklátsku byl Karel Egon I. z Fürsten-
berka312 oblíben pro svou lidumilnost, býval prý nazýván „že-
bráckým advokátem“, ale také proto, že běžně používal český 
jazyk313 a zakládal navzdory germanizačnímu tlaku české trivi- 
ální školy.314 Když v roce 1787 zemřel, byl na přání lidu pocho-
ván do valdštejnské hrobky v nižborském kostele, třebaže císař 
Josef II. pohřbívání nebožtíků v  kostelích zakázal. Po zásahu 
nejvyššího purkrabího Českého království Františka Antonína 
Nostize-Rienecka315 musely být Fürstenberkovy ostatky po roce 
exhumovány a znovu pohřbeny do nově vybudované fürstenber-
ské hrobky západně od nižborského dvora.316

Po Karlově smrti se ujal Křivoklátska jeho starší syn Filip 
Nerius Maria kníže z Fürstenberku,317 který však už po necelých 
třech letech svého působení v čele panství zemřel. Dědictví pro-
to přešlo na jeho nedospělého syna Karla Gabriela,318, 319 jenž 
ale dne 13. prosince 1799 ve věku necelých 15 let zemřel. Tehdy 
měl teoreticky v  následnictví nastoupit jeho strýc Karel Alois, 
mladší syn Karla Egona I., rakouský polní podmaršálek, ale ten už 
25. března 1799 padl v bitvě u Stockachu v Bádensku. Jeho jediný 
potomek, syn Karel Egon II. z Fürstenberka,320 byl v době úmrtí 
Karla Gabriela teprve tři roky starý, proto se ujala křivoklátského 
panství kněžna Marie Josefa, vdova po knížeti Filipu Neriovi 
a matka zemřelého Karla Gabriela, nicméně hned v roce 1800 
postoupila Křivoklátsko své provdané dceři Leopoldině, starší 
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sestře zemřelého Karla Gabriela. Tím povstala mnohaměsíční 
rodinná právní rozepře o  následnickou posloupnost, po dobu 
jejíhož trvání spravoval křivoklátské panství soudem ustanovený 
administrátor, říšský hrabě Prokop Hartmann.    

Spor byl urovnán teprve roku 1803 tak, že Křivoklátsko při-
padlo jako fideikomis Karlu Egonovi II., ale s podmínkou, že kdyby 
rod Fürstenberků vymřel po meči, připadla by veškerá dědická 
práva ženským potomkům po přeslici. Poručníkem dosud ne-
zletilého Karla Egona II. se stal jeho vzdálený strýc Jáchym Egon 
z Fürstenberka,321 který společně s Egonovou matkou Alžbětou, 
vdovou po Karlu Aloisovi z Fürstenberka, spravoval křivoklátské 
panství. 

Jáchym z Fürstenberka zrušil stávající velkou valdštejnskou 
oboru z roku 1713 a v roce 1817 místo ní zřídil dvě obory men-
ší: Lánskou a Řevničovskou. Současně s  tím vydal dne 5. září 

321  Jáchym Egon z Fürstenberka (1749–1828), který provedl od ledna 1810 četné změny v administrativě panství a reorganizoval i činnost poručenské 
kanceláře v Praze. ŠTĚPÁNEK, Josef. Velkostatek Křivoklát, Oddělení Poručenská kancelář, 1800–1829. Dílčí inventář, 1975, s. 3.
322  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 79–83. 
323  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 38. ISSN 0049-5123.
324  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum Rakovník, 1998, s. 1–143. ISBN 80-85081-15-6.
325  O silničním stavitelství na Křivoklátsku blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 
1927, s. 90–91.  

1817 i honební řád, který promyšleně organizoval veškerou my-
slivost a lesní hospodaření v severní části Křivoklátska.322

V roce 1818 byl Karel Egon II. prohlášen plnoletým. Oženil 
se s  Amálií Kristinou, dcerou bádenského velkovévody Karla 
Fridricha. Sídlil trvale v  Bádensku, roku 1803 mu připadly 
všechny švábské statky po vymřelé bádenské linii fürstenber-
ského rodu, ale každoročně přijížděl na jistý čas do Čech. Kromě 
Křivoklátska mu patřily i dva paláce v Praze. V roce 1824 dal 
Karel Egon II. z  Fürstenberka nákladem 40 802 zlatých zvýšit 
budovu lánského zámku o druhé patro a zastřešit ji, stejně jako 
vedlejší kostel, prejzovou krytinou.323 V letech 1849–1850 byly 
z  příkazu Karla Egona II. z  Fürstenberka zbořeny valy kolem 
lánského zámku a  zasypán vodní příkop, aby mohl být zřízen 
otevřený „anglický park“. 

Se jménem Karla Egona II. z Fürstenberka je spojena i exi-
stence Pražsko–lánské koněspřežní dráhy. Právě Fürstenberk 
byl koncem dvacátých let 19. století jedním z  iniciátorů jejího 
vybudování a  později jejím výhradním majitelem a  provozo-
vatelem.324 Za jeho života došlo i  k  nebývalému rozšíření sil-
niční sítě. Na účet fürstenberského panství byly mimo jiné vy-
budovány knížecí silnice z Lán přes Křivoklát až k napojení na 
říšskou plzeňskou silnici k  Berounu, z  Krušovic přes Lány do 
Nového Strašecí a z Lán přes Ploskov a Dřevíč do Nižboru.325

Krátce potom, co se kníže Karel Egon II. ujal vlády nad 
Křivoklátskem, založil roku 1817 pro knížecí zaměstnance 

029/ Novogotický pomník 
knížete Karla Egona II. 
z Fürstenberka na Křivoklátě 
na historické fotografii 
z druhé poloviny 19. století.

030/ Mramorové poprsí knížete 
Karla Egona II. vytvořil pražský 
sochař Emanuel Max.
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v hutích a šachtách osadu Nový Jáchymov, pojmenovanou po 
svém někdejším poručníkovi Jáchymu Egonovi z Fürstenberka.326 
Výdělky v  knížecích železárnách na řece Berounce byly na tu 
dobu značné a zruční dělníci si vydělali i několik zlatých denně, 
zatímco jinde se vydělalo denně sotva 30–40 krejcarů. Bylo prý 
známo, jak dobře si hutníci žili.327

Kníže Karel Egon II. podstatně rozšířil dvory Karlov a Požáry 
a roku 1830 nechal na místech vykácených lesních porostů zce-
la nově vybudovat dvory Maxov a Amálii.328 V roce 1826 byla 
pro zaměstnance dvora Karlov a pro lesní dělníky založena obec 
Karloves (dnes Karlova Ves).329 

Pro úředníky a zřízence vydal kníže Karel Egon II. roku 1835 
nový služební řád, který kladl vyšší nároky na jejich odbornou 
způsobilost, ale současně jim zajišťoval díky příznivým penzijním 
a zaopatřovacím normám bezstarostné stáří. V roce 1838 byla 
na Křivoklátě zřízena lesnická škola se vzornou školkou v Sokolí, 
určená pro subalterní úředníky. Vedl ji Ing. Jan Bedřich Gintl330 
a vyučovali na ní vyšší lesní úředníci.331 

Koncem roku 1850 byl Karel Egon II. z Fürstenberka jmenován 
novým vojenským velitelem stále ještě obležené Prahy. Byl to on, 
kdo dne 10. března 1851 osobně vyhostil z Prahy Karla Havlíčka 
Borovského332 s tím, že smí do města vstoupit teprve po zrušení 
stavu obležení. Fürstenberk se už dříve zasazoval u místodržitele 
a  u  ministra války za úplný zákaz Havlíčkova „Slovana“, vy-
dávaného v Kutné Hoře.333 

Kníže Karel Egon II. z Fürstenberka zemřel v roce 1854. Na 
jeho památku byl dne 12. srpna 1860 v 10:00 hod. slavnostně 
odhalen na Křivoklátě v úbočí svahu naproti hradu novogotický 
pomník podle návrhu knížecího stavebního ředitele Antonína 

326  Průmyslový komplex byl v Novém Jáchymově založen už v roce 1810, a to Jáchymem Egonem z Fürstenberka, podle Rudolfa Maxery z  iniciativy 
Františka Nittingera, jenž byl roku 1809 jmenován šichtmistrem v Nové huti: „Byv [František Nittinger] v čilém spojení s tehdejším stavovským polytechnickým 
ústavem v Praze a s jeho ředitelem Františkem rytířem Gerstnerem, ustavil si brzy nový plán na realisování této myšlenky. Rozhodl se postavit novou huť 
v bezprostřední blízkosti mohutného ložiska rudného na Krušné hoře a uprostřed nepřebraných zásob dřevních, poněvadž k vytápění pecí určeno bylo 
dřevěné uhlí, a  získal pro tuto riskantní a nákladnou myšlenku jak mladistvého majitele, tak jeho máti a poručníka lankraběte Jáchyma. K  tomu konci 
vyhledáno na úpatí Krušné hory příhodné místo, nazvané „Nový Jáchymov“, kam by ruda přímo z dolu štolou dopravována býti mohla a kde by potřebná 
vodní síla byla ku hnaní dmychadel.“ Později byl Nittinger jmenován ředitelem všech knížecích železáren a konečně inspektorem panství. Blíže SOkA Rakovník, 
f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 79‒87.
327  Tamtéž, s. 98.
328  Tamtéž, s. 92. 
329  Tamtéž, s. 99.
330  Jan Bendřich Gintl (1800–1871), český lesní hospodář v křivoklátských lesích, spoluzakladatel a první předseda České lesnické jednoty, zakladatel 
dvouleté soukromé lesnické mistrovské školy v Křivoklátě (1840–1848). Archiv hlavního města Prahy, matrika nar. řkt. f. ú. u sv. Havla, 1787–1801, sign. 
HV N8, fol. 155; SOA, Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Kancelář administrace, kart. 10, inv. č. 724, sign. II B‒5; kart. 10, inv. č. 726, sign. II B‒2; kart. 19, 
inv. č. 1123, sign. II G‒2; kart. 19, sign. II G‒14; matrika zemřelých řkt. f. ú. Minice, sv. 26, fol. 2.
331  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 99–100.
332  Karel Havlíček Borovský (1821–1856), český básník, novinář a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.
333  MORAVA, Jiří. Der k.k. Dissident Karel Havlíček: 1821–1856. Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1985, s.189–190. ISBN 978-3215055355.
334  Emanuel Max (1810–1901), česko-německý sochař, především autor monumentálních soch, pomníků a portrétů.
335  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 100–101.

Jiruše. Knížecí poprsí z mramoru zhotovil ve zvětšeném měřít-
ku podle sádrového odlitku sochaře Reicha z města Hüfingen 
v Bádensku pražský sochař Emanuel Max.334 Pomník jako takový 
vytesal zčásti z  žehrovického a  zčásti z  nehvizdského kamene 
umělecký kameník Karel Jan Svoboda. Na pomníku je trojjazyčný 
nápis – vpředu a vzadu latinský, po jedné boční straně český a po 
druhé německý: „Postavený od ouředníků a služebníků českých 
domu knížat z  Fürstenbergu.“ 335 Po vzniku Československé re-
publiky v  roce 1918 bylo mramorové Fürstenberkovo poprsí 
z pomníku v souvislosti se zjitřenými protihabsburskými nálada-
mi odstraněno, ale dnes je opět na svém původním místě. 

031/ Lovecký zámeček Leontýn (Obora) byl postaven v roce 1820. 
V letech 1865‒1866 byl přestavěn dle projektu architekta Josefa Jiruše 
a přejmenován na Leontýnský zámek. Další rekonstrukce do současné 
novogotické podoby proběhla v letech 1893‒1894.
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Po Karlu Egonovi II. zůstali tři synové: Karel Egon,336 Max-
milián Egon337 a  Emil Egon.338 Nejstarší Karel Egon se ujal 
bádenského panství, nejmladší Emil Egon koupil roku 1860 pan-
ství Králův Dvůr a Maxmiliánu Egonovi I. připadlo Křivoklátsko. 
V roce 1860 se oženil s hraběnkou Leontinou z Khevenhülleru.339 
Když v zimě roku 1867 pobývala knížecí rodina v Lánech, umístil 
lesní personál na zámeckou budovu tři jelení hlavy s mohutným 
parožím, ale hned v noci je někdo neznámý odcizil. Pachatel ne-
byl dopaden.340

Maxmilián Egon I. z  Fürstenberka zemřel dne 27. června 
1873 a pohřben byl v Nižboru v rodinné fürstenberské hrobce. 
Dědicem Křivoklátska se stal Maxův nezletilý syn Maxmilián 
Egon II. z Fürstenberka,341 jehož poručníkem byl až do roku 1885 
královodvorský strýc Emil Egon. 

336  Karel Egon kníže z Fürstenberka (1820–1892).
337  Maxmilián Egon kníže z Fürstenberka (1822–1873).
338  Emil Egon kníže z Fürstenberka (1825–1899).
339  MATOUŠKOVÁ, Anna. Křivoklátské panství Fürstenberků v procesu 
„kapitalistické modernizace“. Minulostí Berounska: sborník Státního okres-
ního archivu v Berouně, 2001, roč. 4, s. 155–179. ISSN 1211-9512.
340  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Sou-
kromá kronika v držení rodiny, s. 35.
341  Maxmilián Egon II. z  Fürstenberka (1863–1941), český, rakouský 
a německý velkostatkář a politik, narozený a vychovaný v Čechách.

032/ Konírny lánského zámku na fotografii z roku 1863. Novogotický objekt projektovaný stavitelem Josefem Jirušem byl stavebně dokončen roku 1862.

033/ Detail desky kapličky 
Ploskovské Panenky Marie 
na nedatované historické 
fotografii.

034/ Kaplička Ploskovská 
Panenka Maria (2019).
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Narození Maxmiliána Egona II. se stalo motivací ke vzni-
ku drobného sakrálního objektu: kapličky zvané Ploskovská 
Panenka Maria, která se nachází v  místech, kde hlavní alej 
zámeckého parku v  prodloužení vyúsťuje na asfaltovou silnici 
od Lesní správy na Ploskov. Čteme zde českou větu: „Co vděč-
nou upomínku na den 13. října 1863 postawila Leontina kněžna 
z Fürstenbergů.” 

Kněžna Leontýna prý milovala procházky zámeckým parkem 
a  ráda navštěvovala i  jeho odlehlé části. Jednou došla až do 
jižního cípu lesa k  silnici na Ploskov. Usedla do trávy, usnula 
a  ve spánku ji prý navštívila Panna Maria, která kněžně při- 
slíbila narození toužebně očekávaného syna, dědice fürsten-
berských statků. Když pak dne 13. října 1863 skutečně přišel 
na svět Maxmilián Egon II., nechala šťastná matka na místě 
svého živého prorockého snu postavit pískovcový památník jako 
díkůvzdání a  věčnou připomínku. S  narozením Maxe Egona 
II. zřejmě souvisí i  vztyčení kříže s  pozlaceným ukřižovaným 
Kristem na lánské návsi. Na jeho soklu je nápis: „K oslavě Boží 
postavil kníže Emil Fürstenberg dne 1. listopadu 1863.“ 

Dne 13. října 1888 slavil kníže Max Egon II. z Fürstenberka 
pětadvacáté narozeniny. K  této slavnostní příležitosti složil 
lánský farář Ignác Švancara dlouhou báseň, která se pak, dopl-
něná o úvodní sloku, ještě za první republiky každoročně recito-
vala u příležitosti mariánské pouti konané vždy první červenco-
vou neděli. Procesí kráčelo z  lánského kostela hlavní parkovou 
alejí až k Ploskovské kapličce.342

„V Lánské oboře kaplička stojí Marie Panny,/ od ní se rozbíhá 
cestička na obě strany./ Vroubena plotem laťkovým zdáli poutní-
ka vítá,/ libý dech blízkých sosnovin tam občerstvení skýtá.// Kdo 
s důvěrou ku Svaté Panně vzhlíží,/ kdo obětuje Jí vše, co ho tíží,/ 
a prosí, by byl z žalu vytržen,/ ten jistě nikdy nebyl oslyšen.“343

Max Egon II. se roku 1889 oženil s  hraběnkou Irmou ze 
Schonbornu-Buchheimu a  chtěl s  ní trvale žít v  Lánech. Roku 
1896 však zemřel jeho bádenský strýc Karel Egon, a  protože 
nezanechal žádné mužské potomky, připadly všechny fürsten-
berské švábské statky Maxi Egonovi II. Přesídlil tedy i s rodinou 
do Donaueschingen (Bádensko) a do Čech zajížděl jen příleži-
tostně. Max Egon II. byl známý tím, že udržoval důvěrné styky 
s německým císařem Vilémem II.

Kněžna Irma, manželka Maxe Egona II., si v  Lánech po-
trpěla na charitativní činnost. V  roce 1894 nechala naproti 
zámku zřídit opatrovnu (Kleinkinderbewahranstalt) pro nej-
menší děti matek zaměstnaných ve fürstenberských službách. 
O chlapce a děvčátka ve věku od tří do šesti let zde pečovalo 

342  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 90–97.  
343 Druhá sloka je výňatek z modlitby k Panně Marii, kterou v roce 1888 složil farář P. František Švancara (v Lánech působil v letech 1884–1894) 
u příležitosti 25. narozenin Maxe Egona II. u Fürstenberka. Připojená první sloka pochází z roku 1905 a složil ji jiný farář, Msgre. Josef Svátek (v Lánech 
působil od roku 1904 do roku 1948). 
344  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 36. 

několik řeholních sester; režii hradila paní kněžna. V roce 1914 
navštěvovalo opatrovnu 50–70 dětí.344 Po vzniku Československé 
republiky její provoz ustal.

Kněžna Irma z Fürstenberka pečovala rovněž o místní chudé. 
V devadesátých letech 19. století dostávaly téměř všechny práce 

036/ Kníže Maxmilián Egon u lánského zámku (nedatováno).

035/  Leontýna s uloveným jelenem před lánským zámkem (nedatováno).
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neschopné staré ženy v Lánech od vrchnosti zdarma čtvrt kila 
hovězího masa a čtvrt bochníčku chleba.345 

Na samém konci 19. století nechal kníže Max Egon II. rozšířit 
zámecký park o zelinářskou zahradu.346 O osobě knížete v souvis-
losti se zahradami se často zmiňuje ve svých vzpomínkách i vrchní 
zahradník Ladislav Krejsa. „[Max Egon II.] Byl velkým milovníkem 
zahrad a  příznivcem zahradníků. Byl pořádkumilovný a  nikdy 
náklady na udržování zahrad nešetřil. Zahrady byly jeho chlou-
bou, denně je navštěvoval a nebyl snad ani jeden z hostí, kterého 
by nebyl uvedl do zahrad a skleníků, aby se svými miláčky po-
chlubil. Ve zvláštní oblibě měl studený skleník (zimní zahradu) se 
starou oranžerií, kde stávaly desítky pomerančovníků a citroníků 
a  celý sortiment studenovzdorných rostlin. Největší oblibě se 
těšily růže Marschal Niel, které se pnuly po celé konstrukci 30 m 
dlouhého skleníku i obrovské kopule, kde visívaly stovky krásných 
dlouhých žlutých poupat již v nejčasnějším jaru. Druhý skleník, 
přes 20 m dlouhý, zvaný teplý, choval krásné sbírky teplomilných 
rostlin, které měl kníže v nemenší oblibě. […]

Kníže Max Egon, jak jsem se již zmínil, byl pořádkumilovný, 
zvláště v  zahradách. Přitom sám byl vždy bezvadně upraven, 
opravdový elegán. Pravidelně kolem půl deváté ranní vycházel 
zadním vchodem zámku, doprovázený osobním myslivcem, 
zastavil se na nádvoří u teploměru, pak šel do studeného skle- 
níku, kde se opět přesvědčil o  teplotě, chvilku poseděl na se- 
dátku a  pak pokračoval v  inspekční cestě po ostatních skle- 
nících. Odtud pak do zelinářské zahrady a parkem domů. Pro 
zajímavost uvádím, že cesta vedoucí od zámku ke skleníkům 
musela být vždy před procházkou pečlivě uhrabaná. Prošel-li ně- 
kdo cestou před jeho procházkou, býval velmi pohněván. Nikdy 
nevycházel bez červenobílého karafiátu v knoflíkové dírce a vždy 
muselo stát několik květů ve vázičce na jeho toaletním stolku.

I choť knížete Egona, kněžna Irma, byla velkou milovnicí příro-
dy a zvláště květin. Ve velké oblibě měla růže a fialky. Zvláště 
náročná byla při výzdobě pokojů a hlavně stolů. Při návštěvách 
cizích hostů, nebyl-li dostatek květin v zámeckých sklenících, ne-
bylo šetřeno penězi.“ 347

Max Egon II. z Fürstenberka vtiskl v letech 1902–1903 lán- 
skému zámku jeho současnou podobu. Budově se dostalo man-
sardového podkroví, průčelního pětibokého rizalitu a charakter-
istických přílbovitých věžic.348

345   Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 46.
346   Tamtéž, s. 36.
347  KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. 
Středočeského kraje, 2018, s. 20–21. ISBN 978-80-85081-40-4.
348  KAŠIČKA, František. Renesanční podoba státního zámku v Lánech. Umění, 1983, roč. 31, s. 38. ISSN 1804-6509; ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, 
zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 257.
349  KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. 
Středočeského kraje, 2018, s. 24. ISBN 978-80-85081-40-4.
350   Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 43‒44.

Knížecí rodina nadobro opustila Lány bezprostředně po 
sarajevském atentátu dne 28. června 1914 a nikdy víc se sem 
pak už nevrátila. Nejmladší syn Maxe Egona a Irmy padl na ru-
munském bojišti a je pochován v kapli v Heiligenbergu, krásném 
knížecím sídle v Německu.349

Na konci první světové války a po 28. říjnu 1918 se v Lánech 
hodně drancovalo. Lánský kronikář si posteskl: „Po převratu 
1918 hleděl se tu kdekdo obohatit. Lovecký zámeček a dvůr byly 
přímo zruinovány.“350

037/ Fürstenberská společnost u balkónu před jižním průčelím lánského 
zámku (nedatováno).
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M y sl i v os t  v  období 
Für s t enber ků

S T A V B A  O B O R N Í  Z D I

Významné změny se Obora dočkala za Karla Egona I. z  Für-
stenberka, který nechal v poslední čtvrtině 18. století nahradit již 
nevyhovující dřevěný plot na severní hranici panství kamennou 
oborní zdí. Informace o době jejího budování nejsou jednoznač- 
né. Se stavbou se započalo v roce 1777351 a práce byly skonče-
ny v  roce 1787.352 Zeď byla dlouhá 10 520 sáhů (19 951 m)  
a začínala u hájovny Pustá Dobrá (Pustinka) východně od Lán, 
pokračovala k lánskému zámku a dále na západ k obcím Ruda, 
Řevničov a  Krušovice a  končila u  Čistého rybníka u  Lužné. 
Náklady na vybudování zdi se vyšplhaly na 5 742 zlatých. Dva 
metry vysoká zeď byla stavěna z opuky a v pravidelných vzdále-
nostech ji vyztužovaly masivní pilíře, neboť měla velmi mělké 
základy. Jako spojovací materiál se využívala hlína s částicemi 
či zrny různé velikosti: od jemných jílových až po písčité. Jílovité 
částí se spraší a  pískem fungovaly jako plnivo (ostřivo) a  jíl 
plnil funkci pojiva. V  některých úsecích se budovalo bytelněji 
na maltu.353 Účelem celé stavby bylo zamezení pohybu zvěře 
na pole smečenského panství Martiniců, omezení pytláctví, ne-
boť pytláci se naučili u děr v plotě číhat na zvěř a v neposlední 
řadě stavba přispěla ke snížení vysoké nezaměstnanosti v regio-
nu.354 Zbývající část původního oplocení Obory nahradila nová 
dřevěná ohrada o délce 15 626,5 sáhů (29 635,4 m), k  jehož 
zřízení se spotřebovalo 1 770 sloupů a 17 500 latí.355 Oplocení 
obory bylo tedy dlouhé celkem 26 146,5 sáhů (49 586,4 m). 
Lánská obora tak byla uzavřena úplně.

Zřizování oplocení Obory či jeho obnova pokračovaly pod-
le zápisků ještě hodně dlouho: „[…] dne 20. března 1859 zeď 

351  ŽÁK, Karel et al. Křivoklátsko: příběh královského hvozdu. První vydání. Praha: Dokořán, 2016, s. 244–245. ISBN 978-80-7363-762-0.
352  Leopold Zubr cituje z Libre memorabilium localiae Lahnensis odlišné letopočty takto: „Od roku 1787 bydlil na Brejli administrátor lesní p. Dominik 
Čermák. Za něho se začalo s obezdíváním obory (u Krušovic roku 1790, roku 1793 až k Lánům), dostavěné při Čermákově odstoupení roku 1796.“ 
SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lány. Rakovník s. 153; O stavbě zdi se zmiňuje i lánský kronikář Josef Jelínek a klade ji do let 
1777–1788. Blíže Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 20.
353  TUMA, David. Archeologie zaniklých komponent kulturní krajiny II, Lánská obora. Archeologie ve Středních Čechách, 2010, roč. 14, s. 871–885. 
ISSN 1214-3553.
354  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 862, sign. H 219, 1766–1768, výkazy škod zvěří a pytláctví 
na panství Křivoklát; ELZNICOVÁ, Jana. Obora je perla našich křivoklátských lesů, je nejstarší na světě. Kladenský deník, 2008, 25. března.
355  ČABART, Jan. Vývoj české myslivosti. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958, s. 180.
356  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 169, s. 178–179.
357  MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. nezměn. vyd. Praha: Academia, 1971, s. 335. 
358  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 169. Není zde jednoznačně řečeno, 
zda se vraty u Lán myslí Lánská brána, anebo Vašírovská lísa.

u Rudy není dosud dokončena, […] dne 18. října 1859 započalo 
otvírání obory u Píně a za 14 dní by postavení plotu mohlo být 
dokončeno, 28. února 1863 započala výstavba oborního plotu 
od Ploskova k Pusté Dobré, ve stejném roce se zmiňuje i Maxova 
obora na západě.“ 356

V místech křížení oborní zdi s veřejnými cestami byla zříze-
na vrata (lísy)357 a postaveny hájovny. Kromě běžných činností 
musel lesní personál obstarávat i jejich otevírání a zavírání. Lísy 
daly vzniknout několika místním názvům používaným i v součas-
nosti: Vašírovská lísa, Pátecká lísa, Horácká lísa, Třtická lísa.  

O B O R N Í  B R Á N Y 

Na začátku druhé poloviny 19. století byla některa z obyčejných 
vrat nahrazena kamennými bránami s odlitky jeleních hlav s pa-
rožím umístěnými vždy směrem dovnitř Obory.358 

Lánská brána byla postavena ze džbánské opuky, byla 
asi 5 metrů vysoká, průjezd byl široký asi 4 metry. Původní 

038/ Detail pozůstatků bývalé oborní zdi v úseku 
Vašírovská lísa ‒ Hořkovec (2019).
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novogotický návrh fürstenberského architekta Antonína Jiruše 
z roku 1859 byl romantičtější, ale i  tak byla brána monumen-
tální dominantou obce. Hned vedle ní u hájovny čp. 53 bývaly 
schůdky přes oborní zeď, které sloužily pěším. Povozy jezdívaly 
přes den skrz široce rozevřená křídla vrat, ale na noc se vrata 
zavírala. Tuto povinnost ještě v devadesátých letech 19. století 

359  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 298.

vykonával hajný Kratina z hájovny čp. 53.359 Brána se klenula 
na jižním konci obce přes cestu na Beroun. Byla to výrazná ar-
chitektonická dominanta vesnice a sloužila i jako známý orien-
tační bod. V polovině 20. století už byla vrata dávno vysazena, 
ale brána stála pořád. Její klenutí bohužel překáželo silničnímu 
provozu, proto se uvažovalo o jejím zboření. Státní památkový 

039/ Lánská brána byla postavena v roce 1859, stržena v roce 1959. 040/ Při stavbě současné repliky Lánské brány bylo v roce 2018 využito 
zaměření historické oborní brány v Myší díře.

041 a, b/ Akvarely návrhů 
Lánské brány do Obory podle 
fürstenberského stavitele 
Antonína Jiruše (1859). 
Brána byla nakonec realizována 
v odlišné podobě.
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úřad dlouho nechtěl dát souhlas, ale nakonec musel požadav-
kům dopravního inspektorátu ustoupit. Dne 8. dubna 1959 
byla Lánská brána stržena.360 V jejím zdivu byl nalezen kámen 
s  fürsternberským erbem M (Maxmilián). Originál tohoto kle-
náku je uložen v lánském Muzeu T. G. M., jeho replika je zasa-
zena do nově vybudované Lánské brány. Hájovna čp. 53, která 
byla kvůli obsluze vrat původně zřízena (na hospodářské mapě 
z roku 1929 je vedena jako Lánská lísa), stojí doposud, ale byla 
stavebně upravena a slouží nyní jako rodinný domek. František 
Velc k roku 1904 o Lánech píše: „Ve vsi jest mnoho roubených 
stavení ze dřeva krytých došky nebo šindelem; obzvláště vyjímá 
se hájovna u vrat obory, jejíž krov, ale i stěny pokryty jsou ozdob-
ným šindelem.“361 V roce 2018 nechala obec Lány zřídit repliku 
Lánské brány, odhalena byla 17. listopadu 2018.

Oborní klenutá brána Vašírovská lísa přes silnici Lány – Kři-
voklát vzala za své dne 5. července 1958 (Josef Chaloupka uvádí, 
že to bylo o den později: „Dne 6. července 1958 traktor třtického 
JZD projížděl bránou u Vašírovské lísy a narazil do pilíře, přičemž 
se zřítila klenba. Místo opravy byla památka zbořena.“)362 V čer-
venci roku 1974 pak byla zbořena i přilehlá hájovna čp. 52.

Jediná dochovaná brána stojí v  Myší díře poblíž samoty 
Brejl.363 Stojí nepřetržitě doposud, protože se jí rekonstruovaná 

360  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 298; Obec Lány, Kronika historie obce a zámku 
Lány 1940–1964, s. 102.
361  VELC, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XX, Politický okres Slanský. 
V Praze: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904, s. 109.
362  Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 47; CHALOUPKA, Josef. Rynholec – toulky po stezkách minulosti. Rynholec: tisk a vazba Printia, 
2008, s.123–124.
363  Dopis Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze /č. j. NPÚ-321/8186/2016, spisový znak 826, vyřizuje 
Ing. arch. Eva Volfová/ odeslaný 29. ledna 2016 z Prahy řediteli lánské lesní správy Ing. Miloši Balákovi a podepsaný Ing. Janem Žižkou, vedoucím odboru 
péče o památkový fond.

silnice o několik metrů vyhnula. Jí se projíždělo na starý kamen-
ný most přes Klíčavu, kudy původně procházela silnice od Lán ke 
Brejli, zřízená v první čtvrtině 19. století. V době druhé světové 

042/ Hájovna Vašírovská lísa s kamennou bránou (nedatováno). 043/ Dochovaná brána v Myší díře (2016).

044/ Pozůstatky mostu u brány v Myší díře (2016).
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války byla tato silnice po ničivé povodni v roce 1939 rekonstru-
ována, přeložena několik metrů stranou, její vozovka byla zvý-
šena asi o dva metry a v nehlubším úpadu potoka byl na dně 
luhu přes Klíčavu postaven nový most, který slouží dodnes.364 
Opuštěný úsek původní silnice, kopírující někdejší nivó, který 
vedl skrz zmíněnou bránu a pokračoval dál po dodnes docho-
vaném, třebaže rozpadávajícím se klenutém kamenném můstku 
přes říčku, se ocitl rázem zbytečným, což vlastně zachránilo brá-
nu i můstek před demolicí.

M A P O V Á N Í 
P Ů V O D N Í  O B O R N Í  Z D I 

Bývalou Lánskou oboru dodnes vymezuje v  severní části pů-
vodní ohradní zeď z 18. století, která byla identifikovatelná při 
rekognoskaci terénu.365 Stavební kámen pro ni představovala 
opuka z  místních surovinových zdrojů. Jako pojivo posloužila 
hlína nacházející se pod horní humusovou vrstvou půdy těžená 
v  bezprostředním okolí zdi, která neobsahuje organické látky. 
Hlína má částice nebo zrna různé velikosti od jemných jílových 

364  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Rudy, s. 84.
365  TUMA, David. Archeologie zaniklých komponent kulturní krajiny II, Lánská obora. Archeologie ve Středních Čechách, 2010, roč. 14, s. 871–885. 
ISSN 1214-3553.
366  VODVÁŘKA, Václav. Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2006, s. 55. ISBN 80-86772-17-9.

až po písčité. Stavební směs musela obsahovat optimální po-
měr jílových částí se spraší a pískem, které fungovaly jako plnivo 
(ostřivo), a jíl plnil funkci pojiva. Vzhledem k mělkému založení 
a konstantní výšce dosahující přibližně 2 metrů byla zeď po pra-
videlných vzdálenostech vyztužována masivními pilíři. 

Zeď začíná jihovýchodně od zámku Lány, kde v  18. století 
započala také výstavba hájovny Pustá Dobrá (dnes Pustinka).366 
Zde Obora pojala do svojí výměry cíp lesnatého výběžku revíru 
Pustá Dobrá nacházející se v nadmořské výšce 420–445 met-
rů. Od lánského parku k hájovně vede přímá lesní cesta zvaná 
Pustodoberská. Oborní zeď v těchto místech navazuje na nároží 
hájovny a pokračuje v délce 270 metrů severovýchodním směrem 
do polohy pomístních názvů Haldy a U kamene. Odtud se zeď 
pod pravým úhlem stáčí na severozápad a po dalších 140 me- 
trech nacházíme v  terénu zřetelnější zlom, po němž ohrazení 
směřuje na západ k  oplocení parku lánského zámku. V  délce 
780 metrů následují ještě tři menší zlomy oborní zdi, než se 
ohrazení přímo napojí na omítanou zeď zámeckého parku v po-
lohách pomístních názvů Komín a Pod lesem. Celý tento úsek 
dochovaného a  v  terénu zřetelně identifikovatelného ohrazení 
v  úseku od hájovny Pustinka až ke zdi parku lánského zámku 

045/ Zobrazení Řevničovské (později 
Maxovy) obory mezi obcemi Ruda, 
Nové Strašecí, Řevničov, Krušovice 
a Lužná u Rakovníka na Císařských 
otiscích map stabilního katastru ‒  
mapováno 1841. Zjednodušená 
digitalizace.
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měří cca 1,2 kilometru. Výška zdi na celém úseku je značně pro-
měnlivá, nalezneme zde zcela archeologizované části, které jsou 
připomínány jen konvexními liniovými průběhy zdi, nebo naopak 
části vysoké 2 metry. V pravidelných vzdálenostech 5,9–6 metrů 
zeď zesilují pilíře o rozměrech cca 1,8 x 1,3 metru předstupující 
před vnější i vnitřní líc ohrazení. 

Oplocení Obory v  úseku dlouhém 2,5 kilometru následně  
plnilo funkci ohradní zdi zámeckého parku.367 Napojení zdi 

367  Zámecký park byl v 19. století uzpůsobený jako krajinářský park s bažantnicí a později prezenční oborou pro chovy raritní zvěře, blíže KREJSA, 
Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zahradníka. Praha: Muzeum T. G. M. Rakovník za podpory Správy Pražského hradu 2018, s. 7. 
368  V roce 2018 zde byla postavena replika brány při příležitosti 100. výročí založení Československa.  
369  Oborní zeď podél jižní strany lánské Lesní ulice byla zbořena v dubnu roku 1957. Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 295.
370  Obec Lány, kronika obce Lány 1958–1969, s. 47; CHALOUPKA, Josef. Rynholec – toulky po stezkách minulosti: Vlastním nákladem 2008, s. 123–124.

Obory nacházíme v  místě pomístního názvu U  brány, kde 
do roku 1959 stávala Lánská brána368 s  přiléhající hájovnou  
čp. 53 (dnes rodinný domek). Odtud ohrazení pokračuje západ-
ním směrem, podél části obce Staré Lány do polohy U  křížku 
a U Starých Lán v nadmořské výšce 450–480 metrů. Tato část 
se však nedochovala. Dnes zde nalezneme pouze nepatrné níz-
ké přízemní útvary, jakožto zůstatek rozebraných zdí podél jižní 
strany stávající Lesní ulice.369 

Ohrazení pak směřuje až do polohy zvané Vašírovská lísa, 
kde bývala vrata pod klenbou, podobná Lánské bráně; ta umož-
ňovala vstup do Obory jihozápadně od obce Lány. Tato brána 
byla stržena 5. července roku 1958 a v roce 1974 proběhla také 
demolice přilehlé hájovny.370  

Po překročení stávající pozemní komunikace Křivoklát – Lány 
lokalizujeme zeď po zhruba 7 metrech v  hustě zarostlém les-
ním porostu (487 m n. m.). Začátek oborní zdi zde charakteri-
zuje pouze konvexní liniový útvar, avšak zhruba po 15 metrech 
od silnice již lze nalézt její destrukce vysoké 40–80 centimet-
rů. Výjimečně zde byla identifikována i torza zdí s původní výš-
kou zhruba 1,9 metrů, jejichž koruna byla původně zakončena 

046/ Zachycení Lánské obory jižně pod 
zámkem Lány po zredukování výměry původní 
obory po roce 1816, zobrazení na Císařských 
otiscích map stabilního katastru ‒ mapováno 
1841. Zjednodušená digitalizace.

047/ Na jednoduchém mapovém podkladě jsou černě vyznačeny 
zachovalé úseky zdí původní výměry Lánské obory nalezené vizuálním 
průzkumem v terénu.
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plochými kameny, tzv. plotnami. Tato zeď se nachází při těsné 
hranici lesa nad srázy Píňského potoka a její současná délka do-
sahuje 330 metrů. Zeď má po zhruba 5,9–6 metrech mohutné 
zesilovací pilíře o tloušťce od 50 do 60 centimetrů, které nejsou 
stavebně provázány s navazujícími úseky. V místech novodobé-
ho lomu, v úseku dlouhém 740 metrů, stopy po ohrazení zcela 
zanikly. Linie zdi pokračuje až jižně od hájovny Hořkovec. 

Zde byl lokalizován úsek dlouhý 37 metrů (460 m n. m.) 
v  takřka neporušeném stavu, s  korunovým krytím kamennými 
plotnami a s  jedním zalomením. Zeď směřuje na severozápad 
do lokalit s pomístními názvy U zeleného průseku a V Babíně 
(465–470 m n. m.). 

Následující dvoukilometrový úsek nese stopy po záměrném 
proražení zdí z důvodu přepravy vytěženého dřeva. Tento úsek 
se v  délce 160 metrů nejprve projevuje výškou zdi v  rozmezí 
od 50 do 90 centimetrů. Pokračuje velmi dobře zachovalý úsek 
oborní zdi, který se táhne až k hájovně Hořkovec; zeď je zde ze-
sílená pilíři v rozmezí 6 metrů a vykazuje jedno zalomení. V mís-
tech křížení s  lesní cestou byla v  19. století opět realizována 
vrata. Dnes se zde nachází pouze dva pilíře v odstupu 6 metrů, 
vymezující někdejší průjezd do Obory. 

Poté se zeď stáčí severozápadním směrem v úseku dlouhém 
105 metrů, v jejím průběhu najdeme další výrazné zalomení. Od 
hájovny Hořkovec (zhruba po 785 metrech) je v lesním terénu 
směrem na západ úsek zdi pobořený z důvodu novodobého zří-
zení lesní cesty (460 m n. m.). Korunu dochované zdi v této části 
tvoří opět kamenné plotny a v některých místech byla již koruna 
přirozeně konzervována travním drnem s náletovou vegetací. 

V  následujícím úseku dlouhém 100 metrů, jižně až jihový-
chodně od obce Ruda, se zeď prudce stáčí k  jihozápadu. Zeď 
dále na úseku dlouhém 160 metrů překonává výškovou úroveň 
43 metrů prostřednictvím několika zalomení v prudkém svahu 
nad potokem Klíčava. 

Další pozůstatky ohrazení nalezneme až severozápadně 
od obce Ruda u hájovny zvané Pátecká lísa v nadmořské výšce  
470 metrů. V délce 1,05 kilometru zeď kopíruje novodobou lesní 
cestu s nezpevněným povrchem do polohy Nad Novým rybní-
kem, kde je po levé straně rybník napájející potok Klíčavu. Celý 
tento úsek oborního ohrazení se vyznačuje velkou mírou destruk-
ce. Průběh zdi charakterizují liniové konvexní útvary s výškou od 
30 do 60 centimetrů. 

Poté zeď sleduje lesní cestu, která se od ní odklání hlouběji do 
lesního prostředí, avšak námi sledovaná linie ohrazení stále peri-
ferně vymezuje hranici lesa a polí. Zhruba po 20 metrech je mož-
no ohrazení o délce 230 metrů opět identifikovat v oblasti hustě 
porostlé vegetací až k prvnímu zalomení zdi a hradba pokračuje 
ještě zhruba 280 metrů severně, než oborní zeď dosáhne dalších 
lís a hájovny v Zeleném Dolíku. Ohrazení je v těchto místech za-
chováno v poměrně dobrém stavu v původní výšce 2 metrů včet-
ně korunového krytí kamennými plotnami. Teprve až v místech 

stávající hájovny byl tento úsek částečně pobourán a v místech lís 
nacházíme opět pouze liniové konvexní útvary vyznačující původní 
průběh zdi. Podobnou míru destrukce vykazuje i zhruba 280 me- 
trů dlouhý úsek, který se hned po odklonu od lís stáčí severozá-
padně ke komunikaci Řevničov – Nové Strašecí v polohách Na 
Zelených Dolíkách a Zelené údolí (457–467 m n. m.). 

Odtud, po výrazném zalomení v pravém úhlu, směřuje oborní 
zeď na západ v délce 1,8 kilometrů s pěti menšími zalomeními. 
Celý tento úsek je značně torzální. Střídají se úseky s výškou do 
1,5 metru, doplněné v  intervalu 5,9–6 metrů zesilujícími pilíři. 
Sloupy mají charakter konvexních liniových útvarů, výjimečně je 
možné nalézt zachovalé zdi původní výšky. Oborní zeď sleduje 
proti proudu potok Klíčava, který pramení v poloze u Třtické lísy 
(455–460 m n. m.). Odtud se ohrazení v délce 790 metrů po dvou 
výrazných zalomeních stáčí k severozápadu (475–460 m n. m.). 
Následuje zalomení pod téměř pravým úhlem a zeď pak pokraču-
je na západ v délce 1,2 kilometru. Celý úsek se vyznačuje značnou 
destrukcí jednotlivých průběhů. Opět lze výjimečně nalézt zacho-
valou původní výšku zdi, jinak se většinou jedná o torza hradby 
v různých výškách nebo konvexní liniové útvary s patrnými místy 
po pilířích, které zanechávají v terénu větší konvexní útvary. 

Ohrazení se dále v poloze Ve chvojí napojuje na lesní cestu 
s nezpevněným povrchem, kterou kopíruje v délce cca 270 me- 
trů až k nedochované Řevničovské líse. Další úseky zdí jsou pa-
trny v  terénu až za stejnojmennou hájovnou. Nacházíme zde 
v délce téměř 1,7 kilometru velmi dobře zachovalý úsek ohraze-
ní s původní výškou 2 metry. Oborní zeď vymezuje periferii mezi 
lesem, poli a loukami jižně od obce Řevničov, odkud pokračuje 
západním směrem ke Krušovicím. 

Následující úsek v délce 995 metrů se vyznačuje různou mí-
rou destrukce (480–470 m n. m.) od plně dochovaných částí zdi 
až po její archeologizované úseky. Východně od obce Krušovice 
zeď pod pravým úhlem uhýbá a stáčí se k  jihu (500 m n. m.) 
v délce 350 metrů a o výšce od 0,5 až do 1,5 metru. Zde se kříží 
se současnými turistickými a cyklistickými cestami v místě Pod 
Louštínem. Dále již nebyl průběh zdi v terénu nalezen. 

Další pozůstatky se nacházejí až jižně od obce Krušovice 
v uzavřeném bývalém vojenském výcvikovém prostoru v poloze 
Růžičkova mýť, z čehož vyplývá, že se zeď musela stáčet na jiho-
východ. Naopak velmi dobře patrné linie oborní zdi byly naleze-
ny v lesním prostředí za bývalým vojenským výcvikovým prosto-
rem (468–413 m n. m.). Zde je zeď opět velmi dobře zachovalá 
v  původní výšce v  úseku dlouhém 1,1 kilometru a  směřujícím 
jižně k hájovně Čejkovka a k Sládkovu kříži, kde se zhruba v po-
lovině uvedené délky napojuje na místní komunikaci Řevničov –  
Lužná u Rakovníka, kterou sleduje. 

U  Čejkovky zbytky zdí končí a  poslední patrné pozůstatky 
ohrazení v délce pouhých 50 metrů byly nalezeny jihovýchodně 
od železniční stanice Lužná u Rakovníka a Lesní správy v Lužné, 
u místní luženské pily (poloha Šefelinka a Ohrádka), kde dnes 
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plní funkci oplocení pozemku pily (severně nad rybníkem Čistý). 
Další pozůstatky zdi identifikovány v terénu nebyly, jelikož zbýva-
jící úseky doplnil dřevěný plot Obory.  

R O Z D Ě L E N Í  V E L K É  V A L D Š T E J N S K É 
O B O R Y  A   V Z N I K  L Á N S K É  O B O R Y

K radikální změně došlo ve druhém desetiletí 19. století. Původní 
velká valdštejnská obora byla po souhlasu knížete Karla Egona 
II. a  jeho poručníka Joachima Egona z  Fürstenberka rozdělena 
na návrh knížecího inspektora panství Františka Nittingera371 
v  roce 1816 na tři části. Podle nového rozdělení tvořily reví-
ry Lánský a Ploskovský oboru určenou k chovu jelení zvěře, tzv. 
Lánskou, revír Řevničovský a část Luženského měly tvořit oboru 
pro zvěř černou a  revíry Brejlský, Novodomský, Hanský a  zbý-
vající část Luženského byly z hospodaření se zvěří zcela vypuš-
těny. V  této části křivoklátského panství byla zvěř v  roce 1817 
vystřílena a  lesy sloužily především k  pěstování dřevní hmoty. 
Do Svinské obory se vypouštěla černá zvěř chycená ve volnosti  
(3 bachyně) a nakoupená zvěř (23 kusů) z rušící se obory Colloredo-
Mansfeldů, která se nacházela pravděpodobně u Kolešovic. Do 
roku 1820 se stavy prasat v nově zřízené Řevničovské oboře zvýšily 

371  František Nittinger (1768–1839), železářský odborník, správce fürstenberského panství na Křivoklátsku.
372  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2765, sign. 1694 H, 1816, Křivoklát – popis a výměra obory 
na panství.
373  ŠIMAN, Karel. Křivoklátsko – kolébka myslivosti. Křivoklátský památník 21. IX. 1947, Praha: Studentská knihtiskárna v  XVI., ČSMJ – Zemský svaz 
Čechy, září 1947, s. 34; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. 1932–1934, s. 79.

až na 200 kusů, z nichž mělo být v tomto roce uloveno 80 kusů,  
ale vinou nedostatku loveckých hostů a přemíry sněhu činil od-
střel pouze 45 kusů. 

V Lánské oboře se v té době nacházelo přibližně 500–600 ku- 
sů vysoké zvěře, přičemž roční odlov se pohyboval okolo  
30–40 jelenů a  zhruba stejného množství jalových a  starých 
laní. Její výměra činila 3 915 ha.372 V revírech vypuštěných ze 
staré valdštejnské obory se dosud nacházelo zbylých asi 70 kusů  
vysoké zvěře, ale vzhledem k rozlehlosti lesa v těchto revírech ji 
nebylo možné zcela vystřílet.373

V  historických pramenech také nacházíme zprávy o  srn-
čí oboře na Brejli. V  roce 1858 podává vrchní myslivec Karel 
Schmidt knížeti návrh na zrušení obůrky u Brejlska, neboť se do-
mnívá, že se zde po vysazení vysoké nebude srnčí zvěři dařit. 
Srnčí navrhl přemístit do Ploskovské obory, což byla pravděpo-
dobně zvlášť oddělená část obory Lánské.

H O N E B N Í  P O Ř Á D E K

Landkrabě Joachim Egon z Fürstenberka, bývalý vladař v knížec-
tví Fürstenberg na Bodamském jezeře a poručník nezletilého pa-
nujícího tam knížete Karla Egona II. na jeho českých panstvích, 

048/ Pohled 
od zámku 
k jihu do roku 
1922. Bronzové 
sochy jelenů byly 
v období první 
republiky při 
úpravách zámku 
slovinským 
architektem 
Josipem 
Plečnikem 
přesunuty 
mimo park blíže 
k Oboře.
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vydal před prohlášením plnoletosti knížete Honební pořádek 
ze dne 5. září 1817 pro panství křivoklátské o  26 bodech.374 
Tento výnos přinesl na tehdejší dobu řadu pokrokových opatře-
ní. Upravoval podmínky lovu spárkaté zvěře, a dokonce určoval 
i dobu lovu. Z předpisu je patrné, že hlavním úkolem měla být 
ochrana zvěře a zlepšení podmínek pro její chov. K hlášení nebo 
chytání pytláků nebyli finančně motivováni pouze lesní zaměst-
nanci, ale i  všichni obyvatelé křivoklátského panství. Jednalo 
se zcela jistě o jedno z nejvýznamnějších nařízení souvisejících 
s chovem zvěře na Křivoklátsku a v nově zřízených oborách. 

1. Jak ve zmenšené oboře Lánské, tak v oboře na černou, jež 
se letos v revíru Řenčovském a Luženském ze staré velké obory 
zřizuje, nesmí vysoká a černá bez povolení knížete býti odstřelo-
vána. Jen v případu, že nastalo by v oborách přezvěření, může 
knížecí inspekce pravodatný odstřel přebytečné zvěře dovoliti.

2. Všecka zvěř, ať druhu kteréhokoli, smí býti odstřelována 
jen v době honebně k tomu vhodné. K tomu cíli se ustanovuje, 
že smějí se stříleti jeleni jen od 1. července do 20. září, holá od  
15. října do 31. prosince, černá zvěř od 20. listopadu do Tří krá-
lů, naproti tomu srnci dle potřeby a na poukaz lesního úřadu po 
celý rok, srnčí kozy ale nikdy.

3. Byl-li odstřel jelenů v oboře dovolen, smí býti stříleni lovní 
jeleni toliko od osmi do deseti konců, kdežto dvanácteráci a sil-
nější jeleni budou hájeni pro odstřel hostů. Mimo oboru smí však 
býti odstřelováni toliko lovní jeleni o deseti výsadách, osmáci jen 
tehdy, když dle síly řadí se k jelenům lovným. Z holé zvěře smí býti 
jak v oboře, tak ve volnosti odstřelovány jen kusy jalové a přestár-
lé. Odstřel šmolek (čiplenek) a telat (kolouchů) se zakazuje a jest 
přípustný jen na zvláštní nařízení knížecí inspekce.

4. V  revírech, ležících v obvodu staré velké obory, nyní ale 
z nových obor vyjmutých, jest odstřel provozovati jako v revírech 
úplně volných, ale jen v předepsaný pravodatný čas. Jestliže se 
tam vyskytnou silní hlavní jeleni (Planhirsch), buďte schytáni 
a do Lánské obory přesazeni.

5. Jakmile nastane čas odstřelu, může býti zvěř lesmistrem 
k  odstřelu prelimitovaná mimo oboru a  lesním personálem 
(fořty) odstřelovaná až ku konci stanovené lhůty.

6. Poněvadž se stává, že fořt, nepodaří-li se mu předepsa-
nou zvěř ve svém revíru uloviti, překročuje hranice svého revíru 
a střílí a odnáší zvěř ze sousedního revíru, čímž se ruší evidence 
a  podporuje se pytláctví, zapovídá se pro příště přísně tento 
zlozvyk, jedinou výminku tvoří zvěř postřelená, která musí býti 
pozorně dohledávána, i když přešla do jiného revíru, musí však 
dotyčný revírník o tom bezodkladně vyrozuměn býti.

7. Nařizuje se výslovně, aby fořti přibližovali se ku zvěři jedi-
ně pěšky a nikdy ne na voze, poněvadž jednak není to myslivec-
ké a svědčí to o lenosti, jednak jest to zbytečně nákladné.

374  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. 1932–1934, s. 79. 

8. Přísně se zakazuje, aby ať jelen nebo holá neb černá stří-
leni byli v kalu, u lizu nebo u základu. Na šoulačku nutno choditi 
jen brzy ráno a  pozdě večer a  na odlehlá místa, aby se zvěř 
zbytečně neznepokojovala a v „komoře“ nerozrážela.

9. Lánskou oboru nutno pečlivě ošetřovati, aby bylo tu možno 
hostům v každý čas a za každého počasí žádanou zvěř v nejkratší 
době uloviti. Musí býti založeno dostatek piřtovních cest a pěši-
nek, aby se mohlo všude zajet a po šoulacích pěšinkách doplížiti 
se ku zvěři až na dostřel. Šoulací pěšiny musí býti prosty suchých 
větví, klestu, smetí a stlaní, o to mají fořti a hajní péči míti.

10. Místo dosavadních záseků a  šimrů k pozorování zvěře 
u kališť, pasek a mýtin z planěk proplítaných klestem buďte vy-
tvářeny živé záštity z habří a křovin, dosažitelné snadno ze šou-
lacích pěšin.

11. Prázdná místa v lese v oboře i mimo oboru buďte zorána 
a několik let po sobě obdělána bramborami, ovsem, ječmenem, 
hrachem, sviňským bobem a  kolníkem, aby se poskytl čerstvý 
a silný žír zvěři, přebytek se sklidí, usuší pro zimní krmení, neb, 
pokud se k tomu nehodí, se prodá. Na dvou neb třech místech 
svinské obory zřídí se lapáky na černou (Saufänge), kam by zvěř 
se naučila, aby v případě potřeby chytána býti mohla.

12. V bezprostřední blízkosti zámku lánského zřídí se základy 
pro zvěř vysokou, kde zvěř musí býti naučena bráti základ z ruky. 
K tomu cíli ochočí dotyčný fořt asi dvě telata od vysoké, při nichž 
pak naučí se i plachá zvěř snadno důvěřivosti, pokud se jí neublíží.

13. Pastva dobytka všeho druhu v  oboře Lánské i  svinské 
musí přestati, také nesmí se tu trpěti sběr dříví a osadníci lánští, 
vašírovští a  lhotští buďte ke krytí své potřeby paliva poukázá-
ni do lesních poloh mimo oboru. Ve svinské oboře, kde se sběr 
dříví nedá úplně zameziti, buďtež jen ony lesní plochy ku sběru 
uvolněny, kde černá nemá svá stání a svá lože. V oboře Lánské 
ani svinské nesmí býti nikdo trpěn mimo veřejné cesty, aby ticho 
a klid rušeny tu nebyly.

Vstupuje-li kdo do obory se psem, budiž přidržován, aby ve 
vratech při vstupu psa uvázal a na šňůře vedl.

14. Budiž dbáno toho, aby honba zaječí, tetřeví, tetřívčí, je-
řábčí a koroptví dosáhla zase svého bývalého lesku. K tomu úče-
lu buďte každým rokem nejméně dva hlavní revíry přenechány 
hájení zajíců a  teprv pak odhoněny, aniž by se základní stav 
tím snížil. Odhonění musí se díti s dovolením knížecí inspekce. 
Rozumí se samo sebou, že tam, kde hájeni budou zajíci, sou-
časně stane se tak i s koroptvemi, už také proto, aby zajíci tu 
znepokojováni nebyli.

15. Tetřevi, tetřívci a jeřábci nesmí býti bez výslovného dovo-
lení knížecí inspekce vůbec stříleni, poněvadž jest v úmyslu tuto 
neškodnou zvěř co možná nejvíce šetřiti a rozmnožiti. Zastřelení 
tetřeva neb tetřívka bez písemného dovolení knížecí inspekce 
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může míti za následek i  rozvázání služebního poměru. Střílení 
slepic není vůbec přípustné a prokázané zastřelení slepice budiž 
bez milosti trestáno.

16. Aby se rozmnožení této již vzácné zvěře tím spíše docílilo, 
buďte z jara, jakmile kladení vajec počne, hnízda vyhledávána 
a hlídána až po dobu vysezení. Jako důkaz správného opatrová-
ní odvedou pak hlídači lesnímu úřadu skořápky po vyvedených 
tetřevech, tetřívcích a jeřábcích.

17. V  místech, kde zvěř tetřeví a  tetřívčí hnízdí, nesmí býti 
žádné znepokojování trpěno. Kde se sdružují dva neb více houf-
ků mladých tetřevů neb tetřívků, nesmí se výkazy k  travaření 
vydávati. Lesní úřad budiž včas na taková místa lesním perso-
nálem upozorněn.

18. Ačkoli z  předeslaného zřejmo, že jedná se o  rozmno-
žení stavu zvěře, přece není v úmyslu, aby poddaní utrpěli na 
svých polních plodinách mimo oboru tím nějakou újmu. Proto 
bylo nařízeno, aby zvěř vysoká mimo oboru během určité doby 
byla vystřílena. K zvýšení zájmu lesního personálu na provádění 
tohoto odstřelu budiž zástřelné knížecí inspekcí přiměřeně zvý-
šeno. Poněvadž však mezitím mohou poddaní škody utrpěti na 
svých polních plodinách, budiž jim způsobená škoda bezodklad-
ně a dřív, než se naříkání bude opakovati, dle § 15 honebního 
patentu po obapolné dohodě slušně nahrazena.

19. Pytláci buďte dle § 20, 21 a 22 honebního patentu a dle 
trestního zákoníku a policejních předpisů se vší přísností trestáni. 
Poněvadž pak i přes zeměpanské zákony přichází i v samém středu 
Lánské obory ku smělým pytláckým kouskům, vidí se nám naříditi:

20. že tomu, kdo přispěje k vypátrání pytláka neb odběratele 
kradené zvěřiny, dostane se 12 zlatých odměny. Jméno objevite-
le bude zamlčeno, bude-li si toho přáti.

Jestli někdo, jenž nepatří k lesnímu personálu, pytláka chytí 
a předvede, dostane 24 zlatých odměny.Chytí-li někdo z lesního 
personálu pytláka, dostane se mu, stalo-li se tak mimo oboru, 
odměny 12 zlatých vídeňské měny, a bylo-li to v oboře vysoké 
nebo svinské, 24 zlatých. Odebrané zbraně pytláka patří tomu, 
kdo ho chytil a předvedl.

21. Zákaz nošení zbraní střelných pro hajné zůstává i nadále 
v platnosti, vyjímaje případy honeb a hlídek na pytláky, kde haj-
ní se opatří zbraněmi nebo jimi poděleni budou.

22. Přísně jest zapovězeno, aby lesní personál přibíral si cizí 
lidi puškami ozbrojené k honům, poněvadž tím se jen zaučují 
v pytláctví, a jest třeba, aby knížecí inspekce, s jejímž vědomím 
jedině hony lze pořádati, pilně na to dbala, aby potřebný počet 
střelců sehnal se vždy jen z domácích zaměstnanců s vylouče-
ním cizích osob venkovských.

23. Zvěř škodná, zejména lišky, kuny, tchoři, lasice, jestřábi, 
výři, sovy buďte pilně hubeni. Pilný zřetel budiž obrácen ku koši 
jestřábímu. V každém revíru musí býti neustále nejméně dva koše 
nastraženy a  v  blízkosti tokanisek tetřívčích pak takových košů 
i několik.

24. Úředníkům a písařům jiných režií není dovoleno nositi a vy-
cházeti se zbraní, vyjímaje případy, kde za účelem honů byli k tomu 
lesním personálem výslovně přizváni. Kdo by proti tomu jednal, na-
loženo bude s ním dle § 15, 19 a 20 honebního patentu.

25. Lesní úřad a jeho taxační úřad (Forst x Waldamt) pově-
řují se provedením tohoto mysliveckého řádu a jsou za přesné 
zachování jeho předpisů společně zodpovědny.

26. Každému lesnímu úředníku a fořtu dostane se ověřeného 
opisu tohoto řádu. 

§ 20 tohoto pořádku vyhlásí se každoročně rychtářům na 
kanceláři, kromě toho dodá se do obcí písemně.

050/ Jelen (šestnácterák) ulovený princem Emilem (1863).

049/ Posvícení na Emilovně o sv. Václavu (1863).
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Tento honební řád zanese se do knihy dekretů u vrchního úřa-
du a jeho originál bude pak předán knížecímu lesnímu úřadu.

Nižbor dne 5. září 1817
  Joachim Egon, landhrabě z Fürstenbergu, v. r.
Že opis souhlasí slovo za slovem s originálem, se potvrzuje.
  Nižbor dne 3. října 1817375

L O V Y  A   L O V E C K É  V Ý K A Z Y 
Z A  F Ü R S T E N B E R K Ů

Ve   fürstenberské době se kromě hromadných loveckých akcí 
stále více uplatňovaly i individuální lovy. Ty se neobešly a neobe-
jdou bez dobrých psů. Z fürstenberské doby je známý psinec na 
samém okraji Lánské obory. Lesník Adolf Böhm, který v  letech 
1881–1882 praktikoval na Nových Dvořích, vzpomíná: „Poblíž 
kolonie byl vystavený velký psinec, kde bývali knížecí psi –  
bývalo jich tam až 8 – každý měl pro sebe boudu ve zvláštním 
oddělení. Mojí povinností bylo starat se o to, aby psi přišli častě-
ji na procházku. Mezi nimi byli také dva krásní psi, prý draze 
z  Hannoveránska koupení, jeden se jmenoval Wiff a  druhý 
Caesar, a ti, jakmile se nějak dostali z cvingru, dokázali uštvat 
a  strhnout jakoukoli zvěř. Byl tam též znamenitý a  po celém 

375  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. 1932–1934, s. 79-83. 
376  Soukromý archiv Adolf Böhm, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 51.
377  Hannoverský barvář byl vyšlechtěn ve městě Hannover v roce 1820 jako lovecký pes vhodný i do těžko přístupného terénu. Jeho specializací je 
sledování krvavé stopy postřeleného zvířete, které musí rychle dohonit a udávit. Právě díky tomuto typu využití získal tento typ psů své označení barvář.
378  Blíže NECHLEBA, Alois. Zakopaný (Črta místopisná a historická). Vlastivědný sborník, 1939–1940, roč. 17, s. 51.
379  Osobní archiv Antonína Fencla, lánského kronikáře, s odkazem na materiály Správy zámku Lány.
380  František Karel Josef Habsbursko-Lotrinský (1802–1878), rakouský archivévoda a otec rakouského císaře Františka Josefa I.

velkostatku známý barvář Suchr, po barvě chodil výborně, ale 
ku nalezené zvěři pustil jen toho, kdo ho vyvedl z cvingru.“376

Wiff a Caesar byli patrně hannoverští barváři.377 Tito pachoví 
specialisté jsou charakterizováni jako klidní, mírní, vyrovnaní, při 
lovu však posedlí, houževnatí a vytrvalí, vyžadující dostatek pohy-
bu, jinak jsou neklidní a roztěkaní. Barváři díky svým schopnostem 
patřili a stále patří mezi nejvyužívanější psí plemena v oborách.

Objevuje se dokonce zmínka o  psech, které choval hajný 
Šafář za účelem sběru lanýžů.378

Pro fürstenberské knížecí psy byl v  odlehlé partii lánského 
zámeckého parku zřízen psí hřbitov. 

Mezi tradičně oblíbené druhy lovené zvěře patřil stále jelen 
evropský. Oblíbený byl i lov zvěře černé a nově vysazené zvěře 
daňčí. Pro významné hosty byly samozřejmě rezervovány trofe-
jové nejsilnější kusy.Velmi oblíbený se stal i lov tetřevů a tetřívků 
v  toku. V  roce 1798 dlel v  době tokání tetřevů na lánském 
zámku arcivévoda379 František Karel Habsbursko-Lotrinský380 

052/ Lovecká chodba v interiéru lánského zámku (1907).

051/ Fürstenberský lovecký výkaz ze dne 1. září 1887.
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K jednomu lovu na tetřevy máme záznam z roku 1820, kdy lov 
neproběhl podle plánu, neboť velkou část toku se čekalo na 
příjezd polního podmaršálka hraběte Jana Nepomuka hrabě-
te z Nostitz-Rieneck a plukovníka Augusta hraběte Leiningen–
Westerburg. Na vedlejším tetřívčím tokaništi však mladí prin-
cové Schwarzenberkové ulovili tři tetřívky.

Obora byla dějištěm významných honů i za Karla Egona II.  
z  Fürstenberka.381 Velkou událostí se staly tři návštěvy fran-
couzského exilového krále Karla X.382 a  jeho doprovodu v  le-
tech 1833, 1834383 a  1835. Pozvání na hony v  Lánské oboře 
vždy tlumočil Karlovi X. zplnomocněný inspektor křivoklátské-
ho panství František Nittinger. Právě u  francouzského exilové-
ho dvora se seznámil s Joachimem Barrandem,384 jehož získal 

381  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3303, sign. 925 I, 1852, výkazy odstřelu zvěře za pobytu 
K. E. Fürstenberka.
382  Karel X. (1757–1836), francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1824–1830. 
383  V roce 1834 při návštěvě Karla X. v Lánech vezl francouzského exmonarchu lánský sedlák Jan Bechner: „Dědeček Jan Bechner ho vezl svýma 
koňma a dostal od něho cigáro.“ (rodinné zápisky Bechnerových) 
384  Joachim Barrande (1799–1883), francouzský inženýr a  paleontolog, který se stal známým vědcem svým průzkumem geologických útvarů 
a zkamenělin ve středních Čechách. 
385  PSOTA, František. Z historie první koňské železnice z Prahy do křivoklátských lesů. Věstník Národního technického muzea, 1950, roč. 30, č. 2–4.
386  Rudolf (1858–1889), syn císaře Františka Josefa I. a jeho manželky císřovny Alžběty Bavorské, rakouský arcivévoda a následník trůnu rakousko-
uherského mocnářství.
387  Menu sestavoval sám princ Emil Eugen II. z Fürstenberku a bylo psané ve francouzštině.
388  Charles-René de Bombelles (1785–1856), francouzský hrabě, voják rakouské armády a diplomat francouzského krále Ludvíka Filipa, třetí manžel 
francouzské excísařovny Marie Louisy Habsburské. 

jako technického znalce pro stavební záležitosti při budová-
ní koněspřežní dráhy.385 V  roce 1834 v  Lánské oboře lovil též 
ruský velkokníže Michal s  královskými würtenbergskými princi 
Bedřichem a Augustem. Za dva dny ulovili pět jelenů.

Rozsáhlé přípravy vyžadovaly i  hony pro korunního prince 
Rudolfa386 v  letech 1878–1880 a  1883. Poznámky zabíhající 
do všech podrobností si činil sám Emil Eugen II. z Fürstenberka 
a  předcházelo tomu i  studium dvorních honů z  roku 1721. 
Emilovy detailní zápisky obsahují pokyny pro přepravu hostů 
z nádraží, jídelní lístky,387 dispozice k šoulačce a uzavření privát-
ních cest a pěšin a vyrozumění okresního hejtmanství c. k. čet-
nictva v Rakovníku. Mezi pozvanými hosty kromě korunního prin-
ce byli i nejvyšší hofmistr Charles-René hrabě de Bombelles,388 

053/ Fürstenberkové na lovu na vysokou v revíru Lány. Zastavení v Klíčavském luhu (1905).
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křídelní pobočník rytíř Bakalovič, hrabě Valdštejn st. i ml., Clam-
Martinic, Clam-Gallas, hrabě Nosticz a kníže Windischgrätz. Při 
honu na vysokou dne 11. srpna 1878 ulovil korunní princ Rudolf 
sedm jelenů, tři daňky a čtyři srnce. Lovila se pouze zvěř trofe-
jová. Při dvorním honu dne 24. srpna 1879 obohatil arcivévo-
da výřad o jednoho dvanácteráka, jednoho šesteráka, jednoho 

389  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 132. 
390  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3212, sign. 5205 H, 1865–1870, výkaz honebních nákladů. 
391  Tamtéž.
392  Leontina kněžna z Fürstenberku (1843–1914), členka vlasteneckého výpomocného spolku Paní pro Čechy k ošetřování a podporování raněných 
a nemocných vojínů. Blíže SOA Praha. f. Velkostatek Křivoklát, Starý a  nový archiv, kart. 44, inv. č. 3965, č. 160, 1878, lístek pro člena spolku a zaplacení 
členského poplatku.
393  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s.123.

vidláka, jednoho špičáka, dvě laně, jedno tele, jednu dančí kozu 
a jednu bachnu.389

O  širokém spektru hostů svědčí i  pozvánky na lovy pro rok 
1826. Hosté byli zváni na lov tetřeva a tetřívka, jelena a černé zvě-
ře.390 Mezi pozvanými převažovali členové aristokratických kruhů 
například Schwarzenberkové, Kinští, Colloredové, Nostizové atd. 
V roce 1834 hosté ulovili pět tetřevů, deset tetřívků a čtyři srnce. 
V tomto roce zde lovil kníže Hohenlohe, kníže Kamil Rohan, plu-
kovník hrabě Vrbna a slánský okresní hejtman.391

Mezi úspěšné lovce zvěře na křivoklátském panství se za-
psala i  fürstenberská princezna Leontina.392 V  loveckém sezna-
mu z roku 1875 je u některé zvěře dopsáno rukou prince Emila: 
„uloveno Leontinou (von Leontinen erlegt)“393 a jedná se o velice 
slušný výčet: 13 jelenů, 15 laní, 5 kolouchů, 8 daňků, 4 daněly, 
1 danče, 24 srnců, 2 kňouři, 3 selata, 6 tetřevů a  13 tetřívků. 
Z řady fürstenberských majitelů panství však za jednoho z nejváš-
nivějších lovců můžeme směle označit prince Emila Egona, což 
lze doložit impozantním seznamem jeho úlovků zpracovaným do 
doby, kdy mu bylo 52 let. Celkem od svého raného mládí do roku 
1877 ulovil 391 jelenů, 426 laní, 251 daňků, 378 daněl, 1032 srn- 
ců, 14 srn, 75 kusů černé zvěře, 166 kamzíků, 13 715 zajíců, 1 000 

54/ Fotografie lovecké chaty Emilovny po přestavbě (nedatováno).

055/ Interiér lovecké chaty Emilovny (nedatováno). 
Za zmínku stojí tatrče (ocasní pera) tetřevů umístěné na stropě.
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králíků, 765 tetřevů, 453 tetřívků, 1 830 bažantů, 30 jeřábků, 
3 025 koroptví, 68 sluk, 471 divokých kachen, 21 divokých hus, 
10 volavek, 74 ks drobné zvěře pernaté, 223 lišek, 4 jezevce,  
43 ks menší zvěře škodné, 1 jestřába, 63 menších dravců. 
Celkem tedy 24 529 kusů zvěře.394 V tomto výčtu je však zcela jis-
tě započítaná také zvěř ulovená i jinde než na Křivoklátsku. Princ 
Emil pak dále lovil přibližně dalších 20 let, ale konečný sumář 
bohužel neexistuje. I přesto, že se jedná o vysoké číslo, v porov-
nání s loveckým výčtem arcivévody Františka Ferdinanda d’Este  
(274  889 kusů)395 je to zanedbatelná cifra. Srovnání je však 
na místě, neboť František Ferdinand396 tragicky zahynul rukou 
Gavrilo Principa397 v Sarajevu ve věku nedožitých 51 let.

Lovecké akce pro arcivévodu byly prestižní záležitostí pro ka-
ždého majitele panství. František Ferdinand d’Este, jehož lovec-
ká vášeň byla vyhlášená po celé Evropě,398 zavítal do Lán hned 
několikrát. O  jeho přízeň však kromě lánského knížete Maxe 
Egona II. z  Fürstenberka usiloval i  sousední smečenský hrabě 
Clam-Martinic. Ve dnech 3. a 4. listopadu 1911 padlo v okolí 
Slaného lovecké vášni za oběť celkem 5 662 bažantů a zajíců; 

394  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 25. 
395  ŠACH, Jan. Lovec František Ferdinand d’Este. Časopis Myslivost – Stráž myslivosti, leden 2005.
396  František Ferdinand d’Este (1863–1914), následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I. 
397  Gavrilo Princip (1894–1918), bosenskosrbský politický aktivista, který spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinand 
dʼEste a jeho manželky Žofie Chotkové. 
398  GALANDAUER, Jan. František Ferdinand d’Este: následník trůnu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2000, 353 s. ISBN 80-7185-325-9; PERNES, Jiří. O trůn 
a lásku: dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d’Este. 2., dopl. vyd. Praha: Brána, 2007, s. 191–195. ISBN 978-80-7243-311-7.
399  Blíže POSPÍŠIL, Antonín. Lány a Smečno v minulosti a v přítomnosti. Vlastivědný sborník, 1928–1929, roč. 6, s. 67.
400  KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. 
Středočeského kraje, 2018, s. 22–23. ISBN 978-80-85081-40-4.

z toho samotný František Ferdinand složil 2 128 kusů. Za zvlášt-
ní pozornost stojí arcivévodské sólo mezi Studněvsí a  Tuřany 
dne 4. listopadu 1911, kdy následník trůnu (obsluhovaný dvěma 
nabíječi) složil za dvě a půl hodiny 866 zajíců, které několik set 
honců nahánělo ze tří stran k jeho střeleckému stanovišti, umís-
těnému v uměle vytvořeném lesíku před stovky metrů dlouhou 
sítí. František Ferdinand se prý tehdy nechal slyšet, že se mu ješ-
tě v životě nestalo, aby zastřelil v tak krátké době tolik zvěře.399 

Na poslední návštěvu zavítal následník trůnu do Lán a do 
Smečna dne 28. října 1913, kdy se oba hostitelé domluvili na 
spolupráci a připravili vzácnému hostu bohatý lovecký program. 
František Ferdinand přijel vlakem do Lán. „K slavnostnímu při-
vítání muselo být vyzdobeno též nádraží a čekárna rostlinami 
z lánských skleníků, kterých jsme tam odvezli několik for, takže 
celé nádraží dělalo dojem velkého skleníku. Kníže byl se vším 
velmi spokojen a neskrblil pochvalou.“400 Na dopoledne přichys-
tal Max Egon hon na černou zvěř v Lánské oboře a po obědě 
v lánském zámku odcestoval arcivévoda na smečenské panství, 
kde strávil odpoledne lovem zajíců a bažantů.

056/ Interiér lánské lovecké zbrojnice (vlevo jsou umístěna zradidla 
a vpravo sítě) – nedatováno.

057/ Interiér lánské lovecké zbrojnice (vlevo shozy, vpravo trofeje, 
na zdi potom železa a lovecká kopí) ‒ nedatováno.
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Přípravy na lov v lánském zámku i v Oboře trvaly dlouhé tři 
měsíce. „Při té příležitosti se nám stala nehoda. Nedopatřením zů-
stala poslední noc před příjezdem hostů parková vrata otevřená. 
Do parku vběhlo několik kusů jelenů, kteří dostali chuť na kaštany, 
skupiny přitom poškodili a nám přidělali hodně práce.“401 V ob-
lasti Marjánčina nad Klíčavským luhem sháněli divoká prasata 
do mlaziny obehnané zčásti dřevěnou hradbou a zčásti drátěným 
plotem. V úžlabí nad Klíčavskou hájovnou, kam směřovalo nálev-
kovité vyústění oplocení, byl připraven pro Františka Ferdinanda 
zásed. „K té příležitosti byla [v Lánech] připravována zvěř po celé 
léto, a to hlavně zvěř černá (divoká prasata), která byla chytána 
do zvláštních pastí, dávána do připravených ohrad blízkého hon-
biště a pak vypouštěna přímo na stánek arcivévodův.“402

V den lovu vytlačovali pomocníci prasata postupně ven z ko-
mory za pomoci sviňských oštěpů. Nadháněči se pohybovali po 
vyvýšených laťových lávkách, aby zůstali chráněni před pod-
rážděnou zvěří. Arcivévoda mezitím klidně na zásedu pročítal 
vídeňské noviny, a když se blížil nějaký kus černé zvěře, byl upo-
zorněn osobním myslivcem. Ten se pouze zlehka dotkl ramene 
významného hosta a  podal mu nabitou pušku. Po výstřelu se 
František Ferdinand opět zahloubal do novin. Po ukončení leče 
zůstalo v ohni 77 kusů černé zvěře a dosledem bylo nalezeno 
dalších 21 kusů divočáků. „Jen za dopoledne se podařilo hos-
tům složit 120 kusů vysoké a černé zvěře.“403

Po obědě v  lánském zámku odcestoval pan arcivévoda do 
Smečna a strávil odpoledne v tamější bažantnici. Počet zastře-
lených zajíců a bažantů dosáhl 1 500 kusů. Nicméně některé 
zásahy Františka Ferdinanda nebyly právě nejpřesnější. Několik 
postřelených divokých prasat se vrátilo zpět do houštiny, kde 
rozběsněně pobíhali kolem pláten a  nadháněči se před nimi 
museli mít na pozoru. Po odjezdu panstva nezbylo mladším pří-
slušníkům lesního personálu nic jiného než pročesávat Klíčavský 
luh a zraněné kusy dostřelovat. Byla to nejen nebezpečná, ale 
i mrzutá práce, protože takto uloveným kusem černé zvěře se 
nemůže střelec, který ho vystopoval a dorazil, nikde pochlubit. 
U vysoké a černé zvěře platí totiž zásada, že složený kus patří 
tomu, kdo na něj vypálil první ránu. I dodatečné úlovky byly tedy 
připsány na konto Františka Ferdinanda. Tradičně se uvádí, že 
následník trůnu složil dne 28. října 1913 v Lánech celkem 98 
kusů černé zvěře.404

401  KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. 
Středočeského kraje, 2018, s. 22–23. ISBN 978-80-85081-40-4.
402  Tamtéž.
403  Tamtéž, s. 22–23.
404  POSPÍŠIL, Antonín. Lány a Smečno v minulosti a v přítomnosti. Vlastivědný sborník, 1928–1929, roč. 6, s. 67.
405  KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zahradníka. Praha: Muzeum T. G. M. Rakovník za podpory Správy Pražského hradu 2018, s. 23. 
406  Tamtéž.

Závěr celodenního programu a výřad se konaly až o desá-
té hodině večerní v prostranství před lánským zámkem. Kolem 
výřadu s 98 kusy černé zvěře vyrovnanými do přesného čtver-
ce stáli v  pozoru lesní úředníci s  rozžehnutými pochodněmi. 
Arcivévodu a  suitu aristokratů uvítali slavnostní fanfárou na 
lesní rohy. „Večer byla uspořádána hostina pro všechny účast-
níky honů v počtu asi 35 osob – mimo arcivévodu s chotí se zú-
častnila nejvyšší rakouská šlechta. Všichni střelci byli k hostině 
oblečeni v zelených fracích se zlatými knoflíky a dámy v nádher-
ných toaletách. Po večeři byl výklad a prohlídka ulovené zvěře 
v zámeckém dvoře při pochodních a za zvuků lesních rohů. Při 
té příležitosti byl poslední majitel, tehdy asi sedmnáctiletý princ, 
pasován slavnostně na rytíře lovu. Celý zámek byl vyzdoben 
květinami a zelení a zvláště stůl musel být slavnostně upraven, 
aby odpovídal příležitosti, použil jsem na přání kněžny umělec-
kých sošek řezaných z  karrarského mramoru, představujících 
různé výjevy z honů, pak různých lesních větviček, plodů, šišek 
a pak karafiátů, nejoblíbenějších květin knížecí rodiny. Stůl byl 
pak ukončen stuhami černožlutými. Celý park v okolí zámku byl  
čerstvě vypískován, skupiny vysazeny pomněnkami a maceška-
mi a ty, kde bývaly vysázeny koberce, opět upraveny jako kober-
cové vzorky z mechu, kaštanů a barevných písků.“405 

Nakonec se ujal slova domácí kníže Maxmilián Egon II. z Für-
stenberka. Lámanou češtinou poděkoval přítomnému lesnímu 
personálu za služby poskytnuté při konání honu a vydal příkazy, 
jak a komu má vrchní lovčí Hoffmann rozdělit zvěřinu.

Všechno bylo v nejlepším pořádku, dokud kníže nezvýšil hlas 
k závěrečnému přání: „Dá Bůh, že budeme i v příštím roce s pa-
nem arcivévodou honiti a za něho bojovati.“406 Tato slova vel-
mi pobouřila všechny přítomné Čechy a pokazila jim slavnostní 
náladu. Válka visela ve vzduchu, ale málokdo z domácích byl 
ochoten podporovat zájmy habsburské dynastie a riskovat kvůli 
nim život. Lesní zaměstnanci, kteří se po obřadu sešli v knížecím 
hostinci U  Procházků naproti zámecké bráně, Fürstenberkova 
slova rozhořčeně přetřásali ze všech stran. Jednomyslný závěr 
zněl, že tento výrok neměl kníže vůbec vypustit z úst.

Jednalo se o jeden z největších a nejnákladnějších honů na 
Křivoklátsku za fürstenberské éry a co do způsobu lovu možná 
vůbec poslední hon svého druhu v Čechách. Návštěvu násled-
níka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v  Lánské oboře dnes 
připomíná jen stará Arcivévodská silnice poblíž hájovny Klíčava.
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C H O V  Z V Ě Ř E  Z A  F Ü R S T E N B E R K Ů

K lovům až do konce fürstenberské éry patřili koně. Hřebčinců 
a hřebčínů fungovalo v Čechách hodně.407 Několik jich bývalo 
i na Křivoklátsku a často střídaly místo, zbyla po nich pomístní 
jména Obora, Ohrada, Štít aj.408 

407  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 938, sign. I 68, 1738–1761, Křivoklát – výkazy o obsazení 
hřebčínů.
408  MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1971, s. 264, s. 406, s. 595. Pojem kobylí pole (staročesky 
kobylé pole). Byl to ohrazený pozemek, kde se volně, pod širým nebem, chovaly sveřepice. Cílem toho bylo udržovat koňské plemeno v nejlepším zdraví 
a v dokonalé odolnosti proti počasí. S tím byla spojena jistá instituce, jistá práva kobylího pole: například kobyly se mohly od sv. Havla do sv. Jiří volně 
pohybovat i na cizích pozemcích. 
409  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 231.
410  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 99–125. 
411  KRAUS, Karel. Historické poznámky knížecího lesního rady. Maxera, Rudolf. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát 18. únor 1927, s. 125.
412  Hřebčinec se německy řekne das Gestüt (des Gestütes, dem Gestüte, das Gestüt; v množném čísle die Gestüte, der Gestüte, den Gestüten, die 
Gestüte). Nezvyklé německé slovo si Češi časem počeštili do jim srozumitelné podoby Gestüt = Štít, Gestüte = Ve štítě. Je to krásný příklad hláskové 
instrumentace, kdy cizí výraz je nahrazen obsahově vůbec nesouvisejícím domácím ekvivalentem, který však zachovává zvukovou podobu originálu. Blíže 
SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 125.
413  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 938, sign. I 68, 1738–1761, Křivoklát – výkazy o obsazení 
hřebčínů.

Jedna z  nejstarších koňských obor bývala na Křivoklátsku 
u  Nového Domu. Roku 1608 ji tam nechal zřídit Rudolf II.409 
„Poslední byla někde u  Šubrtova v  Lánech,“410 cituje Rudolf 
Maxera Karla Krause a má bezpochyby na mysli samotu Nové 
Dvory u současného vstupu do Lánské obory.411 To byla koňská 
obora na kraji mnohem rozsáhlejší obory pro lesní zvěř. Zřídili 
ji zde Fürstenberkové a říkalo se jí nejprve po německu Gestüte, 
později počeštěně Ve štítě.412 Chovali tam jezdecké, kočárové 
i tažné koně, někdy prý téměř divoce v lese.413 

Za novodvorskou oborní bránou, těsně u  cesty vytváře-
jí kmeny dubů dvě soustředné kružnice, malou vnitřní a  velkou 
vnější. Malá vnitřní má průměr dvacet metrů a na jejím obvodu 
roste 10 stromů, velká vnější má průměr 117 metrů a po jejím 
obvodu bylo vysázeno 48 dubů. Tato úmyslná kruhová seskupení 
stromů sloužila jako jízdárna při výcviku koní, něco jako kulatá 
manéž s optimálním poloměrem. Druhý důvod byl ten, že hříbata 
a klisny, které se uvnitř kruhu popásaly, byly celý den chráněny 
před slunečním úpalem. Ať svítí slunce z kterékoli strany, koruny 
stromů vždy vrhají doprostřed kruhu svůj blahodárný stín.

Lesník Adolf Böhm ve druhém sešitě svých rukopisných 
pamětí vzpomíná na roky 1881–1882, kdy býval praktikantem 
na Nových Dvořích: „Asi 300 kroků od novodvorské kolonie 
v lese byl knížecí hřebčinec – hřebci tam nebyli, ale zato březí 
kobyly, pak hříbata a starší koně z knížecí stáje na odpočinku –  
protože takoví koně se neprodávali a ani se nesměli dávat do 
dvorů dřít, byli zde ponecháni až do jejich úplného ustarání 
a pak se zastřelili. Všichni koně byli v hřebčinci přes noc a ráno 
se pustili do volnosti do obory, hřebčinec měl na starosti bývalý 
starý kočí Kulhánek – všech koní bývalo tam až na 30 byla to na 
ně podívaná, když pobíhali po oboře aneb se zase zcela klidně 
pásli mezi vysokou a dančí zvěří.

Když chtěl Kulhánek večer dostat koně domů, šel kus cesty 
do obory, zatroubil na zvláštní trubku a koně se přihnali za se-
bou domů.

Jednou chodil a troubil a koně nešli, tu museli kolonisté po-
moct koně hledat, až nějaký člověk jim řekl, že jsou koně venku 

058/ Kulový krmelec v Lánské oboře (nedatováno).
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z obory v  rynholeckých polích, pak již jen zatroubil a  koně šli 
domů, arciť musel kníže způsobenou škodu na polích nahraditi, 
která byla dosti veliká.

Já jak jsem měl čas a byl čistý luft, tu jsem šel ke Kulhánkovi 
a on mně osedlal některou starou kobylu a učil mě rajtovat; pa-
matuji, jak mě zpočátku za špatné se držení v sedle a za jiné 
rajtovací poklesky vyplísnil. 

[…]V oboře pod Vašírovskou lísou se říkalo v Americe, tam 
bylo zřízené místo velké as 15 měr – posypané pískem – rovné 
do velkého kruhu jdoucí – tam se zacvičovali koně – učili se 

414  Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 54.
415  Obec Lány, Kronika obce Lány 1922–1939, s. 44.

kočové jezdit a kluci rajtovat – dále se zde zacvičovali koně, aby 
se nebáli střelby – koně zapřáhnutí v kočáře jeli a tu se jim stříle-
lo u hlav – za nimi – vedle – koně se vzpínali a při tom všem byli 
ještě biti – a tak také mnohý šleh bičem dopadl na mladé koče 
a učící se kluky.“414

I poslední (lánský) fürstenberský hřebčinec po nějaké době 
zanikl, nikoli však jeho označení. Konírny Štít byly zbořeny v roce 
1924 a na jejich místě zřídili hájovnu Vlčina čp.114,415 ale všich-
ni ji ještě dlouho postaru nazývali Štít (Ve štítě), třebaže časem 
už málokdo věděl, proč se jí tak vlastně říká.

059/ Vnitřní kružnice bývalé fürstenberské jízdárny za současnou oborní bránou na Nových Dvořích (2019).
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V  roce 1861 byly v  severovýchodním cípu parku několik 
desítek metrů od kostela z  iniciativy knížete Maxe Egona I. 
z Fürstenberka postaveny velkorysé koníry v anglickém novogo-
tickém (windsorském) stylu. Většina stavebních prací byla pro-
váděna podle návrhu stavitele Josefa Jiruše.416 V areálu koníren 
byly také byty pro fürstenberské zaměstnance. 

Na koně a  jezdectví si Fürstenberkové potrpěli. Války prus-
ko-rakouské v  roce 1866 se zúčastnil jako dragounský důstoj- 
ník princ Emil Egon z Fürstenberka, poručník osiřelého synovce 
Maxe Egona II. Zmiňuje se o  tom lesník Adolf Böhm: „Emil 
Egon měl s sebou svého myslivce Jána Březinu a k ošetřování 
svých koní kočího Kadlusa a rajtknechta Rajchla. Při útěku před 
Prušáky se prý všichni zachránili tak, že se ukryli někde pod mos- 
tem. Snažili se to utajit, ale po válce to přišlo v širší známost. 
Princ své lidi řádně odměnil. Brzy po válce se stal Březina fořtem 
a jako takový se dožil dosti vysokého stáří. Kočí Kadlus povýšil 
na prvního a  nejoblíbenějšího vrchnostenského kočího; bylo 
opravdu s podivem, jak uměl řídit postců, to byl kočár se čtyřmi 
zapřaženými koňmi. Nekočíroval jen na Křivoklátsku: doprová-
zel vrchnost na parádách i  v  Praze, ve Vídni a  v  Uhrách. Na 
stáří byl penzionovaný a za své zásluhy o vrchnost měl k penzi 
zdarma celé zaopatření v Lánském zámku. Kupodivu si však to-
hoto dobrodiní nevážil a chytil se alkoholu: nejprve piva, později 
kořalky. Postupně zchátral a zpustl, až ho ze zámku vypověděli. 
Šlo to s ním z kopce, až ho jednou našli za Lány v příkopu u sil-
nice mrtvého. Kořalka dokončila své dílo! Rajtknecht Rajchl byl 
drobné štíhlé postavy, jak má pravý žokej být. Seděl na koni jako 
přilepený. Byl vynikajícím jezdcem ve dne i  v noci, absolvoval 
mnoho jezdeckých dostihů v Čechách, v Rakousku i v Uhrách, 
nechyběl při žádných parforsních honech v Pardubicích. Rajchl 
byl velmi prudké povahy, rád se napil a  nejvíce jej dokázalo 
popudit, když mu někdo připomněl, jak byl v  šestašedesátém 
schovaný před Prajzama pod mostem. Co měl po ruce, tím prý 
po posměváčkovi okamžitě mrštil, ať to bylo cokoli. Ve stáří se 
stal Raichl hajným, hlídačem lánského parku. Zemřel vzdor 
svým velkým a různým túrám ve věku přes osmdesát roků.“417 

O  jezdeckých zálibách další generace knížecí rodiny se 
zmiňuje také ultralevicově orientovaný Rakovnický obzor:

 „[…]A neměl šlechtické choutky pouze kníže [Max Egon II.], 
mívala je i jeho choť paní Irma. Známa jest z dřívějších let sáz- 
kou ztřeštěnou, kdy se vsadila o 50 000 K, že předhoní v jízdě na 

416  ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 257.
417  Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s.127.
418  Rakovnický obzor, 19. června 1914.
419  VAJDOVÁ, Ivana. Analýza současné populace plemene norik v České republice: bakalářská práce. Brno, 2007, s. 25.
420  Jedná se právě o roky, kdy Josef Vilém Arnošt z Fürstenberka se svou chotí Marií Annou, rozenou z Valdštejna, z vlastní vůle a ochotně zásobovali 
zvěřinou okupační armády v Čechách, snažící se zbavit císařovnu Marii Terezii trůnu. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost 
v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 25, s. 70–74.
421  Tamtéž, s. 41.
422  Kříženec tetřeva a tetřívka.

koni rychlovlak Buštěhradské dráhy, jedoucí z Kladna na Lány. 
Přirozeno, že prohrála a též v šíleném běhu čistokrevného koně 
uštvala.“418

K velké rekonstrukci areálu zámeckých koníren došlo v dub-
nu 1951. Tehdy byl jejich interiér adaptován na garáže a  ná- 
dvoří bylo hluboko vyštětováno a vyasfaltováno. Sto let po svém 
vybudování byl exteriér koníren v žalostném stavu. Novogotické 
cimbuří a věžičky na průčelních štítech chátraly, ale místo aby 
byla provedena jejich oprava, došlo k jejich ubourání a oblouko-
vitě vyklenutá okna byla nahrazena okny obdélníkovými, takže 
budova zcela ztratila svůj windsorský ráz. Teprve v devadesátých 
letech 20. století byl vnější vzhled koníren opět uveden do původ-
ní podoby. 

Pro úplnost dodejme, že v době první republiky za hospodář-
ského správce Ing. Navrátila začali chovat na lánském velkostat-
ku chladnokrevné koňské plemeno lánský norik, a to pro potřeby 
zemědělství a zčásti i pro práce v Lánské oboře. Chov trval do 
konce 20. století.419

Zajímavé údaje nalezneme i v loveckých výkazech. Například 
v evidenci z  let 1719–1755 (s vynecháním let 1742 a 1743)420 
je vyčerpávajícím způsobem uvedeno, jaká zvěř byla ulovena, 
a máme tak i velmi přesnou představu o výskytu jednotlivých dru-
hů fauny na území Křivoklátska. Za toto období se ulovilo celkem 
794 jelenů, 530 laní, 196 kolouchů (ve výkazu uvedeni jako tela-
ta), 62 kňourů, 430 bachyní, 400 selat. Pozastavit se můžeme 
u daňčí zvěře, která se v předchozích loveckých výkazech nevysky-
tovala. V pravidelných hlášeních se uvádí, že tato zvěř byla dove-
zena v lednu roku 1736, a to konkrétně 2 daňci a 7 daněl z Týnice. 
Daňčí zvěř byla vypuštěna do zámeckého parku v Lánech. V dal-
ším hlášení z roku 1739 je uvedeno, že 15 kusů „chodí k aleji k jes- 
lím a ostatní se drží u nakáceného dříví okusového.“421 V lovec-
kých výkazech je do roku 1755 evidováno 18 ulovených daňků 
a 34 daněl. Vysoký odlov je v loveckých výkazech uváděn u srnčí 
zvěře, konkrétně 922 srnců, 43 srnčat a 13 657 zajíců. Méně za-
stoupen je již králík (103 ks). V evidenci je zanesen i úlovek dvou 
divokých beranů a dvou kamzíků. Rozsáhlý výčet ptáků zahrnuje 
celkem 102 tetřevů, jednoho tetřevce,422 379 tetřívků, 5 709 ba- 
žantů, 9 711 koroptví, 11 jeřábků a velké množství ostatních dru- 
hů, které můžeme pro zajímavost alespoň zčásti vyjmenovat: koli- 
ha, slípka zelenonohá, jespák, vodouš, sluka, břehouš, husa, kach-
na, lyska, lžičák, polák, hohol, chřástal, dudek, mandelík, kos, sko- 
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rec, ťuhýk, rákosník, bekasina, holub, hrdlička, kavka, špaček, drozd,  
čejka, skřivan, vlaštovka, sojka, straka, volavka, pěnkava, šoupá- 
lek, žluna, datel, bukač, kukačka, nebo dokonce i ledňáček. Z še-
lem převažoval lov lišek o 2 656 kusech a sporadicky byl zazname- 
nán lov vlka, dva kusy v  roce 1719 a  v  roce 1724, čtyři kuny, 
28 tchořů, 5 lasic a  7 koček divokých. Loveni byli i  dravci:  
orli, jestřábi, krahujci, káňata, luňáci, ostříži a poštolky a ze sov je  
uveden výr. V soupisu se nachází i takové kuriozity jako jsou neto- 
pýři a veverky. Na zvyšování stavů zvěře (resp. odlovů) se zcela jistě  
podepsaly zvýšení počtu lesního personálu, snižováním počtu pre- 
dátorů (označováni jako zvěř škodná) a pokrok ve vývoji zbraní. 

Mnohem přesnější představu o  lovech na Křivoklátsku 
a v Lánské oboře si můžeme vytvořit z loveckého výkazu sestave-
ného Rudolfem Maxerou za období 1814–1913. V tomto století 
bylo na křivoklátském panství uloveno celkem 17 576 kusů vysoké 
(7 129 jelenů), 6 997 kusů daňčí zvěře (2 908 daňků), 2 275 kusů 
zvěře černé (812 kňourů), 17 671 kusů srnčí zvěře (13 252 srn-
ců), 246 282 zajíců, 20 802 králíků, 2 719 tetřevů, 4 644 tetřív-
ků, 24 724 bažantů, 491 jeřábků, 172 690 koroptví, 1 530 sluk, 
1 936 divokých kachen, 379 divokých holubů, tři křepelky, devět 
kvíčal, jedna otavnice,423 44 divokých perliček a 35 vodních slí-
pek. Ze zvěře škodné bylo uloveno celkem 7 512 lišek, 31 vyder, 
5 308 kun, 7 935 tchořů, 8 610 psů, 401 jezevců, 17 062 lasic, 
13 783 koček, 135 ondater, 7 718 jestřábů, 435 výrů, 41 orlů, 
9 020 kání, 33 309 krahujců, 11 504 strak, 150 039 vran, 110 kr- 
kavců, 1 858 hrdliček a 228 114 kusů různé zvěře, mezi tím je 
i potrava pro výry. Celkem bylo tudíž uloveno 520 498 kusů zvěře 
užitkové a 502 923 kusů zvěře škodné, úhrnem tedy za období 
100 let 1 023 421 kusů úlovků.424 Tyto evidované počty ulovené 
zvěře však nelze považovat za úplné, neboť nezahrnují zvěř upyt-
lačenou. Maxera uvádí, že podle týdenních honebních zpráv u ně-
kterých druhů zvěře (především u vysoké a srnčí) pytláci ulovili 
i třikrát více zvěře než legitimní lovci. Každý rok tedy bylo v tomto 
období legálně uloveno přibližně 10 000 kusů zvěře, což dokládá 
například i lovecký výkaz za jednotlivé revíry z roku 1889 s celko-
vým počtem úlovků 10 209 kusů. Při podrobnější prozkoumání 
těchto výkazů můžeme určit, které revíry sloužily k loveckým kra-
tochvílím nejvíce a jaké druhy zvěře zde převažovaly. 

Nejvíce jelení zvěře se ulovilo v  revírech Kouřimec, Lány, 
Fürstenberg, Alžběta a Bušohrad. Průměrný roční odstřel v těch-
to uvedených revírech je uváděn mezi 20 a 30 kusy, přičemž mír-
ně převažuje zvěř holá (laně a kolouši) nad jeleny. O vysokých 

423  Pravděpodobně bekasina otavní.
424  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2970, sign. 2430 H, 1888, listina zástřelného a ceny zvěře; 
inv. č. 3137, sign. 4617 H, 1821, lov tetřívků, zprávy o uspořádání, inv. č. 3211, sign. 5204 H, 1860, honební účet.
425  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 87–88.
426  Tamtéž, s. 27.
427  Tamtéž, s. 56.
428  Tamtéž, s. 57.

stavech jelení zvěře v  Lánské oboře svědčí i  jednotlivá sčítání 
vysoké. V roce 1823 se zde nacházelo 362 jelenů a 549 kusů 
zvěře holé. Knížecí dvorní rada František Nittinger proto navrhl 
odlov 50 jelenů. V evidenci z roku 1831 je stav vysoké v Lánské 
oboře výrazně nižší (431 ks), což mohlo být způsobeno i extrém-
ně silnou zimou v roce 1830. Pensionovaný fořtmistr Alster k ní 
23. listopadu 1830 poznamenal: „Silnější kusy vysoké při stálém 
zakládání sena a porážení ohryzového dříví se drží, zato telata 
padají, a to nikoliv nedostatkem, nýbrž mrazem tím, že zmrzne 
morek v kostích…“425 Na snížení stavu se pravděpodobně čás-
tečně podepsalo i pytláctví.

 Daňčí zvěř byla lovena pouze v  revírech Korunní princ 
Rudolf, Řenčov (Řevničov), Lány, Křivoklát, Alžběta, Haná, 
Leontýnský, Fürstenberg a  Míče. U  srnčí zvěře převažoval lov 
v revíru Fürstenberg (29 ks), ale srnci (srny se lovily pouze spo-
radicky) se lovili na většině křivoklátských revírů v průměru do 
deseti kusů. U černé zvěře se odlov vykazuje pouze v  revírech 
Řenčov a Korunní princ Rudolf, přičemž počty ulovených kusů 
jsou velmi nízké – deset, resp. devět kusů. Zajímavé jsou také vy-
soké počty ulovených zajíců, což bylo dáno výrazným snižování 
stavů této zvěře v lokalitách, kde se ukončil nájem propachtova-
ných obecních polních honiteb. Zajíci byli odesílání ve velkém na 
výstavu do Paříže a nejpozději za tři dny muselo být nastříleno 
takové množství, aby jich mohl být vypraven celý vagón. Nejvíce 
zajíců bylo uloveno v Lánském revíru a průměrný odstřel se po-
hyboval v řádech stovek kusů.426

Kromě dovozu a úspěšného rozmnožení daňčí zvěře se v ob-
dobí Fürstenberků na Křivoklátsku objevil například i  kamzík. 
Ve výkazech z let 1752 a 1755 se uvádí, že v každém z těchto 
roků se ulovil kamzík (údajně v Krkavčích a Týřovských skalách). 
V roce 1740 je evidováno ulovení dvou divokých beranů. Odkud 
tato zvěř pocházela, však není známo. Maxera píše, že pokusy 
s aklimatizací kamzičí zvěře se prováděly za Karla Egona I.427

Introdukcí zvěře se zabýval kníže Filip Nerius. Po roce 1787 
bylo v místě Lánské obory vypuštěno mnoho divokých beranů. 
Poslední tlupu 17 kusů ale zabil blesk pod jedlí na Prostřední 
Suché (mýti). Prý byli velmi plaší a obtížně se lovili.428

Do Lánské obory byla také v roce 1902 vysazena černá zvěř 
přivezená z Karpat.

Z historických pramenů máme zaznamenány četné případy 
dovozu nové zvěře (tzv. oživení krve). Tento trend zcela jistě sou-
visel i s rostoucími možnostmi využití železniční dopravy, neboť 
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zvěř bylo nutné přemístit na místo určení v co možná nejkratší 
době. Pro názornost si uveďte některé případy, které jsou zazna-
menané v historických pramenech.

V  roce 1858 připutovalo ze Zlonic osm mladých laní, jeden 
vidlák a dva špičáci. Pro snadnou identifikaci se zvěř značkovala 
na levém slechu (uchu zvěře – poznámka autora) a hned o rok 
později nechal inspektor Schmidt přivézt velkou zásilku zvěře  
(26 ks vysoké a 67 ks daňčí) z Nových Zámků na Moravě. Zvěř 
byla dopravována vlakem a péči o zvěř po celou dobu cesty zajiš-
ťoval lesní personál. Z tohoto množství se do Lánské obory vypus-
tilo 13 daněl a dva daňci. Do parku u zámku pak přibyli dva jeleni 
a deset kusů holé, jeden bílý daněk a dvě bílé daněly. K této zvěři 
je poznamenáno, že vysoká je výrazně větší než stávající chovaná 
v Lánské oboře a daňčí zvěř naopak slabší a krotší.429

Dovezena byla dokonce i bílá zvěř jelena evropského. Do lán-
ského parku byly v roce 1865 vysazeny dvě laně z Žehušic.430

429  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 102–103.
430  Tamtéž, s. 112.
431  Tamtéž, s. 119, s. 124.

Mimo zprávy o  importu zvěře na křivoklátské panství a do 
Lánské obory máme i  informace o  jejím exportu. Čilý obchod 
s živou zvěří probíhal například v roce 1874, kdy pět kusů čer-
né zvěře odkoupil hrabě Clam-Gallas, deset ks černé kníže 
Rohan, osm kusů vysoké hrabě Thun a dalších osm kusů hrabě 
Esterhazy. V roce 1877 se čtyři živé kusy vysoké zvěře posílaly 
dokonce až do Anglie.431

K prodeji živé zvěře vydala v roce 1883 knížecí honební in-
spekce i tištěný ceník. Lovný jelen stál 60 zlatých, laň 50 zlatých, 
kolouch 30 zlatých, daněk 45 zlatých, daněla 30 zlatých, kňour 
60 zlatých, bachyně 30 zlatých, sele 15 zlatých. Tyto ceny však 
nebyly konečné. Dále se měnily na základě stáří zvěře a její kva-
lity. Další příplatky zahrnovaly chytání a  dopravu na nejbližší 
stanici (2 zlaté za kus) a „balení“ (vysoká 12 zlatých /kus, daňčí 
a černá 10 zlatých /ks). Ručení končilo naložením do vagónu. 
Chytání bylo možné prakticky pouze v zimním období, kdy zvěř 

060/ Krmná zařízení pro vysokou zveř v revíru Hořkovec na nedatované fotografii z období Fürstenberků.
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chodila ke krmení. Prodej souvisel i  se snahou snižovat stavy 
zvěře.432

O tom, že o křivoklátskou zvěř byl zájem, svědčí i objednáv-
ky z konce roku 1874. Celkem bylo objednáno k nákupu 79 ks 
živé zvěře (20 ks vysoké hrabě Veith, deset kusů černé vévoda  
Ag. Sachsen-Cobourg, 30 ks daňčí baron Stark, tři kusy daňčí 
kníže Metternich, 8 kusů daňčí hrabě Sandor, 3 kusy daňčí hra-
bě Leopold Thun-Hohenstein a pět kusů daňčí hrabě Ladislav 
Thun-Hohenstein).

Mimo prodej zvěře na jiné majetky se zvěř v Lánské oboře 
chytala i za účelem zazvěřování (rozšiřování určitého druhu zvě-
ře do volné honitby, oblasti pro chov, popř. obory – poznámka 
autora) ostatních křivoklátských revírů. Konkrétně v roce 1858 
bylo deset laní vypuštěno do revíru Běleč a další tři kusy vysoké 
do revíru Brejl. O  měsíc později se většina odchycených kusů 
vypustila v revíru Haná.433

Z hlášení honebního inspektora Hoffmanna z roku 1896 se 
také dozvídáme, že do tzv. „Malé obory“ u Nového Dvora byl 
nasazen párek muflonů. Zvěř pocházela z Rájce nad Svitavou. 
Chov se však nepodařilo rozšířit.434

Kromě zvěře spárkaté se chovala i zvěř drobná – především 
bažanti. V polovině 17. století se rozkládala po severní straně 

432  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 125.
433  Tamtéž, s. 101.
434  Tamtéž, s. 57.
435  VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 27. 
436  Tamtéž, s. 185.  
437  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 41. 

silnice směřující od Rudy k Pecínovu bažantnice, existující už od 
roku 1582,435 která dosahovala až k potoku Klíčavě. Křivoklátský 
hejtman Gattermajer dává listem z 9. června 1659 věděti [stra-
šecké] městské radě, že „bažantník panské bažantnice u Rudy 
má nařízeno požádati za to, aby strašečtí sousedé, kteří drží lou-
ky nablízku bažantnice, oznámili, v které dni budou kositi seno, 
a že svou žádost má vznést k šafářům panských domů v městě.“ 

436 Šlo totiž o včasné zahražení bažantic, vyvádějících svou mláď 
i na okolní pozemky. Postupně však vznikaly bažantnice nové. 

V  současné době velmi dobře známe bažantnici Amálie. 
V historických záznamech však nacházíme i informace o bažant-
nici v Krušovicích, která vznikla dříve než amálská. Již v hlášení 
z  roku 1737 se o  ní uvádí, že byla v  úpadku, a  to především 
z důvodu jejího neodborného vedení. Požadavkům na úspěšný 
odchov bažantů neodpovídaly ani lesní porosty, které byly 
tvořeny převážně vysokým lesem, a  bažanti tam kromě rákosí 
u rybníka neměli dostatek místa k úkrytu. V bažantnici se cho-
valo přibližně 300 bažantů, ale ze slibovaných 140 bažantů 
bylo v roce 1740 pouze 30 kohoutů. Landjágr ve svém hlášení 
označil za hlavního viníka bažantníka, poněvadž „jest nerudný 
a mizerný chlap, jenž nejeví již žádné chuti v bažantnici se udrže-
ti.“437 Zánik krušovické bažantnice je datován do roku 1848, ale 

061/ Hospodářský dvůr Amálie na historické fotografii z druhé poloviny 19. století.
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zde se informace rozchází, neboť Nittinger uvádí, že zanikla již 
v  roce 1785. K  jejímu obnovení došlo v  roce 1860 za knížete 
Maxe Egona I. a jeho bratra prince Emila, ale o 16 let později za-
nikla znovu.438 Chov bažantů však nebyl pouze doménou bažant-
nic. V hlášeních z panství se uvádí, že jejich odchováváním se 
zabýval v letech 1820–1835 revírník Jirásek na Šarváši a po za- 
koupení vajec v roce 1834 se této činnosti věnoval i adjunkt Landa 
na Pískách u Skrej. Odchovaní bažanti byli vypuštěni do revírů 
Obora, Dřevíč a Lány, kde se udrželi až do roku 1850. Ke zlepšení 
chovu se snažil přispět i zaměstnanec knížecí koňské železnice na 
Lánech a bývalý černínský nadlesní Antonín Schönberger. V roce 
1837 vydal tiskem brožurku „Návod k umělému chovu bažantů 
a k pěstování jich na divoko,“ kde zúročil své dlouholeté zkušenos- 
ti při správě bažantnic. Návod byl přeložen z  německého ori- 
ginálu a vydán i ve francouzštině a španělštině. Rukopis druhého 
vydání zaslal Schönberger přímo knížeti Karlu Egonovi II. 
s nabídkou, že mu zařídí vzornou bažantnici. Podle hlášení od 
inspektora Nittingera z  téhož roku by se pro tyto účely hodila 
bývalá bažantnice v Krušovicích, ale náklady by byly příliš vysoké. 
Přesto požádal knížete o vyplacení honoráře Schönbergerovi ve 
výši 20–30 zlatých. Kníže mu později poukázal 25 zlatých. Při 
zazvěřování honiteb se využívalo i nákupu živé zvěře. Například 
v roce 1856 je evidován nákup 95 bažantů z panství Doubravice 
a 75 bažantů z panství Horka (jeden kus stál 1 zlatý a 40 krej-
carů). Další živá zvěř byla přivezena v roce 1857 z Chlumce od 
hraběte Kinského (112 kusů) a vrchní myslivec Schmidt ji nechal 
umístit do lovecké zbrojnice v Lánech, která zřejmě plnila i funk-
ci odchovny před jejich vypuštěním. A skutečně, v jedné zprávě 
psané o dva měsíce později je již uvedeno, že celkem 180 ba- 
žantů bylo vypuštěno do zámeckého parku a pravidelně chodí 
k  zásypům. V  tomtéž roce vrchní myslivec Schmidt a  nadlesní 
Fischer navrhli opět obnovit krušovickou bažantnici. Z  těchto 
informací je patrné, že bažantnictví na křivoklátském panství 
bylo v polovině 19. století v rozkvětu. Kromě nákupu živé zvěře 
se dovážela i bažantí vejce na vysezení. V roce 1858 bylo v obno-
vené bažantnici v Krušovicích vysezeno 621 bažantů a v Lánech 
502. Zajímavý je i soupis chované zvěře v Krušovické bažantnici 
z roku 1858, který spíše připomíná inventář zoologické zahrady. 
Nacházel se tu jeden jelen, jedna šmolka, dva medvědi, dvě lišky, 
11 psů, jeden orel, jeden výr, jeden krahujec, 200 krůt a tři krůty 
kalifornské, sedm pávů šedých a dva pávi bílí, jedna husa astra-
chánská, jedna husa obrovská, pět tetřívků, 33 orebic, 390 ko- 
roptví, dále celá řada druhů kachen, perliček, domácí drůbeže 
a nakonec i 600 bažantů.439

V korespondenci z let 1858–1860 nacházíme první zmínky 
o vysazování remízů na polích dvorů Doupna (Maxova), Amálie, 

438  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 57.
439  Tamtéž, s. 102.
440  Tamtéž, s. 109.

Karlova, Všetat a Olešné podle vzoru valdštejnské bažantnice 
v  Malkovicích. K  tomuto účelu bylo objednáno 300  000 keřů 
a  jehličnatých dřevin. Jednalo se o  pruhy zastříhaného lesa 
i  skupiny lesa volně rostoucího, sloužícího k hřadování bažan-
tů. Do těchto nových remízů byli nasazováni bažanti a králíci. 
Lov následně neprobíhal pouze v těchto remízech, ale byl spojen 
i s  lovem zajíců v okolní polní honitbě. V noci před samotným 
honem se les uzavřel asi 1 m vysokými sítěmi, aby se zamezilo 
rannímu návratu zajíců z polí do porostu. Tento způsob lovu byl 
mimořádně úspěšný, ale často se stávalo, že zajíců se ulovilo 
tolik, že v roce následujícím se muselo z důvodu nízkého stavu 
zvěře od lovu upustit.440

S umělým odchovem bažantů se na místě dnešní bažantnice 
Amálie započalo v roce 1899. Tamní sušárna na švestky, patřící 
k dvoru Amálie, byla přestavěna a rozšířena na byt určený pro 
bažantníka a vedle byla postavena dlouhá dřevěná kůlna, zvaná 
výchovna. Chov bažantů měl na starosti bažantník Fiebitz, kte-
rý byl zapůjčen baronem Rothschildem z panství Šilhéřovice na 
Hlučínsku. Od něho se fürstenberští hajní učili správnému postu-
pu umělého odchovu. V tomto roce objednal velkostatek na Amálii 
2 200 ks bažantích vajec, nejčastěji se jednalo o import z Anglie. 
Vyseděly je krůty a slepice, které musely být pro tyto účely chová-
ny v dostatečném množství. Bažantnice byla původně otevřená 
a často se skrz ni honily i ovce z přilehlého dvora, kvůli čemuž 
vznikaly spory mezi lesními a hospodářskými úředníky. Nakonec 
byla bažantnice z  jihozápadní strany oplocena. První hon se 
konal již na podzim roku 1899 (12. října) a výřad činil 383 ku- 
sů. Bažantnice byla tehdy rozdělena na 4 leče, které se natlačo-
valy na střelce, stojící u přirozených krytů v údolí potůčků. Střílelo 
se tedy přes hlavy. Amálie byla zařazena do tzv. „knížecí honby“, 
což znamenalo, že s výjimkou honu pro vrchnost nesměla na užit-
kovou zvěř od personálu padnout ani rána. Bažantník Fiebitz zde 
nakonec strávil šest let, byl zde zaměstnán až do roku 1905 a od 
něho se bažantnictví přiučili hajní Josef Matějovský a  Antonín 
Müller. Druhý jmenovaný zde pak působil až do roku 1931.

Útlum chovu bažantů na křivoklátském panství nastal v ob-
dobí první světové války, neboť pro odchov nebyl dostatek lesní-
ho personálu a chybělo krmivo. Stavy divoce žijících bažantů se 
rapidně snižovaly z důvodů stoupajících stavů škodné a častého 
pytláctví.

Po odchodu Fürstenberků z Křivoklátska v roce 1929 převzal 
Velkostatek Křivoklát a s ním i bažantnici Amálii Státní pozem-
kový úřad, který ji přičlenil k polesí Alžběta Správy státních lesů 
v Bukové na Křivoklátě. K Lesní správě Lány přešla až po druhé 
světové válce, přibližně v roce 1952.
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P Y T L Á C T V Í  V   O B D O B Í 
F Ü R S T E N B E R K Ů

Problémy, které měli s  lesním pychem v příhraničních revírech 
Valdštejnové, se přenesly ve druhé polovině třicátých let  
18. století na Fürstenberky. Samotný císař Karel VI. si roku 1732 
posteskl v  tom smyslu, že „pytláctví se tak vzmáhá, že žádný 
z myslivců, když dle své povinnosti revír prohlíží, životem jist si 
není, nýbrž stále v ohrožení se nachází, aby od pytláků zastře- 
len, jinak zabit či zmrzačen nebyl.“441 Potíže s údržbou dřevěného 
oplocení přiměly knížete Karla Egona I. z Fürstenberka ke stavbě 
bytelné dva metry vysoké oborní zdi, která by se táhla od hájov- 
ny Pustá Dobrá až k Lužné. 

Rozepře Křivoklátu se sousedy ohledně práva lovu však 
přetrvaly i  nadále. Informuje nás o  tom novostrašecká kroni-
ka Václava Preinheltra z  let 1801–1834. Na Brejli působil od 
v  letech 1787–1796 polesný Domenik Čermák. Následujícího 
roku pak zemřel a na Brejli je uváděn adjunkt Vencl Čížek. V této 
době se vedou spory týkající se stížností Strašeckých, že kři-
voklátští neoprávněně loví na jejich pozemcích. Za Křivoklát jed-
ná brejlský polesný Domenik Čermák, po jeho smrti v roce 1797 
brejský adjunkt Vencl Čížek. Ten uznával právo Strašeckých, 
a dokud byl Čížek na Brejli adjunktem, Křivoklátští podle jeho 
slibu na strašecká pole nevkročili. Pak se spor obnovuje, řeší ho 
krajská komise.442  

V letech 1814–1913 ulovili pytláci na Křivoklátsku až třikrát 
tolik vysoké a srnčí zvěře než legitimní lovci. Například „v roce 
1873 napočítalo okresní hejtmanství na křivoklátském pans- 
tví 62 pytláků, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, ale dle 
zkušenosti jich prý vycházívalo do lesů nejméně třikrát tolik. 
I  kdyby každý pytlák složil pouze jeden jediný kus ročně, bylo 
by to za sto let nejméně 18 000 kusů jelení a srnčí zvěře, avšak 
uvážíme-li, že mnozí pytláci ukořistili do roka 30 kusů i  více, 
dostaneme se téměř k  půlmilionové cifře…“443 Není divu, že 
Fürstenberkové zřizovali v  této době v nejodlehlejších koutech 
obory nové hájovny.

Na nelegálnosti neoprávněného lovu nic nemění ani sku- 
tečnost, že byly i  situace, kdy vrchnost pytláky přímo potře-
bovala a využívala jejich dovedností. V dobách napoleonských 
válek byli do dvou dobrovolnických mysliveckých praporů na-
komandováni dva křivoklátští nadmyslivci a dvanáct myslivců. 
Křivoklátský fořtmistr Alster ze snižování stavů lesního per-
sonálu velkou radost neměl, „poněvadž jest tu obyvatelstvo tak 

441  ČABART, Jan. Vývoj české myslivosti. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958, s. 157–158.
442  PREINHELTER, Václav a Jan ČERNÝ (ed.). Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. sto- 
letí v regionu: edice vyprávěcích pramenů. Nové Strašecí: Město Nové Strašecí, 2008, s. 122–123, s. 141, s. 181–183, s. 184. ISBN 978-80-86772-32-5. 
443  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů, Opis. Křivoklát, 1932–1934, s. 37–38.
444  Tamtéž, s. 36–258; DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný 
sborník: muzeum a současnost. Řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 38. ISSN 0862-2043. 

oddáno lesním krádežím, že spíše peníze možno uhlídati než-
li produkty lesní, an lid odcizení dříví a zvěře vůbec za krádež 
nepovažuje.“444 Guberniální výzva, která přišla 26. října 1805 
z  rakovnického krajského úřadu ve Slaném ohledně formování 

062/ Po roce 2012 byla socha skotského lovce instalována 
v areálu bažantnice Amálie.
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třetího praporu, už vycházela z toho, že myslivců je nedostatek, 
a píše se v ní výslovně: „Branci nemusejí být do jednoho zkušení 
myslivci, mohou to býti tentokráte i lidé vůbec ve střelbě zběhlí, 
jako synové myslivců, hajných atd., a  zvláštní zřetel obrácen 
budiž i k pytlákům.“445

Polesný křivoklátského panství Josef Merk se dostal roku 
1817 do sporu s polesným strašeckým a s některými strašec-
kými měšťany; Strašečtí stále upírají fürstenberským myslivcům 
právo lovit na jejich katastru. V roce 1817 přichází mezi jinými 
na strašecké grunty nahánět brejlský nadlesní Josef Merk, ale 
musí Strašeckým ustoupit a s hanbou se vrátit.

Křivoklátští vrátili svou porážku městu Nové Strašecí jinak. 
Po požáru města v roce 1811 dostali Strašečtí z křivoklátských 
lesů na dluh dříví, a když ho Strašečtí do roku 1833 ještě ne-
zaplatili, křivoklátský úřad nemilosrdně vymáhal zaplacení 
dluhu. Kronikář Preinheltr jako největší strašecké nepřátele 

445  PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1981, s. 98; 
SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Opis. Křivoklát, 1932–1934, s.78.
446  PREINHELTER, Václav a Jan ČERNÝ (ed.). Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. sto- 
letí v regionu: edice vyprávěcích pramenů. Nové Strašecí: Město Nové Strašecí, 2008, s. 122–123, s. 141, s. 181–183, s. 184. ISBN 978-80-86772-32-5. 
447  Hajný sídlil na Brejli už za Schwarzenberků. Dne 5. června 1665 dopsal křivoklátský hejtman Siebert strašecké městské radě, že Jiří Oplt, hajný 
na Brejli, svévolně opustil panskou chalupu a lehkomyslně se odstěhoval do Strašecí. Proto mu byla vyměřena pokuta 10 říšských tolarů, kterou však 
nezaplatil. Městský úřad měl jej pohnat na Křivoklát, ale neučinil tak. Radní mají přestat Oplta chránit a příští týden jej vyslat na Křivoklát, aby z jejich 
neposlušnosti a tvrdošíjnosti nevzešlo ještě větší zlo. Blíže VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno, 1930, s. 191.
448  Tamtéž, s. 392.
449  PREINHELTER, Václav a Jan ČERNÝ ed. Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. sto- 
letí v regionu: edice vyprávěcích pramenů. Nové Strašecí: Město Nové Strašecí, 2008, s. 174.

výslovně jmenuje křivoklátského dvorního radu Nittingera, 
křivoklátského vrchního Rosmajzla a  brejlského polesného 
Alstra.446 V roce 1823 bylo pak na Brejli postaveno nové stavení 
pro polesného.447 V  létě roku 1832 zkoušený strašecký radní 
Engelthalter a městský hospodářský správce Jan Duras „podni-
kali lov na zajíce u Konopaského mlýna, a byvše zočeni od les- 
ního adjunkta, nemohli se vymlouvati na to, že vyšli na střílení 
malého ptactva, neboť lovecký pes Durasův nadháněl jim zvěř. 
Fürstenberský dvorní rada Nittinger, zvěděl o  jejich myslivo-
sti, obeslal je na Křivoklát. I  bylo třeba, aby se tam dostavili, 
poněvadž pych, v  němž byli postiženi, mohl jim způsobiti vel- 
kou nepříjemnost. Jejich povolnost k vrchnosti prohlašovala se 
pak v  městě za hodnou trestu, zvláště když když se proslech-
lo, že podepsali na Křivoklátě revers, ujímající, jak se pravilo, 
městským právům.“448 Konflikty s  křivoklátskými myslivci měli 
v roce 1832 i další strašečtí měšťané.449

064/ Hrob Antonína Vágnera se nachází 
na nedalekém hřbitově na Novém Domě (nalevo 
od bočních dveří do kostela sv. Maří Magdaleny).

063/ Detail nápisu na pilíři pomníku Antonína Vágnera (2019).
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Decentně se mlčí o rakovnickém hejtmanovi Klebelsbergovi, 
který si upytlačil laň a odvážel ji domů v kočáře a jen se vrchnos- 
ti omluvil.450

Pytlačení trvalo nadále i  v  samotném prostoru obory. Dne 
25. září 1815 byl lesními zloději postřelen a zbit pažbami pušek 
František Merlet, aktuár křivoklátského lesního úřadu. Kvečeru 
si vyšel se svolením lesmistra do Křivoklátského revíru na piřt 
na jelena. Asi v půl šesté večer narazil na tři pytláky, ale ranou 
z kulovnice je zahnal, i když se ho jeden z nich snažil dostat na 
mušku. Merlet znovu naládoval svou pušku (nabil si štuc) a obrátil 
se k domovu. Asi za čtvrt hodiny však natrefil ve vzdálenosti asi  

450  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 3347, sign. 5566 I, 1723, pytláctví krajského hejtmana 
barona z Klebelsbergu; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 64.
451  PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1981, s. 96; 
SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 257–258.
452  ŠIMAN, Karel. Křivoklátsko-kolébka myslivosti. Křivokl. památník 21. IX. 1947. Praha: Českomoravská myslivecká jednota, 1947, s. 34; SOkA 
Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 79.

1 200 kroků od místa prvního střetu na tytéž pytláky znovu. Začal 
je pronásledovat, a aby jim nahnal strachu, vypálil za nimi ránu 
ze své kulovnice. Výstřelem z jednohlavnové předovky se bohužel 
stal bezbranným. Karta se obrátila. Pytláci toho využili a začali 
aktuára pronásledovat sami. Jakmile ho dostihli, srazili ho ra- 
nami svých pažeb k zemi a tloukli do něj, jak se dalo. Po chvíli se 
Merletovi podařilo trýznitelům vytrhnout, dal se na útěk, ale když 
uběhl asi padesát kroků, vpálil mu jeden z  lesních škůdců ránu 
běhounků do zad. Merlet klesl k zemi, pytláci k němu doběhli, vza-
li mu bezmocnému pušku a soukennou zelenou čepici s černým 
koženým štítkem a zmizeli. Rána naštěstí nebyla smrtelná, zasáh-
la masité části dole na zádech, dva broky uvízly v rameni a jiné 
dva jen provrtaly šos kabátu. Zraněný Merlet se stěží doplazil do 
ovčína na Požářích a odtud ho převezli na Křivoklát. Viníci, hádalo 
se na zloděje z Prahy, zůstali neodhaleni.451

Dne 5. září 1817 vstoupil v  souvislosti s  rozdělením velké 
valdštejnské obory na tři obory menší na Křivoklátsku v plat-
nost nový Honební řád, kterým Jáchym z Fürstenberka, poručník 
nezletilého knížete Karla Egona II. z Fürstenberka, promyšleně 
organizoval veškerou myslivost v  nově zřízených oborách.452 
Ocitujme zajímavé ustanovení týkající se pytláctví: „V Lánské 
oboře nesmí být bez povolení knížete odstřelována žádná vysoká 
ani černá zvěř. Poněvadž přichází i v samém středu obory k pyt- 
láctví, vidí se nám naříditi, že tomu, kdo přispěje k vypátrání pyt- 
láka aneb překupníka kradené zvěře, dostane 12 zl. odměny. 
Jméno udavače bude na jeho žádost zatajeno. Jestli někdo, kdo 
nepatří k lesnímu personálu, pytláka chytí a přivede, obdrží 24 zl.  

065/ Pomník lesníka 
a amatérského 
archeologa Františka 
Pelze ubitého pytláky 
na Kalích v roce 1873 
(nedatováno, 2. polovina 
19. století)

066/ Současná podoba 
pomníku Františka Pelze 
na Kalích (2019).
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Chytí-li někdo z personálu pytláka mimo oboru, obdrží 12 zl. 
vídeňské měny, v oboře Lánské aneb Sviňské 24 zl. odměnou.“453

Koncem první poloviny 19. století docházelo ve fürstenber-
ských lesích k pytláckým invazím jednotlivců, ale i celých orga-
nizovaných skupin. Vyzývaví pytláci dokázali složit kus vysoké 
v  těsné blízkosti myslivny na Nových Dvořích nebo na samém 
prahu hájovny Na Zakopaném. Svou ostražitost zvýšil samozře-
jmě i  lesní personál.454 Stalo se věcí myslivecké i  pytlácké cti 
šikovně přelstít nepřítele a odejít z lesa jako vítěz. Srážky pytláků 
s hajnými často nabývaly charakteru přestřelek a bitek, se všemi 
pravidly válečnické lsti, krytu, útoku i obrany, kdy životy lidí na 
obou stranách někdy doslova visely na vlásku. 

K  odvaze pytláků přispěly události bouřlivého roku 1848, 
které vedly k přebudování feudální společnosti na demokraticky 
organizovanou společnost občanskou. Inspektor Karel Merlet 
sděloval v  hlášení křivoklátské vrchnosti ze dne 3. července 
1848: „Pytláctví nabylo zejména v  blízkosti osad nebývalého 
rozsahu, úřady jsou bezmocny a udané případy vůbec nepro-
jednávají, bouřliváci poštvávají bývalé poddané a  rozdíl mezi 
„mým a tvým“ splývá v neznatelný chaos.“455

Císařským nařízením z 8. června 1849, respektive vládním 
nařízením z  18. ledna 1850, bylo zřízeno rakouské četnictvo  
coby strážní sbor určený k tomu, aby udržoval na všechny strany 
bezpečnost, pokoj a pořádek.456 V roce 1853, když dlel jistý čet-
nický plukovník na inspekční cestě na Křivoklátě, zorganizoval 
z  podnětu lesmistra Jana Gintla domovní prohlídky u  všech 
osob podezřelých z  pytláctví. Zabaveno bylo tehdy přes sto 
pušek a ručnic.457

V roce 1854 nastoupil po smrti svého otce Karla Egona II.  
z Fürstenberka na Křivoklátsku jako majorátní pán kníže Max- 
milián Egon II. z Fürstenberka a pověřil řízením myslivosti svého 
bratra Emila Egona II. Honitby byly po roce 1848 zcela zdevas- 
tované. Honebním inspektorem byl v roce 1859 jmenován ab-
solvent pražské polytechniky Karel Schmidt.458

Podle jeho honebních zpráv sám princ Emil Egon z Fürsten-
berka narazil koncem června 1862 v  lese u Brejle na skupinu 

453  NECHLEBA, Alois. Obrázky z minulosti lánské obory. Vlastivědný sborník škol. okresu slánského a kladenského, 1939–1940, č. 17, s. 145–197,  
s. 206–209.
454  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 147–152.
455  Tamtéž, s. 154; PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 
1981, s. 98.
456  ROUBÍK, František. Pokusy o zřízení četnictva v Čechách. http:www.primaplana.cz/news/pokusy-o-zrizeni- cetnictva-v-cechach/ z 2. května 2019.
457  DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum 
a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 48. ISSN 0862-2043. 
458  Tamtéž.
459  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 164. 
460  Tamtéž. 
461  Podle níže citovaného článku „Žilinští pytláci“ se jednalo výslovně o „žilinské“ pytláky. V týdenní  honební zprávě inspektora Karla Schmidta, uložené 
v honební spisovně Emila Egona z Fürstenberka, jsou však jako Žilinští uvedeni pouze Jiří Váňa a Pulec. Pytlák Antonín Ploch pocházel z Bratronic a pytlák 
Neustupa z Družce. Hlavní provinilec V. Dlouhý, vrah adjunkta Vágnera, byl z Unhoště. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost 
v hloubi křivoklátských lesů, Křivoklát, 1932–1934, s. 181.

šest pytláků, a třebaže troubil jako o závod, nikdo mu nepřišel 
na pomoc.459

Zpráva z 24. června 1863 říká, že byl zbit pytláky hajný 
Jirásek. Troubil však na loveckou trubku a  dovolal se pomoci. 
Rozlícený lesní personál samozřejmě zostražitěl a stal se nemi-
losrdným. Například pytláci Lipert z Modřovic a Štech z Novosed 
strávili po dopadení více než tři týdny v  lékařském ošetřování. 
Kde se nepodařilo lesního škůdce dopadnout na místě činu, 
nerozpakovali se hajní a  myslivci za prchajícím střílet, aby už 
pokud možno nikdy nepromluvil.460 

Od roku 1865 následuje na Křivoklátsku jedna srážka s pyt- 
láky za druhou; zmiňme se o těch, které se odehrály v lokalitách 
Lánské obory.

Dne 5. července 1865 se žilinští pytláci chystali, že v pravé 
poledne zatáhnou leč uprostřed Lánské obory.461 Předpokládali, 
že tou dobou budou knížecí lidé doma u oběda, a než se stačí 
seběhnout, bude celá akce dávno skončena. Nápad to nebyl 

067/ Původní hájovna na Kalích. Jedna z místností byla údajně lesníkem 
Františkem Pelzem upravena jako muzeum archeologických exponátů (1945).
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068/ Svítání na Kougláku (2018).
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špatný (s  tzv. „hájenskou hodinkou“ poledního klidu se dalo 
počítat jako s jistotou), jenomže tentokrát to nevyšlo. Lesní per-
sonál byl předem informován jakýmsi udavačem a  už dlouho 
dopředu ostražitě číhal, co se bude dít.

Jakmile pytláci začali „zatahovat,“ udeřili na ně ze zálo-
hy fürstenberští hajní a  myslivci. Využili momentu překvapení 
a hned na místě několik pytláků zadrželi. S  těmito nešťastníky 
to dopadlo nejhůře. Hajní je nemilosrdně ztýrali a svázané je za 
neustálého bití a bolestivých kopanců hnali až do Žiliny. Tam je 
zavřeli v hostinci pana Černého a hlídali je tak dlouho, dokud si 
pro ně z Prahy nepřijela čtyřčlenná jízdní eskorta. Vojáci přiváza-
li zajatce mezi koně a odvlekli je do pražského vězení. Žilinští 
sousedé prý je smutně doprovázeli až k Unhošti.

Některým pytlákům se podařilo z pasti uniknout, ale příliš si 
nepomohli. Lesní personál je rozprášil na všechny strany a štval  
je po lese jako zvěř. Většina uprchlíků byla poblíž Rakovníka 
schytána a uvězněna do tamější městské šatlavy.

Směrem k  Rakovníku prchal také pytlák Vincenc Dlouhý, 
pronásledovaný lesním adjunktem Antonínem Vágnerem, které-
ho nakonec Dlouhý zastřelil. „Item 7. července [1865] zastřeli- 
li pytláci míčského lesního Vágnera. Byli chycený a  ku právu 
dodáni. Prve než ale byli daný ku právu, byli vedený na Lána 
ku knížeti, a toho, co Vágnera zastřelil, kníže [se] svým bratrem 
Emilem, nemoha se zlostí udržet, zfackoval[i] a tak žilou zmrska-
li, až byli samá modřina a pruhy.“462 

Traduje se, že pochytaní pytláci i Vincenc Dlouhý byli nejprve 
deportováni do Lán. „Dne 7. července [1865] zastřelili pytláci les-
ního příručí[ho] Antonína Vágnera za Novým Domem. [Pytlák] 
byl chycen a odveden na Lány, tam prý od samého prince Emila, 
bratra knížete, zbit, že zůstal polomrtvý, a pak dodán soudu.“463 

Zdá se, že hlavním pytlákovým trýznitelem byl kníže Emil 
Egon z Fürstenberka. Pokud se zpráva zakládá na pravdě, byla 
by se knížata dopustila trestného činu, protože se v roce 1865 
jednalo o civilní osoby neoprávněné kohokoli trestat.464

Několik pytláků přece jen uniklo stíhání a  zůstalo na svo-
bodě. Nakonec se všichni žilinští pytláci shledali v  pražském 
vězení a  společně stanuli před soudem. Vincenc Dlouhý se 
přiznal k vraždě Antonína Vágnera a byl odsouzen k dvaceti lé-
tům vězení, ostatní vyvázli s mírnějšími tresty.

462  HOVORKA, František, MALEC, Ferdinand a ČERNÝ, Jan, ed. Rakovnické paměti 19. století: edice vyprávěcích pramenů. Vyd. 1. V Praze: Státní 
oblastní archiv ‒ Státní okresní archiv Rakovník, 2010, s. 63. ISBN 978-80-86772-49-3. 
463  Tamtéž, s. 290.
464  „Zastřelený adjunkt – Lidskost knížecí. Národní listy z 15. srpna 1865, roč. 5, č. 163, s. 3. Antonín Wagner (1833–1865) je zde charakterizován jako 
„muž to šlechetný a u lidu dost oblíbený“. O incidentu na lánském zámku se uvádí: „[Bratr knížete] Emil Egon počal karabáčem ubohého vraha mrskat, 
ho kopat, až napomínání bratra a nevole lidu hlasitým reptáním jeho rozlícenost k mírnosti volala. Upustil od bičování, načež sluhové Jeho Excellencí 
klacky a jinou hrubou zbraní nemilosrdně do zbičovaného mlátili.[…] Pytlák onen zbit, že se nemohl hnouti.[…]Nedivíme se ani tak chování princovu, ale to 
nechápeme, jak smí se mstít a pak ještě viníka odevzdat soudu. Má-li být trestán pytlák za vraždu, o tom rozhodne soud, který jediný má právo trestati viníky.“ 
465  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát ,1932–1934, s. 260.
466  ŠILHAN, Antonín. Žilinští pytláci. Vlast. sborník okr. slánského a novostrašeckého, 1927–1928, roč.17, s. 87.
467  PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené: výpravy do krajin tiché radosti a krásy. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1981, s. 98.

Lesnímu adjunktovi Antonínu Vágnerovi vypravila fürsten-
berská knížecí správa důstojný pohřeb. V  kostele na Novém 
Domě pak každoročně 5. července až do roku 1918 bývala na 
jeho počest sloužena slavná „vágnerská mše“ za účasti vrch-
nosti a  nejvyšších fürstenberských úředníků v  parádních uni-
formách.465 Vágnerova prostřelená lovecká trubka skončila 
v křivoklátském pytláckém muzeu. Lesní adjunkt Antonín Vágner 
je pohřben na novodomském hřbitově. V pískovcovém podstav-
ci je zakotven ornamentální bohatě členěný litinový náhrobek 
s odlitým nápisem uprostřed:

„Zde odpočívá v Pánu Antonín Wagner knížecí fürstenberg-
ský lesní přírucí narozen dne 8. března 1833. U vykonávání své 
služby padl rukou vrahovou dne 5. července 1865. Na památ-
ku věrnému a statečnému služebníku věnují pomník tentokníže 
MAX EGON a kněžna LEONTINA z Fürstenbergu.“

Na poutích po celém kraji se po nějakou dobu také zpívala 
písnička „Co jste pytláci, co jste dělali, že jste se do Rakovníka za-
vřít nechali?“ Největší srážka s pytláky, k jaké kdy na Křivoklátsku 
došlo, tak vstoupila ve všeobecnou známost. Tragédie se změnila 
v jarmareční záležitost.466 

Na místě, kde věrný Antonín Vágner zemřel, dodnes stojí 
v křižovatce, kde se silnice od Lán rozvětvuje doleva směrem na 
Křivoklát a doprava směrem na Nový Dům, pomníček v nízké 
laťkové ohrádce, který připomíná doby, kdy jelen či srnec mívali 
větší cenu než lidský život. Původní epitaf ve zkratce líčil celou 
dávnou krvavou historii: „Zde 5. července 1865 byl zastřelen  
lesní adjunkt Antonín Vágner pytlákem Vincencem Dlouhým, 
když dohoniv ho, měl ho již jen chytiti za límec.“ 

Když Dlouhý vyšel v  roce 1886 z  vězení, dostal příležitost 
k polepšení a byl přijat křivoklátskou lesní správou na nádenické 
lesní práce při úpravě cest apod. Nicméně k náprvavě nedošlo 
a za nějaký čas byl opět přistižen při lesním pychu.

Možná, že by k  téhle vágnerské tragédii nemuselo dojít, 
kdyby úřady vyslyšely volání lesního Grafa z Bušohradu, který 
se v  hlášení z  12. června 1865 dožadoval četnické pomoci, 
poněvadž „lesní personál už nestačí v  boji proti rozmohlému  
pytláctví,“ a dodával, že „pytláci nejen sami konzumují ulovenou 
zvěř, ale dodávají ji za úplatu do hostinců.“467 Dne 15. srpna 
1865 sestavil princ Emil Eugen seznam pytláckých incidentů za 
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měsíce červen a červenec 1865, kdy bylo nahlášeno 22 případů 
s 52 pachateli. 

Dne 21. ledna 1866 hlásí rajtfořt Jiruš z  Nových Dvorů, že 
pobočník myslivce Ad. Schrötter přišel v oboře na barvu a pro-
vedl prohlídku u podezřelého souseda Pošmourného na Lánech, 
kde nalezli vystřelenou ručnici a  u  Ign. Šímy nabitou ručnici. 
Pošmourný odjel v noci do Slaného. Schrötter s podkoním Stonem 
jeli za ním do Slaného, potkali tam Šímu, na němž vyzvěděli, kde 
Pošmourný stojí v hospodě, a šli tam. Vůz na dvoře zabarvený, 
ale prázdný. Jak odešli, byla zavřena vrata, proto zůstali nablízku 
a čekali. Vrata se opět otevřela a z nich vyjel prudce Pošmourný. 
Zadrželi ho. Laň už měl opět naloženou na voze, chtěl ji patrně 
dopraviti dál od prozrazeného úkrytu. Pošmourný, Šíma a Šturc 
nato zatčeni. 30. června 1866 slánský soudce Havelka přiměl 
Pošmourného, Šímu a Šnobla k doznání.468

Je zajímavé, že tento případ se zachoval v  lidovém podání 
v přesně opačném vyznění: pytlák Šíma vychází jako vítěz, který 
rafinovaně dokázal vypálit myslivcům rybník.469

Na opačné straně Obory, v hájovně na Kalích nad Klíčavou, 
sloužil jako hajný již zmíněný amatérský archeolog František 
Pelz, proslulý nesmlouvavou péčí o  lesní zvěř. Ten zastřelil na 
Šarváši jednoho z pytláků, ale komplicové se mu krutě pomstili. 
Dne 3. června 1873 ve 4 hodiny ráno se Pelz vydal do lesa 
s tím, že se za hodinu vrátí zpět, aby vyprovodil do Zbečna svou 
dceru, která se chystala do Prahy. Když se dlouho nevracel, 
začali ho hledat a nalezli ho mrtvého v lomu v oddělení Stará 
obora poblíž hájovny. Pušku, hodinky a peníze měl u sebe, ne-
jednalo se tedy o loupežné přepadení, nýbrž o pomstu. Statný 
hajný kladl tuhý odpor, ale pytláci byli v  přesile, po krátkém 
zápase hajného spoutali, ústa mu zacpali šátkem a tloukli Pelze 
klacky. Samotné rány smrtelné nebyly, hajný se udusil, když 
ležel s ucpanými ústy obličejem k zemi. Soudní komise uzavřela 

468  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát,1932–1934, s. 182.
469  V místní tradici Šíma včas zpozoroval oba myslivce, kteří k němu jdou dělat domovní prohlídku, a schoval před nimi upytlačený kus do díže, v níž 
zpravidla kyne chlebové těsto. Lesníci pátrali úplně všude, poněvadž přišli po barvě téměř najisto, ale do chlebové díže přikryté plachetkou nenahlédli, 
protože boží dárek nesmí nastydnout a nikdo ho nesmí uhranout. Odešli s ostudou a Šíma mohl za chvíli odvézt zvěřinu překupníkovi. Blíže SOUKUP, 
Gabriel. Podařená lest. Vlast. sborník okr. slánského a novostr. 1927–1928, roč. 5, s. 41–42. Podobnou situaci líčí lesník Josef Hůla: „[Kolem roku 1890] 
bylo hodně pytláků. Jednou střelil pytlák Ondříček z Bukové srnce pod vsí. Se srncem utíkal a za ním lesník. Se srncem přiběhl k Jiráskům a panímáma 
zadělávala chléb. Srnce hodil do těsta do díže. Sedl si za stůl a obědval s nimi, jako by u sedláka pracoval.“ Blíže Soukromý archiv Josefa Hůly Paměti 
a moudrosti. Strojopis z roku 1992, s. 25.
470  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 37, s. 260.
471  Tamtéž.
472  Výhrůžný dopis zastrašující adjunkta Pocheho byl nalezen dne 5. října 1866 také u Alžběty. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. 
Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 183. 
473  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 259–260; SKLENÁŘ, Karel. 
František Pelz, zapomenutý archeolog křivoklátských lesů. Archeologie ve středních Čechách 7, 2003, s. 9–32; PALIVEC, Viktor. Hájemství zelené. Praha: 
Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1981, s. 99.
474  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 37, s. 260; DRVOLA, Karel. Ozvě- 
ny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum a současnost. řada spole- 
čenskovědní, 2015, roč. 22, s. 36. ISSN 0862-2043. 
475  Tamtéž.

případ tak, že Pelz zemřel „mrtvicí následkem zadušení“,470 
a v matrice zemřelých je zapsáno, že „zahynul následkem násil-
ného a vražednickou rukou způsobeného zardoušení“.471 Třetí 
den po Pelzově vraždě leželo na pařezu u Zeleného kříže psaní, 
které vyhrožovalo smrtí hajnému Antonínu Poštovi.472 K  nové 
tragédii však naštěstí nedošlo, protože pachatelé byli včas 
vypátráni a postaveni před soud. Na místě tragédie čteme na 
litinové tabulce nápis: „U věrném vykonávání povinnosti své za-
vražděn, polehl zde František Pelz, knížecí hajný na kalích, dne 
3ho června 1873.“473

Po Pelcově zavraždění nařídilo c. k. okresní hejtmanství 
v Rakovníku provést soupis všech místních trestaných pytláků. 
Lesní rada Kraus jich napočítal 62, ale dodal, že „podle zkušeno-
sti bylo jich ještě 2krát tolik, již dovedli ujíti všem nástrahám 
spravedlnosti nebo odbyli to nějakým brokem pod kůži, nikde 
neregistrovaným“.474 

Pytlácká opovážlivost byla neuvěřitelná a ruku v ruce s tím 
šly zákroky lesního personálu. Vypravuje o tom Josef Seidl. Na 
Píních sloužil hajný Zanger. Jednou složil kterýsi z loveckých hos-
tů v  tamějším revíru kapitálního jelena a  Zanger byl pověřen 
onen ulovený kus hlídat, dokud pro něj nepřijede povoz. Čekání 
nebralo konce a Zanger se od jelena vzdálil kus cesty k silnici, 
aby zjistil, jestli už vůz jede. Než se vrátil, někdo mezitím oddělil 
a odnesl jelení hlavu s trofejově cenným parožím. Zajisté se jed-
nalo o bravurní pytlácký kousek.

O Zangrovi pak sami pytláci říkali, že „Je to hotový ďábel. Pravý 
divočák“.475 Chodil po revíru s dvěma puškami a nerozpakoval se 
po podezřelých opravdu střílet. Jednou se dostal v hospodě do 
hádky se známým pytlákem, zmlátil ho a nakonec ho udeřil lah- 
ví do hlavy. Vypadalo to, že zraněný zemře, a tak se na smrtelné 
posteli oženil. Měl už dlouho známost, ale stále sňatek odkládal. 
Tragická diagnóza se nepotvrdila, pomlácený přežil a Zanger prý 



(  131  )

potom říkával: „Toho lotra jsem oženil tím, že jsem mu dal flaškou 
do palice.“ 476

Josef Seidl připomíná známé pytláky ze Lhoty: Švejcara, 
Ženíška a Kuňáčka. Ženíšek proslul tím, že na Dlouhém hřebe-
ni prostřelil klobouk hajnému Vydrovi, který jako „svobodňák“ 
sloužil na Leontýnce (Lovecké boudě). Vydra prý ten klobouk 
následně s pýchou nosil, ale Ženíšek se nechal slyšet, že příště 
bude mířit níž. Při mapování se pak místu na Dlouhém hřebeni, 
kde Vydra přišel o klobouk, dostalo pojmenování Pytlácký vrch.

O Kuňáčkovi se tradovala až nepravděpodobná historka, že 
se jednou přel s jakousi šlechtičnou, snad dokonce se samotnou 
kněžnou, o uloveného srnce. Vystřelili na něj současně oba, aniž 
by o sobě věděli, a oba si na složený kus činili nároky. Galantní 
Kuňáček prý nakonec s úklonou ustoupil a s prázdnou odešel. 

476  SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, strojopis, nestránkováno.
477  Tamtéž.

V každém případě měl Kuňáček osvědčenou fintu, jak se dostat 
z pytlácké výpravy nepozorován domů. Vracel se zadem dírou 
ve střeše maskovanou došky, lehký žebřík vytáhl vždy za sebou. 
Nejednou prý se mu to vyplatilo. Lesní personál na něj téměř 
s jistotou číhal u vrátek, a když se nemohl dočkat a rumploval na 
dveře, vykoukl jakoby rozespalý Kuňáček z okna, proč ho někdo 
v noci ruší ze spánku.477 

Na rozdíl od července roku 1865 prokázal Emil Egon z Für- 
stenberka, strýc a  poručník nezletilého knížete Maxmiliána 
Egona II., vůči pytlákovi laskavé srdce. Dne 21. září 1874 byl 
přímo u pytláckého oka chycen horník Kašpar Rohla z Bratronic, 
fárající na ploskovské fürstenberské šachtě řečené Mašina, a na 
základě žaloby podané knížecí honební inspekcí byl za trest 
neprodleně propuštěn z  práce. Kníže Emil Egon tuto výpověď 

069/ V období první republiky byla socha skotského lovce přesunuta před kolonii na Nových Dvořích. 
Na nedatované fotografii je rodina Jungmannových, která zde bydlela.
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neschválil: „Tomu člověku je nutno práci naopak opatřit a zajis-
tit, aby neměl nouzi ani čas na pytláctví.“478 Správa dolu přijala 
propuštěného Rohlu opět do zaměstnání.

Lesník Josef Hůla vzpomíná: „Můj strýc Adolf Topinka byl les- 
níkem – svobodným – na Marvánech. Při jednom střetu s pytláky 
na Novém Domě u  lesa zastřelil pytláka z Lašovic Krauštingla, 
který byl jeho kamarád. Kníže Fürstenberg mu zaplatil cestu do 
Ameriky, aby ho nezastřelili pytláci. To se stalo před prvou světo-
vou válkou. V roce 1980 jsem se dověděl, že pytláka zastřelil lesní 
z Hané a můj strýc to jako svobodný vzal na sebe.“479

V posledních desetiletích habsburské monarchie se stal nele-
gální lov zvěře dobrodružnou zábavou; hovoří se o pytlácích-pá-
nech. Tito majetní muži si zajišťovali ve vesnicích kolem Obory 
předem ubytování a  často i  zkušený doprovod. S  oblibou se 

478 SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů, Křivoklát, 1932–1934, s. 198.
479 Soukromý archiv Josefa Hůly. Paměti a moudrosti. Strojopis z roku 1992, s. 25.
480 SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, strojopis, nestránkováno.
481 Moritz Rothberger (1865–1944), sochař. 
482 První mezinárodní lovecká výstava (Erste Internationale Jagd-Ausstellung) se konala v  roce 1910 (květen – říjen) ve Vídni v  Prateru. Jedním 
z pořadatelů byl kníže Maximián Egon II. z Fürstenberka a představil zde expozici myslivosti na Křivoklátsku, zahrnující i předměty a dokumenty týkající 
se pytláctví. SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 125–126; NACHTMANOVÁ, 
Alena a Vladislav RAZÍM, Vladislav. Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. RAZÍM, Vladislav a Dušan FOLTÝN, Dušan. Přemyslovské Křivoklátsko: 
900 let hradu Křivoklátu: [výstava k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110‒2010), hrad Křivoklát, prostory bývalých pivovarských 
lednic, 1. duben ‒ 30. září 2010]. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2010, s. 106. ISBN 978-80-86516-
33-2; DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum 
a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 34. ISSN 0862-2043. 

oblékali jako myslivci, a tudíž je i lesní personál někdy považoval 
za knížecí hosty.480

Jako jakýsi symbol pytlačení v Lánské oboře bývá širokou veřej- 
ností vnímána kovová plastika sochaře Moritze Rothbergera481 
ztělesňující prý skotského lovce (vojáka, kavalíra) v životní velikos- 
ti. Přikrčený muž s  dvouhlavňovou puškou se ostražitě rozhlíží 
kolem sebe, je připraven bleskurychle zalícit a  vystřelit. V  roce 
1910 se konala ve Vídni lovecká výstava,482 kde byla tato socha 
na prodej. V  německém almanachu výstavy byla vedena jako 
Pirchender Jäger (Lovec na šoulačce). Rodině Fürstenberkových 
se natolik zalíbila, že ji na místě zakoupili a nechali převézt do 
Lán. Tradovalo se, že kněžna Leontina z Fürstenberka se za sou- 
mraku ráda sama procházela lánským zámeckým parkem. 
Obvykle došla až k psímu hřbitovu a oklikou se vrátila zpátky do 

070 a/ Průvodce 
k Mezinárodní lovecké výstavě 
ve Vídni konané v roce 1910.

070 b/ Plastika skotského 
lovce sochaře Moritze 

Rothbergera je uvedena 
i v průvodci k výstavě.
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budovy. Jednoho srpnového podvečera roku 1908 se prý náhle 
rozhrnulo houští a kněžna se octla tváří v tvář drzému pytlákovi. 
Muž na ni namířil pušku, ale vzápětí zmizel zase v lese. Vyděšená 
šlechtična omdlela a teprve po hodné době ji našli v bezvědomí 
na okraji pěšiny. Své leknutí prý důkladně odstonala, současně 
však byla pyšná na prožité dobrodružství, a tak zakoupila plasti-
ku, která jí romantickou událost navždy připomínala.483 Pověst je 
to hrůzostrašná, organicky zapadá do atmosféry křivoklátských 
lesů, ale dost možná to bude jen ohlas četných pytláckých his-
torek.

Socha byla zasazena do přírodního prostředí lánského ang- 
lického parku v  těsné blízkosti zámku. Přišel rok 1921, zámek 
odkoupila Československá republika, hradní architekt Josip Pleč- 
nik prováděl různé parkové úpravy, socha se mu nehodila, a tudíž 
ji nechal odstranit. Skotský lovec (kavalír) byl přemístěn na Nové 
Dvory a tam až do roku 2002 strašil děti jako Pytlák. Zdomácněl, 
sžil se s prostředím, stal se ztělesněním letité tradice.

V roce 2002 na jaře přemístila Kancelář prezidenta České re-
publiky sochu Pytláka kvůli bezpečnosti z Nových Dvorů do areálu 
loveckého zámečku Amálie poblíž Brejle. Její replika se od začátku 
roku 2019 nachází v Lánech před budovou Lesní správy.

483 Anonym: Novodvorský pytlák. Vlastivědný sborník školního okresu slánského, 1932–1933, roč. 10; HUSÁK, Karel. Pytlák. Vlastivědný sborník okre- 
su slánského a kladenského, 1938–1939, roč. 16. 
484 NA, f. Stará manipulace, kart. 1684, inv. č. 2663, sign. P 90/5, instrukce pro zámeckého hejtmana;
485 KALOUSEK, Josef (ed.). Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XXII, Řády selské 
a instrukce hospodářské 1350‒1626. Praha: Domestikální fond království Českého, 1905, s. 388–481.
486 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý archiv, č. 338.
487 Tamtéž.
488 NOVÁK, Antonín a Josef TLAPÁK. Vývoj lesa a lesního hospodaření na Křivoklátsku. Bohemia centralis, 1975, roč. 4, s. 3–51.
489 NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 184. 

L e snic t ví  v  období 
Für s t enber ků

O C H R A N A  L E S A 
A   P O Č Á T K Y 

L E S N Í  K U L T U R Y 
N A  K Ř I V O K L Á T S K U

Snahy o obnovu a zdárný růst lesů na Křivoklátsku a v oblasti 
současné Lánské obory zaznamenáváme již od druhé poloviny 
16. století. Nařízení z tohoto období však nesouvisí s ochranou 
porostů před zvěří, ale týká se zejména pastvy dobytka a  tra-
vaření. Pastva dobytka byla již v tomto období považována za 
škodlivou a její zákazy se opakují v instrukcích různých majite-
lů panství. Řád z roku 1577 přímo nařizuje lesnímu personálu:  
„… po mýtech mladých ve všech ouřadech aby nedopouštěli 
pásti pod pokutami na to usazenými“.484 Totéž ukládala i hejt-
manská instrukce pro křivoklátské panství z  roku 1602. V  in-
strukcích pro hejtmana Jana Raphaela Gallidese z  roku 1655 
nacházíme ustanovení „o vyklizování mýt a zákazu pastvy do-
bytka v  mladých mýtích“.485 V  instrukcích pro křivoklátského 
hejtmana z roku 1708 můžeme nalézt již výše zmíněné, obsahují 
však i dodatek, že trávu v lese je možné prodat, „ale pouze bez 
ničení a  zahubení mladého nárostu“.486 Nejpodrobněji pouču-
je v tomto ohledu instrukce pro křivoklátského lesmistra z roku 
1721. Ta stanoví, že „mladé seče je potřeba co nejvíce chránit, 
má být dbáno toho, aby v nich nebyl pasen žádný dobytek, ani 
tráva sečena, ani milířeno. Dále, že vesnice mají zůstat při vy-
kázaných pastvách a dále nezaháněti; když se na takové pastvi-
ně objeví mladé mlází, má se pastva vytýčit jinde a tento nálet 
se má chránit“.487 Pastva dobytka v  lesích dosáhla největšího 
rozmachu po třicetileté válce a i přes četná nařízení se udržela 
až do poloviny 19. století.488 O rozsahu využívání pastvy svědčí 
i skutečnost, že kolem roku 1810 se páslo v křivoklátských lesích 
až 10 000 kusů různého dobytka.489 Nejvíce byly devastovány 
okrajové části revírů v blízkosti lidských sídel a vznikaly i rozsáhlé 
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holiny bez řádného zalesnění. Pastva dobytka na křivoklátském 
panství postupně ustávala ve druhé polovině 19. století.490

Nejednalo se však pouze o pasivní ochranu mladých porostů 
formou nařízení. V komorních instrukcích z 16. století můžeme 
již nalézt pokyny k oplocování pasek. Ve valdštejnských instruk-
cích z Křivoklátska se o plocení sice přímo nemluví, bezpochy-
by to byl však tenkrát i později za Fürstenberků obvyklý způsob 
ochrany náletů a nárostů.491 

Počátky lesní kultury na Křivoklátsku jsou spojené s osobou 
knížete Karla Egona I., který v době svého působení ve funkci nej-
vyššího českého purkrabího vytýkal vrchnostenským úředníkům 
nevzdělanost, úplatkářství a hrubost a prosazoval, aby bez řád-
ných hospodářských znalostí nebyli do svých funkcí ustanovováni. 
Sám byl ekonomicky velmi vzdělaný a údajně si opatřoval všechny 
tehdejší knihy s hospodářskou tematikou. Pokusné pěstování lesa 
probíhalo například v zakládaném lánském parku. V roce 1774 si 
kníže nechal přivézt bednu severoamerických semen (pravděpo-
dobně i stromů) a do doby jeho panování můžeme také datovat 
počáteční snahy o pěstování modřínu (zatím však pouze v bezvý-
znamném množství). Se změnou dřevinné skladby křivoklátských 
lesů souvisel i významný pokrok při zakládání nových lesních kul-
tur ze síjí a  výsadbou sazenic. Posun nastal po vydání dekretů 
knížete Karla Egona v letech 1780, 1785 a 1786, v nichž se ho-
voří o sběru semen492 a zřizování lesních školek. Realizace těchto 
nařízení pronikala do praxe velmi pomalu,493 přesto nacházíme 
zmínky o založení lesní školky na pěstování modřínu u Dřevíče494 
a o snahách provádět umělou obnovu v lesích, kde sedláci využí-
vali travní výkazy pro krmení dobytka.495 Zalesňování rozsáhlých 
holin naráželo na předsudky a sobectví poddaných, neboť způ-
sob zemědělského obhospodařování neposkytoval dostatek píce 
pro dobytek. Změnu přineslo až zavádění jetele a tím postupné 

490 NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 184. 
491 SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 10.
492 V další  listině sepsané roku 1788 Františkem Jirušem se uvádí, že „lesnímu personálu křivoklátskému bylo uloženo sebrati a očistiti v každém 
revíru několik žejdlíků semene a osíti jím, bez další přípravy půdy, prázdná místa v lese.“ Blíže SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin 
a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 18.
493 Největší překážkou bylo překonání konzervativnosti a předsudků vůči zavádění nových postupů u lesního personálu. Blíže SVOBODA, Pravdomil. 
Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 19.
494 HENKE, Tadeaš. Tagenbuch einer botanischen Reise in einigen Bezirken des Rakonitzer und Berauner Kreises in Böhmen, im Augustmonat 1785. 
Abhandlungen der Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften auf das Jahr 1786, Prag-Dresden, 1786, s. 31–59.
495 NECHLEBA, Alois. Počátky lesní kultury na Křivoklátsku. Sborník ČAZ, 1928, roč. 3, s. 763–776.
496 SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 20.
497 NECHLEBA, Alois. Memoiry starého lesníka cenným pramenem pro dějiny hospodářských a sociálních poměrů panství křivoklátského v období 
1750–1846. Věstník ČAZ, 1935, roč. 11, s. 547–550; týž. Hospodářské a kulturní poměry na panství křivoklátském v období 1750–1846. Věstník ČAZ, 
1935, č. 11, 1935, s. 703–707.
498 Umělá obnova se prováděla na 90 % plochy lesů, přirozená obnova se využívala pouze na 10% plochy. Blíže SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské 
lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 34.
499 SOA Praha, f. Rudolf Maxera, kart. 2, inv. č. 20, fol. 27–31; ŠNOBL, Jan. Lesní hospodářství na Křivoklátsku před sto lety. Český les, 1928, roč. 18. 
500 SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 38.
501 Tamtéž, s. 44–45.

omezování pastvy a  zdomácnění brambor.496 Lesník Jiruš ve 
svých pamětech označuje za počátek lesní kultury na Křivoklátsku 
až rok 1800. Tehdy se začala provádět síje lesních dřevin do stru-
žek.497 Umělá obnova postupně začala převažovat nad obnovou 
přirozenou. V roce 1839 lesní rada Gintl uvádí, že veškeré paseky 
na Křivoklátsku se zalesňují uměle,498 a  to především proto, že 
mýtné porosty jsou přestárlé, zabuřenělé řediny, které vylučují při-
rozenou obnovu, a původní nálety byly zničeny pastvou a zvěří.499 
Zvěř byla limitujícím faktorem k využití přirozené obnovy přede-
vším v oborách, kde byly její stavy udržovány záměrně vysoké. 
Vliv na její početnost měla po vyhubení velkých šelem pouze in-
tenzita lovu a pytláctví.  Běžně se při obnově lesa využívalo i pola-
ření. Exkurze v revíru Obora v roce 1854 například zaznamenala 
zdařilou smrkovou sadbu s meziprostory osázenými bramborami. 
Pěstování brambor v lesních kulturách bylo umožněno pilným dře-
vorubcům, ale za to museli provést výsadbu lesních dřevin a nut-
ná vylepšení. Polaření bylo zrušeno v roce 1879.500

Těžené dříví bylo v minulosti využíváno na hradech, v pan-
ských dvorech, v pivovarech, v ovčínech, při pokusech s dolová-
ním, ale především se zpracovávalo k pálení dřevěného uhlí pro 
železárny, hamry, sklárny a flusárny. Dříví pro plavení po řece, 
stavební a jiné užitkové, se těžilo toulavým, neomezeným výbě-
rem nejlepších a nejvhodnějších kmenů, kdežto dříví k pálení se 
bralo nejraději v pasekách, a  to pro nedostatek cest i povozů 
převážně v přístupných polohách, nejbližších místům spotřeby. 
Odlehlé polohy nebo stromy příliš silné se opomíjely, takže stro-
my v těchto lokalitách hynuly věkem a trouchnivěly, kdežto v pří-
stupných polohách lesy řídly a  mizely. Tento trend nebyl cha-
rakteristický pouze pro Křivoklátsko, ale pro celé území Čech.501

Se stoupajícím podílem umělé obnovy lesů a změnou hospo-
daření se také začaly měnit životní podmínky pro zvěř. Snížení 
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diverzity lesních dřevin a omezení potravní nabídky se neblaze 
projevilo ve formě škod na lesních porostech. První záznamy 
o loupání jehličnatých dřevin se objevují již v roce 1865 a v dal-
ších desetiletích postupně docházelo k plošnému nárůstu poško-
zených porostů.502 První podrobný soupis porostů poškozených 
loupáním byl na Křivoklátsku pořízen v roce 1906. Celková plo-
cha takto poškozených porostů tehdy činila 3 959 ha. Statistiku 
loupaných porostů vykazuje také fideikomisní inventura z roku 
1920. Celková vykazovaná suma poškozených porostů o  prů-
měrném věku 40 let činí 4 500 ha.503

O  způsobu hospodaření a  ochraně porostů v  období Für- 
stenberků se zmiňuje lesní rada Zatloukal.504 V  Oboře na 

502  Lesprojekt Hradec Králové s. r. o. Lesní hospodářský plán Křivoklát 2005–2014. Textová část. Hradec Králové: Lesprojekt Hradec Králové s.r.o., 
2004, s. 63. 
503  NOVÁK, Antonín a Josef TLAPÁK. Vývoj lesa a lesního hospodaření na Křivoklátsku. Bohemia centralis, 1975, roč. 4, 1975, s. 3–51.
504  ZATLOUKAL, Jan. Lány. Stráž myslivosti, 1938, roč. 16, č. 2, s. 29–34.

výslovné přání majitele nebyla prováděna těžba. Byly zpracová-
vány pouze souše a vývraty, přestárlé porosty se netěžily a vý-
chova mladých lesních porostů byla značně zanedbána. Pouze 
pro honební účely byly vytěženy i několikahektarové plochy na 
místech myslivecky vhodných. Takto vzniklé holoseče se vysázely 
převážně čistým smrkem a ten byl chráněn proti okusu koude-
lováním a hlídkováním tak dlouho, dokud neodrostl. Zatloukal 
dále uvádí, že kultury byly v posledních 50 letech chráněny proti 
zvěři plotem (tzv. ohraženicemi). Takto vzniklé porosty zůstávaly 
oploceny do věku 25 až 30 let bez pěstebních zásahů. Vybíral 
se z nich pouze materiál potřebný na údržbu plotu. Po odplo-
cení ohraženic se do porostů stáhla zvěř a začala je intenzivně 

071/ Likvidace větrné kalamity v roce 1897 (Buková).
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poškozovat. Smrky, které tvořily porost hlavní, byly úplně olou-
pány, porost vedlejší, pokud ještě živořil, byl sloupán stejně a po-
rost potlačený odumřel ještě dříve, než byla ohraženice zvěři 
zpřístupněna. Borové porosty, zakládané v menším měřítku než 
smrkové, již netrpěly škodami zvěří v takové míře.505

Mimo smrk, prosazovaný jako jedna z  hlavních hospodář-
ských dřevin, je zajímavý i výskyt dalších druhů lesních dřevin, 
které se přirozeně vyskytovaly v místních lesích ještě před za-
hájením lesní kultury. Dub nebyl na Lánsku převládající dře-
vinou. Popisy porostů ze začátku 19. století nám potvrzují, že 
staré doubravy byly hlavně ve východní a  jihovýchodní části 
panství a  jejich kvalita nebyla příliš vysoká, neboť pocházely 

505  ZATLOUKAL, Jan. Lány. Stráž myslivosti, 1938, roč. 16, č. 2, s. 29–34.
506  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 74. 
507  SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 6–7.

převážně z pařezových výmladků.506 Nejvíce starých dubů bylo 
na Křivoklátsku v Lánské oboře, a to ve zbytcích přestárlých smí-
šených porostů po obou stranách tzv. Leontýniny cesty, dále 
na Vlčině a  kolem cesty vedoucí z  Lán na Křivoklát. Za vlády 
Fürstenberků byly tyto duby šetřeny jako přírodní park a těžily 
se pouze souše a vývraty.507

Kromě vysoko hodnoceného dřeva byla u  dubu ceněna 
i  dobrá upotřebitelnost žaludů. V  historických zprávách mů-
žeme nalézt záznamy o umožnění lesní pastvy dobytka na ža-
ludech a bukvicích. Později byly tyto žíry určeny výhradně pro 
zvěř, neboť v křivoklátských komorních lesích převažovaly zájmy 
lovecké. Po zrušení lesní pastvy a po nové orientaci zemědělství 

072/ Likvidace větrné kalamity v roce 1897 (Skryje).
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ztratil postupně žír dubu svůj význam. Ostatně i doubrav bylo 
v té době již poměrně málo a úroda žaludů byla stále vzácněj-
ší.508 Předpisy o ochraně starých dubů neměly vždy žádoucí vý-
sledky. Předržování a nepěstování mladých vedlo spíše k jejich 
pomalému zániku.509 I přes snahy o zachování dubových poros-
tů byly doubravy často těženy z důvodu vysoké užitné hodnoty 
dříví a jeho ceny. Na počátku 19. století se již setkáváme pouze 
s  fragmenty původních doubrav a místo dubu se na chudších 
stanovištích začala objevovat borovice. Mezi důvody všeobec-
ného mizení dubových porostů klade inspektor Schmidt také 
vzácně se opakující semenné roky a zavádění cizího osiva do kři-
voklátských lesů, například žaludy koupené od firmy Grünwald 
z Vídně – Nového Města. Od roku 1795 máme poměrně přes-
né informace o  výsevu žaludů a  zalesňování sazenic dubu. 
Například v desetiletí 1803–1812 bylo vyseto 22 066 hektolitrů 
žaludů a  vysázeno 294 760 kusů dubových sazenic. Tato čís-
la jsou však nadprůměrná. V dalších desetiletích už množství 
síjí a výsadeb tohoto objemu zdaleka nedosahuje (1813–1822: 
3569 hektolitrů/194 406 kusů dubových sazenic, 1823–1832: 
4544 hektolitrů/12 892 kusů dubových sazenic, 1835–1844:  
5 270 hektolitrů/10 453 kusů dubových sazenic). I když se tato 
čísla vztahují na celé fürstenberské panství na Křivoklátsku, je 
jisté, že z toho určitá část připadala i na Lány.510 Tyto údaje nám 
mohou poskytovat představu o tom, jak v Lánské oboře vznikaly 
porosty dubu v nejstarším věkovém stupni. 

Buk byl v oblasti Lánské obory a Křivoklátska v původních 
přirozených porostech nejpočetněji zastoupenou dřevinou. Ze 
svého vedoucího postavení byl vytlačen teprve během 19. sto-
letí novým způsobem hospodaření. Za významnou dřevinu na 
Křivoklátsku byl buk považován už v období středověku. Z dů-
vodu využití této oblasti k loveckým účelům byly bukové porosty 
chráněny pro žír zvěře a dobytka. Úrody bukvic byly často od-
prodávány dražbou.511

Buku na Křivoklátsku se podrobně věnoval ve své souborné 
práci Pravdomil Svoboda.512 Zabýval se jeho šířením, resp. ústu-
pem i  úlohou v místních lesích. Lze tedy jeho poznatků, které 

508  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, s. 75.
509  SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 6–7.
510  NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha: Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, 450 s.
511 Tamtéž.
512 SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 6–7.
513 Tamtéž.
514 Tamtéž.
515 Autor prvního zařízení křivoklátských lesů.
516    SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2647, sign. 848 H, 1806, systematizace lesů – návrh J. Bo-
hutinského; dále NECHLEBA, Alois. Počátky upraveného hospodářství lesního na Křivoklátsku. Lesnická práce. 1934, roč. 13, s. 435.
517 SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2559, sign. 210 H, 1829, systematizace lesů na Křivoklátsku –  
popis metody lesmistra J. Bohutinského.

je možné shodně vyhodnotit i  s  odstupem několika desetiletí, 
dobře využít.

Z biologických vlastností a stanovištních nároků buku se dá 
lehce odvodit, že jakmile jednou zaujal místo v našich lesích, měl 
vždy snahu rozpínat se a rozšiřovat na úkor dřevin konkurenčně 
slabších. Nejvíce jím byl ohrožován dub, zejména ve smíšených 
porostech v předchozích oblastech doubrav a bučin. V tomto boji, 
pokud nebyl rušen antropickými zásahy, dub obvykle podlehl a byl 
vytlačen na místa se zvláštními stanovištními podmínkami.513

Tato tendence rozšiřování buku na úkor doubrav byla často 
podporována i lidskými zásahy. Obtížné zmlazování dubu v po-
rostech na rozhraní s bučinami je známé z nejrůznějších oblastí 
a jeho důsledkem je pronikání bukového podrostu do doubrav; 
ten pak další zmlazování dubu na takových plochách vylučuje 
a posléze dub zcela vytlačí. Bučiny vznikaly tedy často na místech 
s těžbou a pastvou prosvětlenými doubravami. Některé popisy 
porostů ze začátku 19. století ukazují, jakým způsobem došlo k vy-
střídání doubrav bučinami. Bukové dříví bylo velmi ceněno v rozví-
jejícím se fürstenberském průmyslu anebo jako palivo. Důkazem 
jsou i  jeho vysoké ceny ve výkazech prodeje z 18. a 19. stole- 
tí. Nadměrná spotřeba palivového dříví určeného k výrobě dře-
věného uhlí vedla na celé řadě lokalit na Křivoklátsku ke sníže-
ní obmýtí. Často porosty nedosahovaly ani takového fyzického 
věku, aby mohlo být využito přirozené obnovy. Využívalo se vý-
mladnosti a docházelo k šíření nízkého lesa. V těchto porostech 
však díky své bohatší výmladnosti začal převažovat habr.514 
Tato opatření byla provedena na základě požadavku Jáchyma 
z  Fürstenberka v  roce 1806. Ten uložil přednostovi lesního 
úřadu Františku Alsterovi a Ing. Janu Bohutínskému,515 aby vy-
pracovali návrhy na zvelebení lesnictví.516 Hlavním cílem v  té 
době byla produkce palivového dříví, především výroba dřevě-
ného uhlí. Bohutínským navrhovaná doba obmýtí se řídila po-
vahou a bonitou půdy.517 Pro dříví stěžňové a hřídelové (jedle,  
dub) měla být 180 roků. Pro dříví stavební 120 roků. Na hor-
ších půdách a  v  odlehlých polohách pro listnaté dřeviny  
80 let a pro jehličnaté 60 let. Staré doubravy měly být zařazeny 
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do 4 věkových tříd, a to 75, 150, 225 a 300 roků. Buky, břízy 
a olše na průměrných a špatných půdách měly být pěstovány 
jako pařeziny. Buk v 40letém obmýtí s těžbou v době od břez-
na do poloviny května. Úspěšné využití pařezové výmladnosti 
buku však zpochybňuje Svoboda,518 neboť tuto dřevinu řadí mezi 
druhy s velmi krátkou a slabou pařezovou výmladností. Lze se 
tedy domnívat, že uvedené porosty vznikaly spíše generativně. 
Po provedení inventarizace rozsáhlých přestárlých bučin vydal 
ředitel knížecích železáren František Nittinger pokyn k realizaci 
Bohutínského záměru. Prosperita železáren si však vybrala daň 
v podobě trvalých vysokých těžeb dřeva často zasahujících až 
do samé podstaty lesa. Křivoklátské lesy před další exploatací 
zachránilo teprve omezení železářského provozu a  jeho krach 
v roce 1873.519

Zatímco v přirozených porostech bez zásahů člověka buku 
přibývalo, v  porostech s  intenzivním lesnickým hospodařením 
byl trend opačný. Klučením se celková oblast listnáčů zmen-
šovala a velké holiny neposkytovaly buku dobré podmínky pro 
rozvoj. Na těchto plochách se zpravidla nedokázal udržet pro 
nedostatečnou ochranu proti mrazu, horku a  silnému zabuře-
nění. K  potlačení buku vedly i  četné požáry v  dobách pastvy 
a hrabání steliva. Tuto skutečnost potvrdil i rada Neufer v roce 
1808, když na základě třicetiletých zkušeností lesmistra uvedl, 
že na místech poražených buků a dubů se tyto dřeviny již neob-
jevují a jsou nahrazovány břízou a borovicí. V těchto březových 
a borových porostech se buk začal objevovat v podúrovni, když 
byl chráněn proti mrazu. Ve skutečnosti rozvoji zmlazení buku 
bránil silný okus zvěří a dobytkem anebo travaření, které veškerý 
nálet ničily.520

Na základě  výše uvedeného lze konstatovat, že stav po-
rostů na Křivoklátsku nebyl příliš uspokojivý a přísně podléhal 
hospodářským požadavkům majitelů panství. Tyto požadavky 
v  průběhu času zásadně ovlivnily porostní skladbu na celém 
Křivoklátsku a v Lánské oboře.

518 SVOBODA, Pravdomil. Nauka o lese. 1. vyd. Praha: Přírodověd. vydavatelství, 1952, 323 s. 
519 NOVÁK, Antonín. Historický průzkum lesa: Státní statek Lány Kanceláře prezidenta republiky. Lektoroval Emil Hošek. Praha : Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem – pobočka Praha, 1969, 450 s. 
520  SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 1943, roč. 6, s. 6–7.
521  HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. 33, č. 2, s. 334. ISSN 0231-7494. Srov. 
TYWONIAK, Jiří. Nevolnické nepokoje na Křivoklátě v roce 1680. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1962, roč. 70, s. 5–10. 
522  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, sign. NA 2291, Wiesnerova zpráva. 
523  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, inv. č. 2571, sign. NA 338 H, fol. 433–439. 

O R G A N I Z A C E  F Ü R S T E N B E R S K É H O 
L E S N Í H O  Ú Ř A D U 

N A  K Ř I V O K L Á T S K É M  P A N S T V Í

Valdštejnové provedli hluboké strukturální změny, jejichž cílem 
byla zvýšená produkce dřeva pro hospodářské účely. K systema-
tickému budování lesních porostů docházelo navzdory tradicím 
a odporu části obyvatelstva, které se odvolávalo na starší pri-
vilegia, jež ho měla vázat k přemyslovskému hradu uprostřed 
panství, a které s jistou dávkou nostalgie vzpomínalo na dobu 
příslušnosti k české komoře, což ve vypjatých okamžicích vedlo 
k nejrůznějším formám poddanských protestů.521

Fürstenberská dvorní kancelář se skládala ze sekretářů, mezi 
nimiž nechyběli ani rodilí Češi, a dvorního rady, což byl nejvýše 
postavený fürstenberský úředník vůbec. Kníže jej často využíval 
také jako inspektora svých panství a svěřoval mu kontrolní funk-
ce. Ty vykonával i Johann Wiesner, jehož kritická zpráva o hos-
podaření na Křivoklátsku z roku 1770 stála na počátku rozsáh-
lých změn.522 

Vedle dvorní kanceláře a hlavní pokladny představoval až do 
velké reorganizace roku 1810 třetí vrchol pomyslného správního 
trojúhelníku hejtmanský úřad či později ředitelství/ vrchní úřad 
křivoklátského panství. V jeho čele stál hejtman/ředitel či vrchní, 
pod něhož spadali hospodářští a lesní úředníci. 

V čele lesníků stál nadlesní či lesmistr, tomu podléhali lesní-
ci/fořti a dále hajní. Lesmistr i jednotliví lesníci mívali k ruce po-
mocníky (adjunkty), jejichž plat byl podobně jako ve vztahu mezi 
úředníkem a jeho osobním písařem původně vyčleňován z pla-
tu jejich představeného. Minimálně do čtyřicátých let 18. sto- 
letí se setkáváme i s titulem zemského lovčího na Křivoklátě, je-
hož označení odkazovalo k dobám, kdy patřil hrad a jeho okolí 
do zeměpanské domény. Jako součást reorganizace lesní sprá-
vy, která následovala po Wiesnerově zprávě, byli včleněni do 
správní struktury mezi lesmistra a lesníky lesní pojezdní s přes-
ně stanovenými obvody, které měli kontrolovat (Brejl, Obora, 
Dřevíč, Křivoklát). Sebevědomá a  do značné míry autonomní 
Jägerparthey se podřizovala vnějším zásahům jen velmi ne-
ochotně: ostatně již roku 1720 musel Jan Josef z  Valdštejna 
vydat příkaz jednoznačně podřizující lesní personál křivoklát-
skému hejtmanovi a vytyčit oblasti, kde musí vzájemně spolu-
pracovat.523 Proces začleňování hrdých lesníků, odkazujících na 
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svébytné zvyky a jistou profesní výlučnost, do správní struktury 
panství tehdy stál teprve na začátku a lze jej považovat za je-
den z hlavních bodů byrokratizace úředního aparátu. Na kon-
ci 18. století došlo k nucenému přesídlování lesníků a hajných 
do vrchnostenských objektů uprostřed lesů, což mělo zpřetrhat 
jejich svazky s vesničany a zajistit větší loajalitu vůči knížecím 
zájmům. Roku 1794 pak bod 14 nového lesního řádu určoval 
jako lesní pojezdné přímo hospodářské úředníky, kteří tak dosta-
li Jägerparthey pod svou kontrolu.524

Křivoklátští úředníci, k  nimž je třeba připočíst i  faráře 
a kaplany na panství, se tedy často rekrutovali z etablovaných 
úřednických rodů, které byly navzájem propojeny dalšími pří-
buzenskými vazbami. Ještě silněji byli příbuzenskými vazbami 
provázáni knížecí zaměstnanci v  lesní správě. Ostatně sám 
František Nittinger, symbol profesionalizace úřednictva na po-
čátku 19. století, byl zapojen do  rozvětvených příbuzenských 

524  SOA Praha, f. Rudolf Maxera, kart. 2, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy. inv. č. 20, kart. č. 2, s. 39–44; HRBEK, Jiří. 
Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 339. ISSN 0231-7494.
525  SOA Praha, f. Rudolf Maxera, kart. 2, inv. č. 20, fol. 19, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy; kart. 2, inv. č. 15, s. 149, 
Pamětní listy z dějin panství křivoklátského; HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. 
č. 2, s. 346. ISSN 0231-7494. Sám Jirusch podává ve svých vzpomínkách stručnou historii rodu až k jistému Matěji Jiruschovi ve službách Jana Adolfa 
ze Schwarzenberka. Srov. KÖNIG, Jan (ed.). František Jirusch, Vzpomínky starého křivoklátského lesníka. Minulostí Berounska, 2001, roč. 4, s. 244–249. 
526  HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 347. ISSN 0231-7494.; 
PROKEŠ, Jaroslav. Memoriály o  hospodářském stavu Čech před selskou bouří z  roku 1775. Časopis pro dějiny venkova, 1924, roč. 11, s. 37–53,  
s. 110–118, s. 12, s. 49–57, s. 111–116, s. 158–167.
527  HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 348. ISSN 0231-7494.
528  Tamtéž. 
529  František Alster, lesní pojezdný fürstenberského panství Loučeň. Na Křivoklátsko byl povolán v  roce 1795 a ve funkci lesmistra, stál u  zrodu 
moderní křivoklátské lesnické péče.  

vazeb a  jeho sestra Krescencie se provdala roku 1805 za teh-
dejšího hracholuského fořta Františka Romualda Jirusche, jehož 
předkové sloužili jako lesníci na Křivoklátě nejen Valdštejnům, 
ale dokonce už i Schwarzenberkům před rokem 1685.525

Karel Egon I. z  Fürstenberka však již od sedmdesátých let 
18. století začal prosazovat odbornou kvalifikaci úředníků, kte-
rá by byla dosažena formálním vzděláním. Jejich nevzdělanost 
a  omezenost považoval za podstatnou brzdu hospodářského 
rozvoje celých Čech,526 podobně jako nevzdělanost prostých 
poddaných,527 kteří měli navštěvovat na Křivoklátsku školy podle 
Felbigerovy reformy.528

Nittinger sám měl vynikající vzdělání stejně jako lidé, kteří 
jej obklopovali v nejvyšších funkcích: původně jabkenický rodák 
a dobrovický polesný František Alster,529 který se roku 1795 uvedl  
jako křivoklátský lesmistr projektem zalesňování holin, nebo 
Jan Bohutínský, jenž stanul roku 1804 v  čele nově zřízeného 

073/ Fürstenberský lesní 
personál. Na nedatované 
fotografii je zachycen 
i křivoklátský lesnický 
historik Rudolf Maxera 
(označen dvěma křížky).

x x
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stavebního úřadu se sídlem v Nižboru a který měl na starosti 
vyměřování pozemků a inspekci vrchnostenských budov.

Lesmistrovi Alsterovi byla přímo podřízena tři polesí:
polesí revíry
Brejl Lány, Ploskov, Brejl, Nový Dům, Řevničov, Haná, Kocanda, 

Lužná
Obora Obora, Kouřimec, Skreje, Kolná, Hudlice a Nižbor
Dřevíč Dřevíč, Poteplí, Běleč, Chýňava, Krkavčí Hora, Zámecký, 

Buková, Hracholusky

Revírní rozdělení se prakticky neměnilo, ale v roce 1835 do-
šlo k reorganizaci a nově vzniklo 5 lesních správ:

polesí revíry
Brejl Lány, Brejl, Haná, Lužná, Řevničov, polní revír Kocanda
Dřevíč Dřevíč, Krkavčí Hora, Běleč, Ploskov, Chýňava, Poteplí
Buková Buková, Hracholusky, Všetaty, Křivoklát, Nový Dům
Obora Obora, Kouřimec, Nižbor
Kolná Kolná, Hudlice, Skryje, Bušohrad

K dalšímu rozšíření došlo v roce 1838. Se zvětšením majetku 
o revíry Olešná a Svojetín došlo v roce 1841 k další reorganizaci 
na 6 lesních správ:

polesí revíry
Brejl Brejl, Nový Dům, Křivoklát, Lány, Ploskov
Lužná Lužná, Řevničov, Haná, Olešná, Svojetín, polní revír 

Kocanda
Dřevíč Dřevíč, Krkavčí Hora, Běleč, Chýňava, Poteplí
Buková Buková, Všetaty a Hracholusky
Obora Obora, Kouřimec, Nižbor, Skryje
Kolná Kolná, Hudlice, Bušohrad

Toto rozdělení fungovalo beze změny až do roku 1869, kdy 
došlo ke zrušení lesní správy Brejl a revíry byly rozděleny mezi 
ostatní správy a Obora byla nahrazena lesní správou Křivoklát. 
Rozdělení pak vypadalo následujícím způsobem:

polesí revíry
Křivoklát Křivoklát, Fürstenberg – dříve Obora a Kouřimec
Dřevíč Dřevíč, Krkavčí Hora, Chýňava, Poteplí a Běleč
Lužná Lány, Řevničov, Leontýn – dříve Brejl, Lužná, Olešná 

a Svojetín
Buková Haná, Alžběta – dříve Nový Dům, Buková, Všetaty 

a Hracholusky
Kolná Skryje, Bušohrad, Kolná, Hudlice a Nižbor

K  dalším významným změnám došlo o  deset let později 
v roce 1879 a souvisely se vznikem nové lesní správy v Lánech. 
Sídlem tohoto nového lesního úřadu se stala patrová budova na 
Nových Dvořích (v prostoru kolonie zrušeného experimentálního 
poplužního dvora Schubartshof). Počet lesních správ se tak opět 
rozšířil:

polesí revíry
Lány Lány, Ploskov, Křivoklát a Alžběta – dříve Nový Dům
Lužná Řevničov, Haná, Korunní princ Rudolf – dříve Lužná, 

Leontýn – dříve Brejl, Olešná a Svojetín
Buková Buková, Všetaty a Hracholusky
Dřevíč Dřevíč, Krkavčí Hora, Chýňava, Poteplí a Běle
Fürstenberg 
– dříve 
Obora

Fürstenberg – dříve Obora, Kouřimec a Nižbor

Kolná Kolná, Hudlice, Bušohrad a Skryje

Tato organizace pak trvala beze změny prakticky až do roku 
1921, kdy došlo k odprodeji tří revírů Československé republice. 

Podrobné rozdělení lesního úřadu na jednotlivé organizační 
jednotky se nám možná jeví jako poněkud nezáživné, ale na-
pomáhá nám s  lokalizací konkrétních informací uváděných 
v historických pramenech a mimořádný význam má tento ná- 
stin vývoje organizační struktury pro přibližnou dataci lesních 
hospodářských map, neboť rok jejich vzniku nebyl často na 
křivoklátských mapách vůbec zaznamenán.

Ž I V O T  L E S N Í C H  D Ě L N Í K Ů 
A   L E S N Í H O  P E R S O N Á L U 

Z A  F Ü R S T E N B E R K Ů 

Až do poloviny 19. století se na Křivoklátsku dodržovaly dávné 
myslivecké tradice:

„Ještě do polovice minulého [19. století] měla myslivost ta-
kovou vážnost, že býval obyčej, že vyučenec myslivosti, chtěl-li 
býti celým myslivcem, musel podstoupiti zkoušky z  myslivosti, 
než byl vzat do svazku řádných myslivců, což na tehdejší dobu 
a úctu k stavu mysliveckému provádělo se způsobem slavnost-
ním. V  tehdejších dobách, kdy starali se myslivci urozenému 
panstvu více o zvěř než o  les, vyžadovalo myslivecké povolání 
pevného zdraví, otužilosti, tělesné síly, bystrého zraku a sluchu. 
Měl-li učedník myslivosti tyto vlastnosti a kromě nich uměl ještě 
psáti a počítati, mohl býti vzat do učení k některému zkušenému 
myslivci, dovršil-li 16 neb 17 roků, od kterého pak po tříleté době 
obdržel vysvědčení, že dobře se myslivosti vyučil. Dokud nesložil 
mládeneček zkoušky, nesměl se zdobiti loveckým tesákem ani 
trubkou, neboť právo nositi tyto odznaky myslivecké náleželo 
mu teprve po ozbrojení, které udílelo se způsobem podobným 
pasování na rytíře. […] Urozený pán předal pak vyučenci tesák 
s loveckou trubkou se slovy, aby pamětliv byl dnešního dne, kdy 
dostalo se mu čestného odznaku mysliveckého, kterého mimo 
potřebu loveckou při honě by použil jen tehdy, kdy byl donucen 
hájiti mysliveckou čest a spravedlnost. Listina o vykonání zkouš-
ky, která byla podepsaná knížetem a principálem, u něhož se 
myslivec vyučil, a dvěma svědky, byla mu jím samým slavnost-
ně odevzdaná, ve které stálo, že jmenovaný myslivec se řádně 
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myslivosti vyučil a zkoušky odbyl a toho dne ozbrojen jest.“530

Moderní správa lesa vyžadovala na všech stupních své hierar-
chie kvalifikovaný úřednický personál, který bude řídit práci svých 
podřizených. Po celé 18. století jednoznačně vítězil nad formál-
ním vzděláním lesnický původ a získávání zkušeností praktickou 
službou v  době, kdy sekundovali některému z  osvědčených les-
níků jako mladí adjunkti. Explicitně se důraz na takový způsob 
„výchovy“ nového personálu objevil v instrukci pro lesmistra Jana 
Michaela Breinholtera z  roku 1733, v  níž mu kněžna ukládala 
dbát na předávání zkušeností, které měli adjunkti využívat k dob-
ru panství, a nikoli k svému osobnímu prospěchu.531 Breinholter, je-
hož otec byl také křivoklátský lesník, si na starší generaci stěžoval 
a v dopise sekretáři Liebscherovi si poněkud cynicky povzdychl, že 
nechce uvolnit místo mladým, a přitom že se někteří staří myslivci 
nevyznají v písemnostech, což je nyní potřeba.532 

S alfabetizací nižšího lesního personálu (hajných) můžeme 
naplno počítat až od konce 18. století, kdy se začaly projevovat 
tereziánské školské reformy. Pro úředníky a zřízence vydal kníže 
Karel Egon II. roku 1835 nový služební řád, který kladl vyšší ná-
roky na jejich odbornou způsobilost, ale současně jim zajišťoval 
díky příznivým penzijním a zaopatřovacím normám bezstarost-
né stáří. V roce 1838 byla na Křivoklátě zřízena dvousemestrová 
lesnická škola se vzornou školkou v Sokolí, určená pro subalterní 
úředníky. Vedl ji Jan Bedřich Gintl a vyučovali na ní vyšší lesní 
úředníci. Pro dosažení vyšších úřednických míst bylo požadová-
no absolutorium stavovského technického ústavu v Praze.533 

Lesnickým vysloužilcům a  jejich rodinám poskytovali Für-
stenberkové základní sociální zabezpečení, finanční i  hmotné 
zajištění a střechu nad hlavou.  

Podobně jako na většině českých a  moravských panství se 
také na fürstenberské doméně uprostřed Čech skládaly příjmy 
úředníků ze tří základních složek: pevného ročního platu, natu-
rálního deputátu či jeho peněžního ekvivalentu a  poplatků za 
úřední úkony, tzv. akcidencií. Vedoucí úředníci dostávali i náhra-
dy kancelářských potřeb, které si museli sami opatřovat, a v prv-
ní polovině sledovaného období i příspěvek na osobního písaře 

530  Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 102–104.
531  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, inv. č. 2571, sign. NA 338 H, fol. 57–62, bod 16.
532  SOA Praha, f. Rudolf Maxera. kart. 2, inv. č. 20, s. 32, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, 1740, únor, 22., dopis.   
533  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 99–100.
534  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, inv. č. 797, sign. SA H 111; inv. č. 905, sign. SA I 33; inv. č. 3181, sign. NA 4828 H.
535  HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 351. ISSN 0231-7494.
536  SOA Praha, f. Rudolf Maxera. kart. 5, inv. č. 41; Blíže HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica 
Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 352. ISSN 0231-7494.
537  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Hlavní pokladna – důchod, inv. č. 122, kn. 60. Jedná se o jména jako Francisca Liebscherin, Barbara Zipplin, 
Depaulin, Kirpalin a další. Blíže HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 354. 
ISSN 0231-7494.
538  SOA Praha, f. Rudolf Maxera. kart. 2, inv. č. 20. Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, 1738, říjen, 8., dopis, s. 32; HRBEK, 
Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 354. ISSN 0231-7494.
539  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, inv. č. 1540, sign. NA 517 F, fol. 1–2; HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském 
panství 18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 354.

nebo sluhu. K vítaným benefitům pak patřil služební kůň či koně  
a  deputátní oves, seno a  také možnost ubytování v  některém 
z panských objektů. Poměr mezi peněžitou a nepeněžitou částí 
platu se během 18. století proměňoval především tím, že rostly 
naturální deputáty, zatímco peněžité platy stagnovaly. Vzhledem 
k tomu, že právě ceny potravin prodělávaly v důsledku válečných 
a hospodářských krizí, včetně hladomorů, největší výkyvy, nebyl 
růst deputátu zanedbatelným faktorem.534 Ke skokovému navý-
šení platů pak došlo až v období let 1778–1789, načež platové 
tabely z  roku 1803 ukazují opět jejich mírný pokles.535 V  době 
války proti napoleonské Francii však zvyšovali zaměstnanci vel-
kostatku tlak na růst platů, a tak 14. června 1810 vydal poručník 
Jáchym Egon z Fürstenberka nařízení o postupné valorizaci platů 
v závislosti na soudobých drahotních poměrech.536

Možnosti, jak zmírnit závislost úřednictva na vrchnosti, po-
chopitelně existovaly a  spočívaly v  půjčkách, jež poskytovali 
úředníci či jejich vdovy často panství, u něhož byli zaměstnáni. 
V seznamu věřitelů křivoklátského panství z let 1768–1770 se 
tak setkáváme s ženami, jejichž příjmení se shodují se jmény vy-
sokých fürstenberských úředníků.537 Základem však zůstala při- 
znaná penze, jež mívala peněžní a deputátní část a jejíž součástí 
mohlo být přiznání bytu v některém z vrchnostenských objektů, 
například v  panské myslivně. Josef Vilém z  Fürstenberka psal 
lesmistru Janu Michalovi Breinholterovi, aby ponechal bydlet 
vdovu po řenčovském (dnes řevničovském) myslivci i s jejími šes-
ti dětmi nadále v myslivně, protože její manžel na panství sloužil 
dlouhých 24 let.538 Ostatně sám Breinholter měl od roku 1733 
doma svého otce Františka, kterému Fürstenberk vyměřil penzi 
„v očích naší duše slouží tatínek, tchán, mnoho let“.539 Tato praxe  
se během 18. století příliš nezměnila a vdova po dvorním radovi 
a vrchním Karlu Ignáci Zippelovi Tereza zemřela roku 1809 ve 
věku pouhých 46 let také v panské myslivně.

Ke střetům soukromých zájmů se zájmy panství docházelo 
velmi často i u lesní správy. Ať už se jednalo o prodej nepřizna-
né zvěřiny a dřeva, o obojí byl značný zájem zejména v Praze, 
nebo o  lesní pastvu, která byla kritizována i  ve výše zmíněné 
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zprávě inspektora Wiesnera z  roku 1770,540 na niž mu kníže 
z Fürstenberka odpověděl poněkud ironicky, že by se u lesníků 
měli při výkrmu dobytka poučit správci poplužních dvorů. Po 
výslechu dotyčného fořtmistra kníže pedantickému inspekto-
rovi odpověděl: „Můj milý dvorní rado, hleďte odkoukati od té 
Jägerparteye umění vykrmování dobytka, použijte té zkušenos-
ti na mých dvorech, a  jakmile se zvýší peněžitý výnos, dáme 
Jägerparteyi službu v  penězích, pastvu v  lese jim zakážeme 
a polní hospodářství omezíme, ale z něčeho přeci ti lidé musí 
býti živi.“ 541 Proti Wiesnerově zprávě se ohradili někteří lesníci, 
kteří argumentovali tím, že plat 50 až 60 zlatých ročně nestačí 
pro obživu, a že tudíž musí chovat vlastní dobytek. Kníže část 
argumentů uznal a nadále měli hajní dostávat přesné příděly 
sena. Na základě Wiesnerovy zprávy byla vydána roku 1770 
nová lesní instrukce, jejíž hlavní myšlenkou bylo zavedení evi-
dence dřeva. Podobně jako u  obilí měl být zachycen jeho po-
hyb v rámci panství, včetně vydávání povolení poddaným plavit 
dříví, měly být vedeny protokoly o krádežích dřeva (tzv. trestní 
knihy) a samozřejmě veškeré účty a evidence přijaté či odesla-
né korespondence.542 Podobně jako v případě poplužních dvorů 
i nad jednotlivými revíry měli nadále bdít nedaleko sídlící úřed-
níci, kteří měli po roce 1794 zastávat funkce lesních pojezdných. 
Kontrolní mechanismy i úřední postupy se tedy v hospodářské 
ani v lesní správě příliš nelišily.

O životě obyčejných lesních dělníků v 19. století vypravuje 
lesník Adolf Böhm:

„V roce 1878 byl můj otec lesním správcem na Brejli a já u ně-
ho praktikantem – tehdy byla lesní správa v onom jednopatrovém 
domě, co stojí o samotě za luhem kus cesty od brejlské kolonie. 

Kolonie byla tehdy plně rodinami lesních dělníků obsazena, 
hlavně dětí tam byla hojnost – dotyčný lesní správec měl nad 
kolonií dozor. V onom křídle kolonie, co jest k všeobecné stud-
ni, bydlel knížecí zvěrolékař Lipšer – zvláštní světnice pro hos- 
tinec nebylo – kolonista Václav Pošta šenkoval ve své světničce –  
obstarával vždy jen na neděli neb svátek aneb i na nějaký vý- 
znamnější den soudek piva, a  když bylo hezky, vyvalil soudek 
před kolonii a šenkoval – Brejláci sedali před svýma sednicema. 
Pošta měl jen málo sklenic a  do těch šenkoval jen zvláštním 
hostům, druhým natočil do přeměřené nádoby a přelil do jejich 
přinesených hrnečků. 

540  HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. Praha: Folia Historica Bohemica 33, Praha, 2018, č. 2, s. 357. ISSN 0231-
7494. Srov. PERGLER, Jindřich. Přehled vývoje lesních porostů na Křivoklátsku. Minulostí Berounska: sborník Státního okresního archivu v Berouně, 2003, 
roč. 6, s. 39–68.
541  SOA Praha, f. Rudolf Maxera. kart. 2, inv. č. 20, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, s. 8; SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, 
Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů, Křivoklát, 1932–1934, s. 69; HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství 18. století. 
Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 357. ISSN 0231-7494. 
542  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, Starý a nový archiv, inv. č. 769, sign. SA H 74; HRBEK, Jiří. Fürstenberští úředníci na křivoklátském panství  
18. století. Folia Historica Bohemica, 2018, roč. č. 2, s. 357. ISSN 0231-7494.

Na dvorku kolonie stávala skorem uprostřed zvonička, kdež 
v takzvaném zouváku byl upevněn zvonek – veškeré zvonění ob-
starával Závora – hned vedle zvoničky stála košatá lípa, pod 
kterou se také besedovalo.

Přišel-li na Brejl, když se zrovna točilo pivo, flašinetář neb 
podobný cestující hudebník, to bývala na Brejli nejen zvláštní, 
ale radostná událost – tu hrával na dvorku a mnohokráte jsem 
viděl, jak nejen mladí, nýbrž i starší, ba i ti nejstarší Brejláci se 
svými vyvolenými okolo zvoničky křepčili, ba ani o mnohé veselé 
zavýsknutí nebylo při tom tanci nouze.

Brejláci, jak se jim všeobecně říkalo, byli vcelku dobří, skrom-
ní a pracovití lidé – pracovali ponejvíce v lese u Brejle i v soused-
ních revírech, a když tam všude práci dokončili, šli pracovat do 
knížecích dvorů – k  cizím lidem do práce nesměli, pouze se 
svolením lesního správce – za to se jim musel správec starati 
o celoroční práci – ta bývala též, že spravovali oborní hradbu 
a veškeré cesty v oboře i venku v revírech.

Na Brejli byly rodiny, kde se kupříkladu v jisté světnici narodil 
otec – v té světnici dosáhl 70 roků věku – po něm dostal jeho 
syn opět v té světnici narozený tuto světnici a zase se v ní dožil 
vysokého věku. Každá rodina měla svou světnici, nad ní kus půdy –  
ve všeobecném chlévě stání na jednu krávu – ve chlívkách každá 
chlívek na jedno prase a nad tím kurník pro své slepice.

Za kolonií měla každá rodina svou zahrádku a kůlničku na 
dříví. Každý kolonista měl 2 míry polí – měl-li však více dětí, tak 
dostal 3 až 4 míry. Ze zahrádek a z polí platili mírný poplatek.

Sklepy na brambory si kolonisté sami vykopali – takové jámy 
vyzdili dřívím – zřídili nahoře malou střechu, kterou poházeli 
zemí a sklep byl hotov – na zřízení těchto sklepů jakož i na jejich 
opravy obdrželi dříví vždy zadarmo. – Tyto sklepy stály všechny 
pod Brejlí u  lánské silnice – bývalo jich tam v  řadě až na 20 
a měly celkový vzhled jako nějaká osada pralidí.

Brejláci dostávali každým rokem k  svatému Václavu od 
knížete silného jelena na rozdíl – na vánoční svátky dostávali 
staří Brejláci a  jich ženy peněžité odměny – děti různé oděvy, 
prádlo a obuv. Každým rokem se toho přivezl na Brejl plný vůz. 

Dříví měli zadarmo, směli si brát odpadové dříví – pařezy 
a slabé soušky – kůry a klest.

Každý Brejlák obdržel pro svou potřebu jeden travní díl bez 
dražby za odhadní cenu. 
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Na Brejli byla malá stodůlka, ve které si vymlátili Brejláci 
svou skromnou sklizeň jeden po druhém, a také, když bylo hez-
ky, mlátívali na dvorku – vše se mlátilo cepama a obilí se čistilo 
prohazováním. 

V těch letech byli všichni Brejláci uniformovaní – kníže dal 
všem dělat z jemnější pytloviny šaty – čepice byly nahoře kožené 
s kšiltem – pouk nosili na širokém opasku: byla to na jedné straně 
sekera, na druhé kladivo a tento nástroj byl v pochvě připevněn 
na opasku. V  tomto ustrojení museli Brejláci při každé knížecí 
honbě vyrukovat – jen Franta Pošta vulgo Amerikán musel nosit 
místo kožené čepice fez – červený s modrým dlouhým střapcem, 
který mu koupil kníže. Amerikán byl velký statný chlap – v obliče-
ji až černý – byl silně kudrnatý, černé vlasy – proto mu ostatní 
Brejláci říkali Amerikán – při každých honech, kde byl kníže, mu-
sel si nasadit Amerikán fez a nosil za knížetem potřebné věci. 

Byla to dosti zajímavá podívaná, když tak všichni vymundýro-
vaní Brejláci vyrukovali. 

V honebních výkonech byli Brejláci mistři – jako při stavění 
pláten – různých druhů neců – tenat – lapů – bývali proto určo- 
váni do všech revírů velkostatků, kde se konaly ku honitbám 

větší přípravy – a mohl se každý na ně a všude spolehnouti – 
na smečenském velkostatku byli vícekrát dělat přípravy k velkým 
honům.

Z oněch starých lidí uměl tehdy málokterý číst a psát – byli to 
skorem všichni, kteří měli četnější rodiny – výdělky byly skromné 
a tu brali rodiče své děti místo posílání do školy na výdělek a ti, co 
nešli ani do práce ani do školy, neměli zase co obléknout a běhali 
nazí po Brejli nebo byli jen v skromném hadříku oblečeni.

Úplně staří Brejláci, kteří nemohli již skorem žádnou prá-
ci vykonávat, byli sice přece posíláni do práce, kupříkladu na 
opravu cest – oni šli s motykou a s lopatou na zádech někam do 
úkrytu, tam si udělali oheň, při kterém vytrvali celou pracovní 
dobu, pak sebrali nádobí a šli domů a měli za den – shora se 
jim to trpělo – naopak bylo to i knížetem jaksi nařízeno, neb on 
říkával: ‚Vždyť ti lidé pracovali tady od svého narození, tady se 
sedřeli a nyní bychom je měli vyhnat na žebrotu?!‘ Byl jsem pře- 
svědčen, že měli hlavně ti staří Brejláci knížete rádi.

Za mě žily na Brejli, když jsem tam u  otce praktikoval  
(1878–1880), následující rodiny: 1. Mrnka Alois, 2. Mrnka Josef, 
3. Mrnka František, 4. Lehoučka František, 5. Lehoučka Antonín, 

074/ Fürstenberští myslivci (1895).



(  144  )

6. Kratina Antonín, 7. Hendrych Josef, 8. Topinka František,  
9. Topinka František, 10. Kučera Václav, 11. Zyka Karel, 12. Zyka 
Maxmilián, 13. Zyka Josef, 14. Závora František, 15. Závora 
Václav, 16. Fröhlich Václav, 17. Kaftan Antonín, 18. Pošta Franti-
šek Amerikán, 19. Pošta František, 20. Pošta Václav.

Zyka František byl v domku nad Myší dírou – po něm tam 
zůstal jeho syn Véna Zyka.

V roce 1880 zemřel můj otec a já jsem přišel ku lesní správě 
na Nové Dvory k Lánům. Kde jsem byl dva roky – pak jsem na- 
stoupil tříletou službu vojenskou – po této vrátil jsem se opět do 
lesní služby na velkostatek – byl jsem co adjunkt u lesních správ 
napřed na Kulnech, pak na Malé Bukové, pak v Novém Jáchymově 
a v roce 1893 přešel jsem dále co adjunkt k lesní správě na Brejl.

Za oněch skorem 13 roků se na Brejli, hlavně v kolonii, mno-
ho změnilo. Zvěrolékař Lipšer zemřel, byt po něm přeměněn na 
hostinec a i bydlel tam jeden kolonista patřící k Amalii. Hostinský 
zde byl jakýs penzionovaný hlídač Kukla – po něm tam přišel 
za hostinského starý Klement Zýka a teprve po něm byla tato 

fronta u studny zřízena na lesárnu a hostinec byl umístěn na 
druhé frontě kolonie, co stojí podnes. V nově zřízené lesárně byl 
prvním fořtem Fricek Schneider, po něm Jindřich Straub, po něm 
Rupert Englert, pak Albín Reinl a po něm já.

Po smrti mého otce přišel na Brejl do onoho velkého domu co 
lesní správec Wilém Nejedlý – Josef Vyktora – František Zyka –  
Bedřich Hoffmann – František Hruška – Pavel Reuss – pak byla 
lesní správa na Brejli zrušena a přeložena na Nové Dvory u Lán –  
a do domu bývalé lesní správy přišel zvěrolékař Ondráček, který 
byl tou dobou ve dvoře Emilově.

Z  těch nejstarších Brejláků již tam nebyl nikdo a  i  mnoho 
z těch mladších se vystěhovalo, hledajíce lepšího živobytí.

Dědek nynějšího Závory byl velmi šikovný člověk, sám zhoto-
vil si různé nářadí a nábytek – postavil na Brejli malou stodůlku –  
zabíjel prasata, velmi dobře upravil veškeré prasečí výrobky – 
měl na starosti vodovod, kterým se vedla dřevěnými rourami 
voda ze studánky Prajzlerky, která jest u lesa za amálijským li-
hovarem – do domu lesní správy na Brejl – týž Závora sám si 

075/ Lesní personál při fürstenberské stříbrné svatbě v Lánech (1914).
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roury vrtal – jenže měl jednu hroznou chybu – že se hrozně rád 
napil, arciť vždy jinde, ne doma a pak to u něj trvalo vždy více 
dní za sebou. (Prajzlerku objevil hospodářský úředník Prajzler na 
Amálii, a proto dostala po něm to jméno.)

S Brejlákama žil jsem střídavě, ale dohromady vcelku 22 ro-
ků, a proto vždy rád na ně vzpomínám.“ 

Na Nových Dvořích to podle vzpomínek lesníka Adolfa 
Böhma chodilo takto:

 „V kolonii na Nových Dvořích byla v období 1881–1882, kdy 
jsem tam praktikoval, kancelář lesní správy – adjunkta a můj 
byt – pak tam byli kolonisté: Štěpánek, Černý, Fröhlich, kočí lesní 
správy Jungmann a pak hostinský Krob. Krob měl toho času také 
jen malou světničku a 4 děti, a když přišli hosté, vyhnal děti hrát 
si ven nebo na půdu a bylo místa hned dost. I my, personál, když 
byl čistý luft (tj. lesní správec pryč), tak jsme tam dosti často, 
ba někdy i hodně dlouho, hýřívali. Nad světnicí Kroba napsal 
jsem modrou tužkou velkýma písmenkama ‚Hotel U modré nud-
le‘ a k tomu vymaloval modrou nudli jako prapor; od té doby se 
tam říkalo ‚U modré nudle‘. Stalo se, že se o tom dověděl kníže 
a přijel se na onen hotel podívat a vyřkl prý svůj obdiv nad tímto 
duchaplným názvem.“543

Josef Seidl, syn lesníka ze Šancí u Ploskova líčí život na osamě-
lé myslivně. Přistěhovali se tam po zemřelém hajném Elznicovi 
23. listopadu 1910, kdy bylo Josefovi čtyři nebo pět let, a tatínek 
tam sloužil plných šestadvacet roků. Budova na Šancích podle 
letopočtu vyrytého v trámu pocházela z roku 1848, svítilo se tam 
petrolejkou a  venku olejovými svítilnami „zlodějkami“. Vedlejší 
políčko průběžně rozrývali divočáci, plot kolem maminčiny zele-
ninové a květinové zahrádky bylo třeba neustále opravovat. Do 
lánské školy to byla velká hodina cesty, chodilo se pěšky za kaž-
dého počasí: přes Velkou bučinu k ploskovské myslivně, dále na 
Mašinu na Františkánské a kolem Panenky Marie. Na jaře a na 
podzim někdy bylo nutno obloukem obcházet divočáky pasoucí 
se na bukvicích.

543   Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 55.

Navzdory odlehlosti stavení se zde pohybovalo velké množ-
ství návštěvníků: hokyně, ženy vypomáhající na panských po-
lích, vyžínačky, dřevaři, uhlíři, sedláci, kominík, mlynář, dráteník, 
sklenkař, facír, četník pan Rejna, hajní Filipi a Meisner. Pravidelně 
zde pracoval pan Kohel ze Lhoty, parťák dřevařů, jimž se říkalo 
nádeníci. Poráželi kmeny, rozřezávali je obloukovými pilami na 
polena, štípali je pomocí železných a dřevěných klínů, používali 
seker a železných palic, rovnali dříví do metrů. Těžce pracova-
li, kouřili z dřevěnek, uměli zajímavě vypravovat a sprostě klít. 
Jejich celodenní stravou bývaly dva krajíce chleba a káva v láhvi 
od sodovky. Někdy jim přinášely oběd manželky a odnášely si 
pak z lesa suché drobné dříví.  

Živo a veselo bylo v období senoseče, ta znamenala zaměstná-
ní pro mnoho lidí na řadu dnů: sekání, sušení, obracení, hrabání, 
kopení, svážení. Všechno se dělalo hezky v  rytmu. Běžně se při 
téhle práci zpívalo, ale někdy panoval strach z bouřek a dešťů.

Dost často zavítali do lesa kluci z okolních vesnic. Byli vyba-
veni ocelovými drápy na šplhání po stromech a vybírali z hnízd 
kavky, vrány, sojky a někdy i malé krahujce. V chudých rodinách 
se vařívala polévka z  vran a  ze sojek, jejich mláďata se dala 
upravit jako holoubátka. Buky poškozené od železných šplhacích 
drápů byly v lese k vidění ještě dlouho po tom, co se ptačí hnízda 
přestala vybírat.

Za první světové války musel lesník Seidl narukovat a dlouho 
trvalo, než byl začátkem roku 1917 na knížecí žádost vyreklamo-
ván, aby mohl pečovat o ohrožený les. 

O  zaměstnání lidí z  novodomské kolonie za první repub-
liky vypravuje paní Helena Břízová, rozená Jungmannová: 
„Chodili do lesa. Kácet, vozit dříví, vyžínat, plít do velké školky 
na Vlčině plevel, děda jezdil s koňmi, dělaly se cesty, na zimu se 
vyhrabovaly piřtovky. Každý měl doma svůj dobytek, každý měl 
co dělat. V létě přišli z práce, šlo se na pole, každý měl svůj pruh, 
šlo se dělat seno… podle toho, jaká byla zrovna roční doba.“
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Für s t enber s ké 
z eměděls t ví 

a  c ho v dobytk a

L Á N S K Ý  Z E M Ě D Ě L S K Ý  D V Ů R 
Z A  F Ü R S T E N B E R K Ů

Podle tereziánského katastru bylo na Křivoklátsku 17 poplužních 
dvorů a v  roce 1752 přibyl ještě jeden.544 Na 11 % orné půdy 
na křivoklátském panství hospodařil důr lánský. Málo početná 
dvorská čeleď by 739 strychů půdy samozřejmě sama o sobě ob-
dělat nestačila, ale byly tady robotní povinnosti místního obyva-
telstva. V roce 1749 bylo obci Lány nařízeno dodávat vrchnosti 
celoročně šest robotníků, kteří museli v  průběhu kalendářního 
roku odpracovat, každý se svým vlastním párem koní, celkem 
624 dnů. Dále muselo chodit na robotu devět lánských nevolníků 
s povinností odpracovat bez potahu ročně dohromady 468 dnů. 
Vašírov musel posílat na panské čtyři potažní robotníky, kteří byli 
povinni ročně odpracovat 468 dnů, a dva robotníky bez potahu 
s povinností odpracovat ročně 24 dnů.

Průměrně tedy musely každý týden vyjet do panských polí dva 
poddanské potahy s člověkem, který měl tyto koně na starosti, 
a kromě toho musel vyjít jeden pěší robotník. Je sice pravda, že 
robotníci se při nucené práci pro vrchnost střídali, ale na druhé 
straně je třeba mít na paměti, že robotní povinnosti nebyly rov-
noměrně rozloženy na celý kalendářní rok. Vrchnost vyžadovala 
jejich plnění především v době špičkových zemědělských prací. 
„Dne 16. září 1738 byli svoláni z celého panství fürstenberského 
do Lán sedláci, kteří nekonali povinnou robotu. Měli se zodpo-
vídati před zvláštní komisí, a když to učiniti nemohli, bylo jich  
22 bito; jednoho z nich odnesli téměř mrtvého.“545

Vedle výše zmíněných předepsaných robot platilo další 
nařízení, že každý domkář a poddruh (bezzemek) musí v době 

544  Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 55.
545  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lány, s. 144. 
546  NECHLEBA, Alois. Křivoklátská robota. Věstník Musejního spolku města Rakovníka,1922, roč. 12, s. 57–72.
547  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Lány, s. 168. 
548  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2558, sign. 183 H, 1823, zpráva F. Nittingera o stavu 
fürstenberského panství. 
549  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 136.
550  Tamtéž, s. 144. 
551  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 30–31.
552  NECHLEBA, Alois. Nový duch a čilý ruch na lánském dvoře před 150 roky. Věstník Československé akademie zemědělské, 1937, roč. 13, s. 278–288.
553  Soukromý archiv Františka Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 28–29.

od 24. června do 29. září povinně odpracovat na panském  
13 robotních dnů. Průměrně to činilo jeden den v letním týdnu 
pro každého domkáře a bezzemka, ale opět je jasné, že přede-
psaná robotní povinnost byla kumulována zejména v  období 
žňových závodů s počasím, kdy je každá hodina drahá.546

V roce 1812 připadalo podle robotního patentu na obec Lány 
celoročně vykonávání 936 dnů roboty potažité a 1 430 dnů ro-
boty ruční a v době od sv. Jana do sv. Václava navíc ještě 91 dnů 
roboty ruční. Tolik však vrchnost nepotřebovala, stačilo jí týdně  
6 dnů roboty potažité a 10 dnů roboty ruční, tedy 312 dnů roboty 
potažité a 520 dnů roboty ruční za rok a v době od sv. Jana do  
sv. Václava ještě 91 dnů roboty ruční. Proto si vrchnost necha-
la od poddaných vyplatit za nespotřebovanou robotu finanční 
náhradu: počítala si 30 krejcarů za 1 den roboty potažní  
a 12 nebo 15 krejcarů za 1 den roboty ruční. Během roku 1812 
tedy vybrala za nespotřebovanou robotu 497 zlatých a 54 krej-
carů.547

K  robotní povinnosti se kriticky stavěl tehdejší ředitel 
křivoklátského panství František Nittinger.548 Ten ve své zprávě ze 
dne 24. března 1823 uvedl, že i přes velký počet potahů a ruční 
roboty se nedaří naplnit plánovaná hospodářská opatření a pro 
vrchnostenské zřízení je spíše překážkou než prospěchem.549 
Zrušení roboty v roce 1848 tak s povděkem nepřijali pouze pod-
daní, ale i samotná vrchnost.

Po požáru dne 27. února 1780, který zničil lánský dvůr s ko- 
várnou čp. 45 a  s  hospodou čp. 44, byly zemědělské objekty, 
kovárna a  knížecí hospoda proti zámecké bráně v  roce 1781 
znovu vybudovány.550 Téhož roku byla vystavěna i nová kovárna 
a nákladem 1 664 zlatých a 33 krejcarů obnovena knížecí hos-
poda čp. 44.551 Roky 1785–1787 pak byly na přání knížete Karla 
Egona I. z Fürstenberka ve znamení zemědělského experimen-
tu.552 V letech 1818–1825 sídlilo v lánském dvoře hospodářské 
ředitelství křivoklátského panství.553

V letech 1860–1875 došlo k rozšíření a modernizaci areálu 
lánského velkostatku. Tehdy vznikla mimo jiné celá řada budov 
s deputátnickými byty, stáje a dlouhá stodola podél silnice ke 
Slovance. Architekt Jiruš vtiskl celému objektu jednotný vzhled 
v  duchu výstavného anglického novogotického slohu, jehož 
věžičky a cimbuří upoutávají náš pohled dodnes. (Jiruš v  téže 
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době a v témž stylu vybudoval také areál koníren východně od 
lánského zámku.554) Nad prostředními vraty do stodoly směrem 
do stávající silnice prý byl veliký pozlacený nápis Leontinenhof 
1860, ale ten byl po první světové válce, když statek koupila 
Československá republika, odstraněn.555

V letech 1869–1872, po zavedení obchodně hospodářské or-
ganizace, fungovala v Lánech fürstenberská hospodářská sprá-
va, řídící oblast Běleč–Lány–Ruda.556

V letech 1886–1887 byly v prostoru dvora postaveny kůlny, 
chlévy pro hovězí dobytek, maštale, sklepy na jablka, sklepy na 
mléko a deputátnické byty pro služebnictvo a pro chasu.557

V roce 1888 byl mezi Lány a Slovankou nákladem 28 994 zla- 
tých 33 krejcarů postaven lihovar.558 Budova svému účelu už 
dávno neslouží, ale orientační bod U lihovaru existuje pořád.

Lánský poplužní dvůr náležel knížecí rodině Fürstenberků do 
roku 1921, kdy ho vykoupil československý stát. Pak byl dlouho 
majetkem Kanceláře presidenta republiky a od 1. ledna 1960 
slouží jako účelové zařízení České zemědělské univerzity v Praze.

554  Výstavba areálu koníren s byty pro personál a příjezdovými komunikacemi stála 48 000 zlatých. Blíže Soukromý archiv Josefa Pošty. Historie obce 
a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 35.
555  SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lány, s. 154. 
556  Soukromý archiv Josefa Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 29.
557 Tamtéž, s. 30–31.
558 Tamtéž, s. 31.
559 Johann Christian Schubart (1734–1787), německý agrární reformátor. Blíže LOM, František. Život a dílo Johanna Ch. Schubarta z Keefeldu. Věstník 
Československé akademie zemědělské, 1937, roč. 13, s. 450–465.

S C H U B A R T O V A 
Z E M Ě D Ě L S K Á  R E F O R M A 

N A  K Ř I V O K L Á T S K É M  P A N S T V Í

V roce 1783 vzbudil zájem knížete Karla Egona I. z Fürstenberka 
spis Johanna Christiana Schubarta von Kleefeld559 nazvaný 
„Mahnruf an alle Bauern, die Futtermangel leiden“. Schubartova 
metoda spočívala zejména v silném omezení úhorů, v pěstování 
jetele i jiných krmných plodin a v omezení venkovní pastvy do-
bytka. Dobytek měl být držen doma ve chlévech, aby zbytečně 
neroznášel cennou mrvu po pastvištích. Hnůj, který se ve 
chlévech nahromadí, pak skvěle poslouží k zúrodňování polí, jež 
následně poskytnou hospodářům mnohem vyšší výnosy všech 
plodin, než bývá zvykem. Místo ladem ležících úhorů, kde se 
tradičně pase dobytek, má být intenzivně pěstován jetel, pícniny 
a  krmná řepa, aby měl ustájený dobytek po celý rok co žrát. 
Vyprodukované pícniny umožní chovat i přes zimu mnohem více 
dobytka,– a  čím více ustájeného dobytka, tím úrodnější pole, 
a čím úrodnější pole, tím vyšší výnosy, a čím vyšší výnosy, tím 
více krmiva, a čím více krmiva, tím vyšší stavy dobytka atd.

Kníže Karel Egon I. z Fürstenberka byl Schubartovým spisem 
tak zaujat, že ho nechal nejen vlastním nákladem přeložit do 
češtiny a  zdarma rozdat mezi poddané, nýbrž pomýšlel na 

076 a, b/ Tzv. Šubrt (Šubrtovna). Hospodářský objekt z roku 1787 později využíván jako lesovna. V roce 1947 budova vyhořela.
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bezodkladné zavedení Schubartova polnohospodářského sys-
tému na všech svých velkostatcích na Křivoklátsku. Zahájil 
pravidelnou korespondenci se Schubartem, objednával z Lipska 
semena jetele a ostatních pícnin a zdarma je rozdával sedlákům 
na svých i sousedních panstvích.

Ředitelem všech fürstenberských hospodářských dvorů byl 
v této době zkušený a vzdělaný Josef Pulpán z Feldsteinu,560 který 
měl díky tomu, že se mu od počátku sedmdesátých let podařilo 
pozvednout výnosy panských statků, neomezenou knížecí důvě-
ru. Pulpán se jako odborník zavádění nových metod nebránil, 
ale zároveň se nehodlal bezhlavě pustit do nejistého experimen-
tování. Nejprve po dobu dvou let podnikal s Karlem Egonem I. 
z Fürstenberka studijní cesty po Německu, aby na vlastní oči viděl, 
jak vypadá Schubartův systém v praxi,561 a pak přesvědčil knížete, 
aby Schubartův systém nejprve pokusně zavedl na jednom je- 
diném velkostatku, a  teprve pokud se v  místních podmínkách  
osvědčí, aby ho uplatnil plošně po celém panství.

Karel Egon I. z  Fürstenberka Pulpána uposlechl a  určil za 
pokusný dvůr lánský velkostatek, který svou bonitou půdy patřil 
k nejlepším na Křivoklátsku a svou výhodnou polohou dovoloval, 
aby kníže mohl osobně sledovat veškeré dění.562

Další problém byl, koho realizací experimentu pověřit. 
Domácí, pouze empiricky, a tudíž jednostranně a konzervativně 
vzdělaný personál se k provádění novátorské reformy naprosto 

560 Josef Pulpán z Feldsteinu (? –1818), osvědčený poradce pro hospodářské otázky.
561 Podle Pulpánovy zprávy měl Schubart v Zeitzu vzorné hospodářství na rozloze 200 strychů (necelých 60 ha), kde pěstoval vedle pícnin také zelí, 
řepku a řadu jiných průmyslových plodin. Schubartův chov ovcí označil Půlpán jako nevalný, a proto kníže Fürstenberk daroval Schubartovi dva berany 
a dvanáct ovcí ušlechtilého plemene.  
562  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 2832, sign. 1962 H, 1794–1804, služební instrukce Josefa 
Pulpána z Feldsteinu pro úřady na panství Křivoklát a reorganizace lesní služby – instrukce pro lesmistra za hraběte Vojtěcha Klebelberga. 
563  Johann Georg Stumpf (1748–1810), německý kartuzián, teolog, přírodovědec a profesor ekonomie a statistiky.
564  Ve smlouvě bylo zakotveno, že pokud bude jeho úsilí korunováno očekávaným výsledkem, nabude Stumpf po třech letech nárok na penzi ve výši 
tří čtvrtin aktivních příjmů. Blíže SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 58–63.

nehodil. Bylo zde i nebezpečí, že by se místní lidé mohli z před-
pojatosti pokoušet zavádění novot sabotovat a potají pracovat 
k jejich nezdaru.

Kníže Fürstenberk se tedy obrátil o pomoc přímo k duchov-
nímu otci nové metody. Schubart sice do Lán nikdy osobně nepři-
jel, avšak na dálku vypracoval podrobný plán, jak optimálně roz-
vrhnout pozemky lánského velkostatku, a přesný návod, co kdy 
a kde pěstovat. Současně Schubart Fürstenberkovi vřele doporučil 
odborně vzdělaného Johanna Georga Stumpfa z Desavy,563 svého 
oddaného stoupence, který byl ochoten se v duchu Schubartových 
speciálních instrukcí ujmout řízení lánského experimentu, přesně 
podle předloženého rozdělovacího a osevního plánu.

Stumpf nastoupil v  Lánech počátkem roku 1785 s  titulem 
hospodářského ředitele s ročním platem 600 zlatých564 a byla 
mu dána pravomoc reorganizovat celý chod velkostatku dle 
svých (respektive Schubartových) představ. Stumpf byl ve svém 
funkčním postavení plně nezávislý a  podléhal jedině samot-
nému knížeti. Vrchní správa křivoklátského panství nejenže 
nesměla do jeho působení nijak zasahovat, nýbrž byla na- 
opak povinna být mu všestranně nápomocná a bez námitek mu 
poskytovat i vysoké finanční částky, o které požádá. Mezi správ-
ci ostatních fürstenberských dvorů, kteří podléhali Pulpánovi, to 
pochopitelně vyvolalo rivalitu. Domácí zaměstnanci se snažili, 
aby dvory pod Pulpánovým vedením vykazovaly lepší výnosy 

077/ Budova zvaná Šubrt 
byla po požáru v roce 1947 
určena k demolici.
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než lánské Stumpfovo hospodářství, a  tento konkurenční boj 
měl pozitivní přínos pro zvýšení zemědělské produktivity na 
celém panství. 

Stumpf investoval během krátké doby mnoho peněz do za-
vádění moderních osevních postupů (rozorání úhorů, intenzivní 
pěstování pícnin a krmné řepy) a do celoročního ustájení skotu. 
S  tím bylo nutně spojeno omezení tradičního způsobu hospo-
daření. Musel být omezen výnosný chov ovcí, protože jejich past-
viny byly proměněny v jeteliště, a pícninám musely vyklidit prostor 
i některé chmelnice. Stumpf měl k dispozici celkem 540 strychů 
(asi 151 hektarů) zemědělské půdy,stávající lánský velkostatek, 
k  němu náležející poplužní dvůr Ploskov, vzdálený asi 3 km ji-
hovýchodně od Lán, a úplně nový poplužní dvůr na severním okra-
ji lesa, hned za oborní zdí na jižním konci obce Lány. Pěstování 
pícnin a krmné řepy, které by umožnily celoroční ustájení velkého 
množství skotu, si vyžádalo rozlehlé plochy obdělávané půdy, 
a tak les musel ustoupit jeteli, vojtěšce, řepě a bramborám. Právě 
velkorysé budování nového, moderního, vzorového poplužního 
dvora, jenž měl nést název Schubartshof, si vynutilo vynaložení 
daleko většího množství finančních prostředků, než si mohl lánský 
velkostatek vzhledem ke svým výnosům dovolit.

Vzhledem k  tomu, že Stumpfovy investice byly určeny spíš 
pro vzdálenější budoucnost, nepřinášely žádné okamžité hmot-
né výsledky a výnos Lánského dvora rychle klesal. Konkurenční 
fürstenberské velkostatky, jejichž správci v  účelné míře poho-
tově převzali ze Stumpfovy reformy všechno pozitivní (zejména 
pěstování pícnin), ale nemuseli investovat do nejistého experimen-
tování, naopak začaly prosperovat mnohem lépe než v minulosti.

Zdá se, že Stump byl spíše teoetik, vědec, pedagog a  ex-
perimentátor, který věnoval energii, čas i  peníze novátorským 
pokusům a  budování jakési „výkladní skříně“ moderního 
zemědělství, ale každodenní běžný praktický provoz velkostatku 
podceňoval a možná i  zanedbával; ovčí hospodářství utrpělo. 
Stumpf zřejmě vůbec nerozuměl pěstování chmele a nedokázal 
si s  ním poradit. S  česáním v  lánské chmelnici začal teprve  
27. listopadu 1785, takže veškerá úroda přišla vniveč Také  
sklizeň viky a otavy nechal na poslední chvíli a sekal je znehod-
nocené mrazem teprve 29. října 1785. 565

V prvním roce svého působení řídil Stumpf osobně veškeré 
polní práce na lánském velkostatku i na obou k němu náleže-
jících poplužních dvorech (Ploskov a  Schubartshof). Po zapra-
cování zaměstnanců (hlavním Stumpfovým pomocníkem byl 
hospodářský úředník Mareš) dojížděl Stumpf na dvory jednou 
týdně. Většinu času pak věnoval vyučování cizích velkostat-
kářů a  jejich hospodářských úředníků a  expertizám na cizích 
velkostatcích, o něž býval často žádán. 

565  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Pamětní listy z dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 59.
566  V novodobém lánském znaku je proto stylizovaná jetelová hlávka se zeleným trojlístkem. 

Lánské dvory se jako praktická ukázka zcela nového způsobu 
zemědělského podnikání staly předmětem širšího zájmu i obdi-
vu mnohých feudálních pánů. Byly vzorem pro zavádění polno-
hospodářských reforem na řadě jiných šlechtických velkostatků, 
zejména schwarzenberských. V  letech 1786 a 1787 přijelo do 
Lán 14 urozených velkostatkářů a 19 vysokých hospodářských 
úředníků, aby se osobně seznámili se Stumpfovou novátorskou 
zemědělskou reformou.

Opravdu zde bylo co studovat a  čemu se přiučit. Zatímco 
v  Čechách byl tehdy běžný tradiční úhorový systém, v  Lánech 
se již každoročně obdělávala veškerá půda. Pozemky určené 
k  odpočinku neležely ladem, nýbrž byly osévány jednoletým je-
telem, směskou, krmnou řepou, ale také hrachem a bramborami, 
tedy vesměs kvalitními krmivy. 

Stumpf zakládal jeteliště jako podsev pod krycí (hlavní) plo-
diny, což je ekonomicky velmi výhodné, protože podsev nepotře-
buje vlastní zpracování půdy, popřípadě ani vlastní setí (jest-
liže se seje společně s  krycí plodinou). Vedle pěstování jetele 
praktikoval Stumpf na vhodných půdách i výsev tříleté vojtěšky. 
Je znám Stumpfův návod, jak získat kvalitní vojtěškové semínko, 
a dokonce se traduje, že právě v Lánech byl za Stumpfova půso-
bení vůbec poprvé v habsburské monarchii pěstován na semeno 
i červený jetel.566

Johan Georg Stumpf se již v Desavsku zabýval pedagogic- 
kou činností v  oblasti zemědělství a  hodlal v  tom pokračovat 
i v Čechách. Z podnětu a pod patronací knížete Karla Egona I.  
z  Fürstenberka otevřel v  Lánech vyšší zemědělskou školu pro 
výchovu hospodářských úředníků, kterou sám řídil a kde i osob-
ně vyučoval. Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo vůbec o první 
rolnické učiliště na území habsburské monarchie. Frekventanti 
sem byli přijímáni teprve po úspěšném absolvování šesti ročníků 
gymnázia, proto mohla mít výuka ryze odborný akademický 
charakter. První školní běh byl zahájen roku 1785, třetí a zároveň 
poslední běh pak v roce 1787. 

V závěru svého projevu při otvírání učiliště se Stumpf zmiňuje 
o výhodách, které by měla veřejná praktická ekonomická škola 
před existujícími universitními katedrami, a vyslovuje přání, aby 
císař Josef II., jako přítel selského stavu, zřízení takové dlouho 
uvažované vysoké školy blahovolně schválil.

Během svého působení v  Lánech psal Johann Georg 
Stumpf své dílo „Die Nachrichten und Bemerkungen über 
die Landwitschaft Böhmens“, jež měly každoročně vycházet 
jako ročenka. Právě díky tomuto dílu se dovídáme všechny in-
formace o  lánském zemědělském experimentu a  o  zdejší hos-
podářské škole. První dva díly této ročenky vyšly v  roce 1787, 
ale pak Stumpf opustil po smrti svého protektora Karla Egona I.  
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z Fürstenberka Čechy a ve vydávání již nepokračoval. I toto tor-
zo Stumpfova díla je však důležitým pramenem dějin českého 
zemědělství, a to nejen v Lánech a na Křivoklátsku. 

Zdá se, že Stumpfovo lánské hospodářství bylo vyloženě ex-
hibitní, vypočítané na odiv, a že Stumpf při jeho budování postu-
poval rychle až překotně. Jeho cílem bezesporu bylo vytvořit vzo-
rový, svou dobu předstihující zemědělský objekt, který by sloužil 
nikoli jen jako zdroj pravidelných příjmů svého majitele, nýbrž 
především jako výkladní skříň nejnovějších metod hospodaření.

Stumpfovo působení v Lánech trvalo pouze dva a půl roku. 
Dne 11. července 1787 zemřel kníže Karel Egon I. z Fürstenberka 
a  jeho následovník nehodlal lánský experiment nadále podpo- 
rovat. V  témže roce zemřel také Schubart. Zklamaný Stumpf 
opustil zárodek vzorového lánského dvora, který hodlal zvelebit 
ke svému a  Schubartovu obrazu a  vrátil se do Německa. 
Zemědělská škola v Lánech s jeho odchodem zanikla. Poplužní 
dvůr v Oboře, který měl nést název Schubartshof, sice fungoval 
ještě asi do roku 1816 jako zemědělský podnik, ale Stumpfem 
projektované objekty nebyly (s  výjimkou jediné budovy) nikdy 
dostavěny. Po roce 1816 byla pole osázena lesními kulturami.

Čeledníky začaly sloužit jako obydlí pro dřevorubce a  ná-
mezdní lesní dělníky. Malá kolonie na samém okraji Obory 
si coby samota udržela název Nový Dvůr, ačkoli přestala mít 
s  lánským velkostatkem cokoli společného. Časem se z oficiál-
ního Nového Dvora v čísle jednotném (toto označení najdeme 
na podrobných mapách dodnes) staly lidově Nové Dvory v čísle 
množném, ale ještě častěji Nový Dvory anebo Nový Dvora  

567  Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 44, s. 78.
568  KESTNER, Karel. Malodoly kladensko-slánsko-rakovnické pánve. www. malodoly.netstranky.cz
569  Tzv. Hoserova zpráva retrospektivně odkazuje k roku 1756, ale napsaná jím byla až 17. října 1789 (to už byl správce Hoser ve výslužbě). Z německé 

(v lese jsou Nový Dvora; jdu na Nový Dvora; bydlí na Novejch 
Dvořích; kousek za Novejma Dvorama …). 

V  roce 1924 byly původní dělnické kolonie a  konírny na 
Novejch Dvořích zrestaurovány. Vedle nich, těsně u oborních vrat, 
byla postavena zcela nová kancelář lesní správy; v roce 1927 bylo 
na tuto budovu přeneseno ze Starých Lán popisné číslo 87.567

Jedinou dostavěnou budovou nedokončeného a  zapome-
nutého Schubartshofu byla stávající myslivna čp. 236/237 ne- 
daleko lánské Lesní správy. Budova krytá zajímavě řešenou dvo-
jitou dřevěnou šindelovou střechou měla po tehdejším zvyku sr-
povitý (elipsovitý) půdorys, je tedy pravděpodobné, že měla být 
jedním ze stavení na obvodu kulatého nádvoří (takto vypadá 
například dvůr Karlov, zřízený někdy roku 1779 rovněž podnika-
vým knížetem Karlem Egonem I. z  Fürstenberka a pojmenovaný 
po Karlu Neriovi. Zaoblený půdorys má také hospodářská bu-
dova na Požářích). Schubartshof sloužíval Fürstenberkům jako 
luxusní myslivna a jako dependance k ubytování hostů, pokud je 
zámek nemohl někdy všechny pojmout. Německy se jí prý říkalo 
Jagdhaus (Lovecký dům), ale pro lánské vesničany to byl vždy-
cky jen Šubrt (Na Šubrtě, U Šubrta).

Původní myslivna Šubrt čp. 51 byla chráněna památkovým 
úřadem, který nedovolil provedení žádných podstatných změn 
v jejím exteriéru (ani nahrazení šindelové střechy pevnější kryti-
nou). V noci z  5. na 6. února 1947 však tato historická budova 
bohužel vyhořela. Současná myslivna Šubrt, jak byla po požáru 
rekonstruována, už připomíná původní stavení z  konce osm-
desátých let 18. století jen velmi vzdáleně. 

Název Na Šubrtě se v současné době nepoužívá pouze pro 
označení příslušné budovy, nýbrž jako pojmenování celé kolonie 
několika domků v její těsné blízkosti.

T Ě Ž B A  Č E R N É H O  U H L Í 568

Železářským podnikáním lánské lesy zasaženy nebyly, avšak tě-
žební aktivity zde byly velice výrazné. Lány drží v širokém okolí 
primát v těžbě černého uhlí, neboť se zde nacházejí „okrajové“ 
sloje nejvrchnější polohy kladensko-rakovnického produktivního 
karbonu. Cílená těžba na Lánsku pravděpodobně započala po 
roce 1731, kdy sem Josef Vilém Arnošt z Fürstenberka povolal 
zkušené kutéře.

Kromě často citované zprávy zvoleněveského vrchního správ-
ce Johanna Henricha Hosera, ve které tento úředník své zvoleně-
veské vrchnosti popisuje okolnosti hledání uhlí na Lánech v roce 
1756,569  existuje ještě jeden nezvratitelný doklad o významné 
hornické činnosti na Lánsku, který dosud nikdo neinterpretoval. 

078/ Budova hospodářsko-lesnické školy v lánském dvoře, fungující v letech 
1785‒1787 (nedatováno).
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Tím je mapa prvního císařského (josefínského) mapování z roz-
mezí let 1764–1768, z níž je patrno, že v prostoru Na Šraňkách 
je na mapovém listu č. 105 zachycen rozvinutý povrchový lom 
na uhlí, ačkoli popiska „Stein Kohlenbruch“ trochu zaniká v to-
poznačkách lesa. 

Odborné studie sice lokalizují počátky lánské těžby do pro-
storu lokality Amerika,570 ale ten byl pravděpodobně využíván 
až o necelé století později, v době provozování Pražsko-lánské 
koněspřežní dráhy, která zde měla svou odbočku pro připojování 
vozů s natěženým uhlím. 571 To je mimo jiné také patrno z mapy, 
tentokráte druhého císařského (Františkova) mapování, které 
probíhalo v rozmezí let 1836–1852.

Regionální badatel Ing. Karel Kestner podotýká, že z  prů-
běhu koněspřežky terénem je patrné, jak dráha záměrně dělá 
oblouky a meandry, aby se dotkla tehdy fungujících důlních děl 
(V Pivovaru, Na Šraňkách, U Antoníčka, U Betynky). Podle jeho 
názoru koněspřežka nevznikla jen kvůli transportu dřeva, jak je 
všude zdůrazňováno, ale nemělo by se opomíjet, že to od prvo- 
počátku byla i dráha uhelná.572

Při lesnických aktivitách se nemohlo nenarazit na uhlí ve vý-
chozech a zdejší fürstenberská vrchnost byla natolik prozíravá, 
že těžbu uhlí na svých pozemcích podporovala. 

V pořadí třetí zmínka o lánském uhelném dolování pochází až 
ze začátku 19. století. Jedná se o založení řady vrchnostenských 
malodolů v oblasti U Antoníčka někdy též zvané Ve Švábovně. 
Jedná se o šachtice „Nálezný“, „Šebastián“, „Vojtěch“, „Anna“ 
(nezaměňovat za rynholeckou pozdější Annu!), „Bedřich“, 
„Karel“, „František“, „Josef“ a nejhlubší (cca 40 metrů) „Antonín“, 
podle kterého se celá tato lokalita jmenuje.

Šachtičky byly rumpálové, několik desítek metrů hluboké, bez 
čerpacího zařízení, větrané difusně nebo přirozeným způsobem, 
protože pravděpodobně vzájemně komunikovaly. Jsou charak-
teristické středně velkými obvaly a řadou sekundárních šachtic. 
Místně se nazývaly „dukly“, snad z německého „dunkel“ (temno, 
temnota), počeštěně „temnice“. Objevuje se i  regionální výraz 
„horátka“. Těžilo se zde „kamenné“ uhlí horší jakosti zvané „hoří-
cí kámen“ (pro odlišení od „hořící země“ tedy rašeliny, a v hutích 
té doby používaného „dřevěného uhlí“).

novověké kursivy 18. století ji přepsal Robert Novotný, do současné češtiny ji 2. června 2019 přeložila Felicitas Tláskalová: „Zvoleněveský úřednický správce 
Johann Henrich Hoser si opatřil na jaře roku 1756 povolení zakoupit stavební dřevo a sáhovinu z křivoklátského panství Fürstenberků, nacházejícího 
se v blízkosti Lán. Poté, co mu bylo uděleno povolení, spatřil v údolí, že se tu něco kope. I zeptal se tamějšího nadlesního a přítomného pojezdného, co 
znamená tento zvláštní nový způsob hledání. Bylo mu sděleno, že se tu všude hledá kamenné uhlí, vydal se tam, prohlédl si celou situaci, jakož i uhlí 
samotné a ihned jej napadlo, že spatřil na panství zvoleněveském na několika místech tutéž situaci […]“ Blíže NA, f. Ředitelství císařských soukromých 
a rodinných fondů, spisové oddělení Zvoleněves, sign. 66a, kart. 108; NÁDVORNÍK, Julius. Otvovice. Kralupy nad Vltavou: Krajinské muzeum v Kralupech 
nad Vltavou, Kladno: Svoboda, 1936, s. 28.
570  Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006, s. 186. ISBN 80-254-0490-0. 
571  Tamtéž.
572  KESTNER, Karel. Malodoly kladensko-slánsko-rakovnické pánve. www.malodoly.netstranky.cz
573  Vojtěch Hněvkovský (1808–1890), působil v duchovní správě na různých místech na Křivoklátsku a Rakovnicku a posléze byl farářem v Mutějovicích.
574  Mapový list č. 105.

Díla, původně zakládaná jako vrchnostenská, byla pozdě-
ji pronajímána nebo postupována jiným těžařům. Známí jsou 
bratři Hněvkovští. Vojtěch Hněvkovský573 působil v Lánech v le-
tech 1847–1865 jako místní duchovní správce, nejprve zámecký 
kaplan; od 21. srpna 1857 první lánský farář. Jiným provozo-
vatelem důlních prací bylo Hředelské kamenouhelné těžařstvo, 
jehož hlavní akvizicí se v lánské oblasti stal důl „Beata“ v lokali-
tě U Křížku. Situaci včetně cechů a provozních budov zobrazuje 
výše uvedená mapa z roku 1848. Přešlo však jen pár let a tyto 
doly zanikají, už za první uhelné krize v letech 1860–1870 nebo 
jen trochu později.

Stejný osud postihl i další, o něco větší a často parním stro-
jem vybavené, malodoly v oblasti. Byl to východně položený důl 
„Leo Maxmilián“ blíže původního lomu „Na Šraňkách“, snad 
se kryje s podzemním důlním dílem Na Šraňkách zmiňovaném 
při josefínském mapování z rozmezí let 1764–1768574 nebo je 
to jen další neztotožněný malodůl, kterých je tu bezejmenných 
hned několik. Na druhé, východní straně katastru to byl „Max 
Egon“, „Na Františkánské“ (Stará mašina) a zatím bezejmenný 
důl Mirošovského těžařstva (to se stalo jen o několik let později). 
Opačným případem je „Důl Ploskov“, existuje nákres jeho budov, 
ale zatím nebyla dohledána jeho lokalita.

Zatímco zde těžební činnost, buď pro vyčerpanost, nebo vi-
nou nerentability, utichá, jinde se rozvíjí utěšeným tempem. Vše 
se pochopitelně přesouvá severněji do větších hloubek, ale také 
k větším mocnostem a ke kvalitnějšímu uhlí. Vzorovým příkladem 
byl již zmiňovaný důl „Beata“ mimo oblast Obory, který přešel 
z  fürstenberských rukou k  Hředelské společnosti Dr. Beattyho 
a  posléze až k  Anglicko-českému kamenouhelnému těžařstvu. 
Pod jeho záštitou důl fungoval až do druhé poloviny 20. století. 
Hředelská společnost převzala i opuštěný důl „Antonín“.

Na západě lánské oblasti v  té době už těžil důl „Jaroslav“ 
(později „Nosek“) svým prvním patrem stejnou sloj jako ně-
kolik kilometrů vzdálené, daleko starší důlní díla „Max Egon“ 
a „Mirošovský důl“. 

V lánské oblasti, z velké části v lesním prostoru, bylo objeve-
no téměř dvě stě důlních děl. 
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P R A Ž S K O - L Á N S K Á 
K O N Ě S P Ř E Ž N Í  D R Á H A

Pražsko-lánská koněspřežní dráha byla druhou železnicí na  
evropském kontinentě. V roce 1830 představovalo 51,6 km je-
jích  položených kolejí téměř 43 % evropské a bezmála 28 % 
světové železniční sítě. Koněspřežka vznikla na samém počát-
ku třicátých let 19. století jako soukromá dopravní tepna české 
šlechty určená především k  transportu dřeva z  Křivoklátska, 
v  druhé polovině čtyřicátých let se stala typickou uhelnou 
dráhou, zásobující Prahu kladenským a  lánským uhlím, a  do 
konce šedesátých let začala po rekonstrukci na parostrojní pro-
voz sloužit jako výchozí úsek české severozápadní železniční sítě.

Myšlenka železničního spojení Křivoklátska s Prahou se obje-
vila už kolem roku 1810, ale k její odlišné realizaci došlo mnohem 
později. V roce 1826 se vytvořila přípravná skupina zaintereso-
vaných českých feudálů, kteří hodlali koleje položit.575 Jejími členy 
byli kníže Karel Egon II. z  Fürstenberka, majitel křivoklátského 
panství, František Nittinger, inspektor křivoklátského panství, 
hrabě Karel Clam-Martinic, majitel smečenského panství,576 
hrabě Rudolf Eugen z Wrbna-Freudenthalu, majitel hořovického 
a  jineckého panství,577 rytíř František Josef Gerstner, znalec 
technické problematiky,578 baron Hildprant, vlastník slabeckého 
panství, obchodník Hynek Kleinwächter a někteří další vážní zá-
jemci o  zřízení koněspřežky. V  roce 1827 pak přistoupil ještě 
Klemens Wenzl kníže z  Metternich-Winnerburgu, majitel pan-
ství Plasy579 a  JUDr. František Kalina z  Jäthensteinu, majitel 
kaštického panství. Každý člen byl povinen vložit do spolkové 
pokladny částku 280 zlatých.580 Vzhledem k  ekonomickým 
zájmům zainteresovaných osob bylo třeba vést trasu želez-
nice tak, aby procházela přes panství většiny členů přípravné 
skupiny. Namísto původního plánu soukromé koněspřežky 

575  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 11–14. ISBN 80-85081-15-6. 
576  Karel Jan Clam-Martinic (1792–1840), český šlechtic.
577  Rudolf Eugen z Wrbna-Freudenthalu (1813–1883), rakouský šlechtic a politik.
578  František Josef Gerstner (1756–1932), český matematik a fyzik a průkopník železnice.
579  Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu (1773–1859), rakouský šlechtic, politik a diplomat, ministr zahraničí, poté státní 
kancléř Rakouského císařství.
580  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 15. ISBN 80-85081-15-6. 
581  Österreichisches Staatsarchiv, f. Verkehrsarchiv, fasc. Prag-Pilsener Eisenbahn. Je zde uložen zajímavý, i když odmítnutý projekt, podle něhož měla 
koněspřežka opouštět Prahu směrem na západ ve dvou větvích: První větev začíná v Podbabě a vede přes Střešovice. Veleslavín, Dolní Liboc, Hostivice, 
Litovice, Červený Újezd, Unhošť a Chyňavu do Nové Huti (Nižboru) na Berounce. Druhá větev začíná na jihu Prahy hned za hradbami a směřuje přes 
Zlíchov, Chuchli, Radotín, Dobřichovice, Budňany (Karlštejn) do Berouna a Staré Huti, aby se v Nové Huti konečně spojila s větví první. Obě větve jsou na 
mapě navzájem propojeny tratí vedoucí od Hostivic přes Chrustenice a Vráž do Berouna. Z Nové Huti už pokračuje k Plzni pouze jediná trať, a to údolím 
Berounky a Mže. Realizace tohoto projektu by nechala stranou celé smečenské panství hraběte Clam-Martinice, a snad i proto ji sama přípravná skupina 
zamítla. Blíže HONDL, Jan. C. k. priv. Pražská koněspřežní železnice z Prahy do Lán. Výhradně privilegovaná Buštěhradská železnice. Ročenka státních 
a soukromých drah Československé republiky pro rok 1929, 1929, roč. 10, s. 931–933.
582  Dnes železniční stanice Kamenné Žehrovice.
583  František I. Rakousky (1768–1835), v letech 1792–1835 král uherský a český a markrabě moravský, v letech 1804–1835 císař rakouský a jako 
František II. v letech 1792–1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého. 
584  Císařsko-královský generální dvorský taxovací a expediční úřad dne 18. října 1827 předepsal Soukromé společnosti v Čechách ve věci udělení 

podél řeky Berounky se zabývala přípravná skupina projektem 
značně odlišným a  především velkorysejším, postavit „dřevě-
nou a železnou dráhu“, která by spojila Prahu s Plzní. Protože 
se zde střetávalo více zájmů a názorů, byla konkrétně dohod-
nutá trasa výsledkem četných kompromisů.581 Projektovaná 
koněspřežní dráha měla sloužit především k  transportu dřeva 
z nepřístupných křivoklátských lesů, a proto nesměřovala přes 
Beroun přímo k Plzni, nýbrž měla vycházet z Prahy a vést přes 
Veleslavín, Liboc, Ruzyň, Hostivici, Jeneč, Výhybku u  Kladna, 
Mrákavy,582 Srby, Kačici a Rynholec do Lán, odtud lesem na Píně 
a Brejl, pak údolím Klíčavy do Zbečna a nakonec proti proudu 
řeky Berounky a Mže až do Plzně. Trasa byla záměrně stanovena 
tak, aby měli k železnici dobrý přístup všichni podílníci. Stranou 
zůstalo pouze železářské Podbrdí (Hořovicko), kde provozoval 
své hutě hrabě Rudolf Eugen z Wrbna-Freudenthalu. Po zdlou-
havém jednání vyslovil císař František II.583 se zřízením „Pražsko-
plzeňské železné“ a „dřevěné dráhy“ svůj souhlas a dne 30. čer-
vence 1827 udělil přípravné skupině padesátileté privilegium 
k její výstavbě a provozování.584

079/ Veduta zachycující provoz Pražsko-lánské koněspřežní 
dráhy v lokalitě Staré Lány po roce 1830.
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V průběhu roku 1828 se vytvořila „C. k. privilegovaná Pražská 
železniční společnost“, ale s budováním železnice bylo započato 
ještě před jejím oficiálním schválením a zaregistrováním už v květ-
nu roku 1828. Přímý dohled nad celou stavbou vykonával od 
samého počátku Ing. Jan Bedřich Gintl se třemi dalšími inženýry. 
Dne 28. dubna 1830 mu bylo oficiálně předáno vedení celé stav-
by, ale on už dne 4. září 1830 kupodivu písemně požádal, aby byl 
propuštěn ze služby. Ředitelství železniční společnosti mu vyhově-
lo a jeho nástupcem se stal Ing. Grübel.585

Podnikatelé chtěli pořídit dráhu co nejlevněji, proto úzkostlivě 
uplatňovali nejrůznější úsporná opatření. Místo kolejnic z kutého 
železa se užívalo lacinějších, ale křehčích a mnohem těžších kolej-
nic litinových. Místo pražců z kvalitního žehrovického pískovce 
byly pokládány kvádříky z drobivého lomového kamene. Místo 
nákladných terénních úprav železničního spodku byla trať ve-
dena v terénu četnými oklikami, smyčkami a zákruty, jak pokud 
možno sledovala průběh vrstevnice.586 Tato nemístná šetrnost 
se velmi brzy vymstila.

padesátiletého privilegia k vybudování „plzeňské železné a dřevěné dráhy“ z Plzně do Prahy: taxu 200 zlatých poštovné 5 zlatých 36 krejcarů, za kolek na 
povolení 2 zlaté, poplatek za vyhotovení privilegia 100 zlatých; celkem 307 zlatých 36 krejcarů konvenční mince. Blíže ŠVARC, František. Pražsko-lánská 
koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 16. ISBN 80-85081-15-6.
585  Blíže CHARVÁT, Roman. Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem: diplomová práce. Praha, 2016, s. 10–12; ŠVARC, 
František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 20, s. 23, s. 26–28, s. 34–36. ISBN 80-85081-15-6.
586  O tom, jak se trasování dráhy úzkostlivě vyhýbalo jakýmkoli náspům a zářezům, a jak byla trať proto vedena všemožnými oklikami a zákruty, 
informují „Memoire o c. k. privilegované Pražsko-lánské železnici, jejím vzniku, dalším prodloužení a jejím technickém stavu“, které v roce 1847 vypracoval 
fürstenberský knížecí rada Karel Egon Ebert. Blíže VODVÁŘKA, Václav. Koleje do křivoklátských lesů. Lány: vydal Cyril Karel Vodička, 2013, s. 20–25.
587  HONDL, Jan. C. k. priv. Pražská koněspřežní železnice z  Prahy do Lán. Výhradně privilegovaná Buštěhradská železnice. Ročenka státních 
a soukromých drah Československé republiky pro rok 1929, 1929, roč. 10, s. 931–947. 
588  Karel Wladislav Zap se v „Průvodci po Praze“ z roku 1848 zmiňuje rovněž o Pražsko-plzeňské koněspřežce a výslovně zde uvádí: „Dne 21. čerwence 
1831 po ní prwní náklad dříwí Fürstengského z  Lany do Prahy přiwezen byl.“ Podle hlášení „C. k. priv. Pražské železniční společnosti“ Královskému 
českému guberniu byl do nového nádraží za Píseckou bránou vypraven první z pravidelných transportů s 32 vozy naloženými dřevem teprve dne 17. října 
1831; ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 38–45. ISBN 80-85081-15-6.

Dne 21. března 1830 byl dokončen úsek trati z Prahy-Brusky 
(stávající nádraží Praha-Dejvice) na Výhybku u Kladna a dne 25. říj- 
na 1830 i navazující úsek z Výhybky do Lán,587 avšak pravidelná 
přeprava dřeva byla zahájena teprve na podzim roku 1831.588

Je zajímavé, že „C. k. priv. Pražská železniční společnost“ sice 
provozovala koněspřežku, ale neměla téměř žádné vlastní koně. Kro- 
mě nejodlehlejších lesních úseků byly operativně najímány potahy 
i s kočími ve vesnicích podél trati. Snad to bylo finančně a orga-
nizačně výhodnější, ale v dobách špičkových zemědělských prací 
bývaly i v časech povinné roboty se získáváním potahů problémy.

Ihned po zahájení pravidelného provozu se plně projevily 
technické nedostatky dráhy, které rychle nabývaly hrozivých 
rozměrů. Příkré stoupání některých úseků trati, konkrétně 
z  Brejle na Píně, a  pak nebezpečné klesání z  Veleslavína do 
Dejvic a malé poloměry oblouků v zatáčkách ztěžovaly pohyb 
předimenzovaných vozů. Železniční spodek se ukázal být pro 
těžké transporty příliš slabý. Křehké litinové kolejnice snadno 
praskaly a vylamovaly se z pražců, nekvalitní podkladní kvádry 

080/ Budova přepřažní stanice Pražsko-lánské koněspřežní dráhy 
v lokalitě Staré Lány (nedatováno).

081/ Současná podoba budovy přepražní stanice Pražsko-lánské 
koněspřežní dráhy v lokalitě Staré Lány (2019).
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se drolily, kola vozů se vyvracela, a tudíž nebývalo ničím neob-
vyklým, že téměř denně některá souprava vykolejila. Silniční for-
mani prý z toho mívali škodolibou radost.589

Zisk z  transportu dřeva byl nepatrný, mnohonásobně ho 
převyšovaly neočekávané náklady spojené s předčasnou rekon-
strukcí sotva dokončené trati. Podnikatelé se dostali do finanční 
tísně a  v  roce 1832 nerentabilní provoz koněspřežky dočasně 
zastavili. Stavba dráhy sice pokračovala dál, ale když 11. dubna 
roku 1833 dospěla železnice Oborou na Píně,590 ztratili akcionáři 
na další existenci koněspřežky zájem a stagnující finančně vyčer-
paná „C. k. priv. pražská železniční společnost“ se v roce 1834 
zcela rozpadla.591

Největší zájem na provozu koněspřežní dráhy měl kníže Karel 
Egon II. z Fürstenberka, majitel křivoklátského panství. Po rozpa-
du akciové společnosti proto dne 20. listopadu 1834 zanedba-
nou neprosperující železnici za 55 000 zlatých odkoupil,592 aby 
po ní mohl dopravovat své dřevo ze severní části Křivoklátska. 
Stal se tak z  podílníka jediným koncesionářem s  povinností 
dovést železnici až do Plzně.593

Karel Egon II. pronajal v roce 1835 nefungující koněspřežku 
pražskému velkoobchodníkovi s dřívím T. A. Schimannovi. Nájem- 
ce spoléhal na trvalý odbyt dřeva a na vysoké zisky z jeho prode-
je v metropoli, proto se zavázal, že uvede momentálně technicky 
nezpůsobilou železnici do provozuschopného stavu, a  dokonce 
přislíbil, že bude po dobu pachtu pokračovat v jejím prodlužování 
Oborou podél Klíčavy směrem k  Plzni. Do roku 1838 skutečně 
opravil a zrekonstruoval celou zanedbanou stávající trať z Prahy až 
na Píně a vybudoval zcela nový pětikilometrový úsek z Píní k Dolní 
pile na Brejli, kde bylo hlavní složiště fürstenberského dřeva.594

Už dne 10. července 1837 byla sjízdná nejen celá dřívější 
trať z Brusky na Píně, nýbrž byl vybudován i  zcela nový, tech-
nicky náročný čtvrtý úsek koněspřežní dráhy z  Píní do údolí 
Klíčavy k Dolní pile na Brejli, dlouhý 2 580 sáhů (asi 4,89 km). 
V pohotovosti byl také vozový park a všechny provozní budovy 
(konírny, dílny, strážní domky apod.). Rozpočet na celou rekon-
strukci a dostavbu trati, provedený Schimannem, činil 45 522 zla- 
tých a 23 krejcarů konvenční měny, ale lze soudit, že byl překro-
čen. Pravidelný provoz z údolí Klíčavy do pražského nádraží za 
Bruskou byl zahájen dne 14. září 1837.595 

589  Novostrašecký kronikář v roce 1832 píše o kvaltem měřené práci inženýrů a o průtazích při stavbě silnice a v této souvislosti uvádí: „Podobně 
i se železokolejnou silnicí se děje, která až do lesů z Prahy dohotovena jest, však když po ní nákladem jedou, šiny i štuky pod vozma praskají a vše se 
láme. Ohledem tím ona silnice nedostavěna stojí.“ ČERNÝ, Jan (ed.). Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty 
z přelomu 18. a 19. stol. Edice vyprávěcích pramenů. Nové Strašecí, 2008, s. 212. ISBN 978-80-86772-32-5.
590  HONDL, Jan. C. k. priv. Pražská koněspřežní železnice z  Prahy do Lán. Výhradně privilegovaná Buštěhradská železnice. Ročenka státních 
a soukromých drah Československé republiky pro rok 1929, 1929, roč. 10, s. 931–947.  
591  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 57–62. ISBN 80-85081-15-6.
592  Její výstavba stála 255 000 zlatých.
593  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 61–62. ISBN 80-85081-15-6.
594  Tamtéž, s. 63.
595  Pražské Nowiny, roč. 1837, č. 143 a č. 144.

082/ Detail propustku v tělese bývalé Pražsko-lánské koněspřežní dráhy 
v lokalitě Habrová stráň‒Pivovar (2019).

083/ Těleso bývalé Pražsko-lánské koněspřežní dráhy 
v lokalitě Habrová stráň‒Pivovar (2019).
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O  Schimmanově hospodaření a  ekonomických výsledcích 
nás podrobně informuje Alois Nechleba.596 Schimann postup-
ně omezoval najímání koňských potahů od sedláků a povozníků 
a zřizoval vlastní stáje s koňmi a kočími. Železnice za jeho sprá-
vy sice fungovala, ale zisky z transportu dřeva byly velmi nízké 
a jiné zboží se téměř nepřepravovalo. Z Prahy směrem k Lánům 
se vracely většinou jen prázdné vagóny. Zklamaný Schimann re-
zignoval na další železniční podnikání a na konci roku se nájmu 
koněspřežky předčasně vzdal.597

Když kníže Karel Egon II. z Fürstenberka uhradil Schimannovi 
vynaložené investice a uvědomil si nízkou rentabilitu své železnice, 
pochopil, že není schopen ve vlastní režii dovést stavbu dráhy až 
do Plzně, jak mu to přikazovalo privilegium z 30. července 1827, 
a proto požádal císaře, aby ho této povinnosti zprostil. Když se tak 
dne 29. června 1839 stalo, znamenalo to, že koněspřežní dráha, 
která měla spojit Prahu s průmyslovým centrem západních Čech, 
skončila definitivně uprostřed křivoklátských lesů v  Klíčavském 
luhu. Šťastnou shodou okolností vedla fürstenberská koněspřežka 
oblastí Kladenska, kde se právě rozmáhala těžba černého uhlí. 
Těžilo se i v lánském prostoru. Kníže toho dokázal rychle využít, 
a tak od roku 1844 dopravoval do Prahy ve velkém už nejen dře-
vo, ale především „hořící kámen“. Zájem průmyslníků i veřejnosti 
o černé uhlí byl tak značný, že dosud ztrátová koněspřežní dráha 
začala skvěle prosperovat. Stala se z ní jedna z prvních uhelných 
železnic v Čechách.

Objevil se však jiný problém, kapacita koněspřežní dopra-
vy brzy nestačila potřebám metropole. Bylo třeba přebudovat 
koněspřežku na výkonnější parní provoz. Kníže Fürstenberk 
tak chtěl učinit ve vlastní režii, ale po řadě složitých jednání 
se v  roce 1852 chtě nechtě spojil se svými velkými konkuren-
ty, Kladenským kamenouhelným těžířstvem (bratři Kleinové, 
Vojtěch Lanna), a společně s nimi vytvořil Akciovou společnost 
Buštěhradské železnice, ustavenou dne 25. října 1853.

Fürstenberkův vklad to tohoto podniku představovala Praž- 
sko-lánská koněspřežní dráha, jejíž hodnotu 380 000 zlatých 
dostal kníže Karel Egon II. vyplacenu v akciích Společnosti Buš- 
těhradské železnice. Zbavil se tak starostí o údržbu koněspřežky 
a současně se stal největším akcionářem Společnosti Buštěhrad-
ské železnice.598

V  roce 1863 došlo k  přestavbě úseku koněspřežky Praha 
(Bruska) – Kladno (Výhybka) na parostrojní provoz. Úsek z Výhybky 
do Stochova byl modernizován do roku 1869; parostroje začaly na 
stávající nádraží Stochov jezdit dne 22. dubna 1869.599 Původní 

596  NECHLEBA, Antonín. Železnice z Prahy do Lán a Pině. Zprávy Spolku architektů a inženýrů v Království českém, 1895, roč. 29, s. 22–27.
597  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 64. ISBN 80-85081-15-6.
598  VODVÁŘKA, Václav. Koleje do křivoklátských lesů. Lány: vydal Cyril Karel Vodička, 2013, s. 67.
599  Ročenka státních a soukromých drah Československé republiky pro rok 1929, s. 931–947.
600  ŠVARC, František. Pražsko-lánská koňská železnice. Rakovník: Okresní muzeum, 1998, s. 96. ISBN 80-85081-15-6.
601  VODVÁŘKA, Václav. Koleje do křivoklátských lesů. Lány: vydal Cyril Karel Vodička, 2013, s. 120.

úzkorozchodná Pražsko-lánská koněspřežní dráha se tak stala 
normálně rozchodnou parostrojní železnicí, která vytvořila základ 
pro rychlé zřízení severozápadní české železniční sítě.600

Zbytek úzkorozchodné koněspřežní trati z  dnešního nádraží 
Stochov přes Rynholec a Lány k Dolní pile na Brejli v délce asi  
13 km sloužil ještě několik roků jako lesní železniční vlečka; k 1. zá- 
ří 1873 však zde byl zastaven provoz a v roce 1879 byl snesen 
i železniční svršek. Pražsko-lánská koněspřežní dráha přestala de-
finitivně fungovat. Její existenci připomínají pozůstatky v terénu 
a pomístní jména Staré Lány, Staré štací, Konina a další.601 

Pražsko-lánská koněspřežní dráha
Výchozí stanice: Praha-Bruska (stávající železniční nádraží Praha-Dejvice)
Trasa:  Dejvice – Veleslavín – Liboc – Ruzyně – Hostivice – Jeneč –
  – Pavlov (Černý koníček) – Výhybka u Kladna – Kamenné
   Žehrovice (Mrakov, Mrákavy) – Srby – Kačice – Čelechovice  
  – Stochov – Rynholec – Lány – Píně – Brejl

Konečná stanice: Dolní pila u Brejle (vyústění Karlova luhu do Klíčavského luhu)
Délka trati:  Bruska – Výhybka ………………25,030 km (21. března 1830)
  Výhybka – Staré Lány (fotbalové hřiště) 
              ……………… 26,615 km (25. října 1830)
  Staré Lány – Píně ………………   5,249 km (11. dubna 1833)
  Píně – Dolní pila na Brejli ……   4,741 km (1838)
    
  CELKEM  ………………..…………61,635 km

Rozchod kolejí: 1 106 mm
Podnikatelé: ‒ původně C. k. priv. Pražská železniční společnost 
  ‒ od 20. listopadu 1834 kníže Karel Egon II. z Fürstenberka 
  ‒ od 25. října 1853 Akciová společnost Buštěhradské 
  železnice

Účel železnice: ‒ původně  převážně transport dřeva z Křivoklátska do Prahy 
  ‒ od roku 1844 transport černého uhlí z Kladna do Prahy

Zahájení stavby: květen 1828

Zahájení provozu podzim 1831 (v úseku Staré Lány – Praha) 

Dokončení stavby: rok 1838 (trať dovedena k Dolní pile na Brejli)

Trvání koněspřežního ‒ v úseku Dejvice – Výhybka do roku 1863 (potom pára)
provozu:  ‒ v úseku Výhybka – Stochov do roku 1869 (potom pára)
  ‒ v úseku Stochov – Brejl do roku 1873 (potom trať zrušena)
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M N I Š K O V Á  D R Á H A

Koněspřežka dojezdila, ale do Obory byly na čas přivedeny koleje 
jiné. V letech 1911–1917 panovala v jihozápadních a středních 
Čechách abnormální vedra a sucha, což vytvořilo příznivé pod-
mínky pro rozmnožení lesních škůdců. Na Křivoklátsku zasáhl 
explozivní výskyt bekyně mnišky zejména oblast mezi Brejlem 
a Novým Domem (polesí Sv. Alžběta). Lesník Adolf Böhm líčí vývoj 
kalamity následujícími slovy: „1914 – První motýli byli nalezeni 
v Černém lese ve stoletém až 80ti letém porostu. Rozloha těchto 
porostů měří as 45 ha a bylo na celé této ploše nalezeno pouze 
13 motýlů, všichni byli hodně vysoko na kmenech smrků. Na to 
byly hned veškeré jiné smrčiny polesí bedlivé prohlídce podrobe-
ny, ale nikde mniška nalezena. 1915 – V Černém lese byly již věl-
ší počty mnišky viditelné, a jelikož se mniška i v jiných odděleních 
ukázala, bylo přikročeno ku sbírání. Však děti ku této práci bylo 
těžké dostati, politické úřady nařizovaly, aby děti sbíraly pro „vá-
lečné účely“ různé listí jako jahodové, ostružinové, pak kopřivy, 
tím stalo se, že se vlastně sbíralo, ale práce byla pro celek ničím, 
neúplná, protože se nemohlo denně správně ve všech odděle-
ních sbírati a sbírání správně provozovati. 1916 – Větší přírůstek 
mnišky byl pozorován, její množství bylo ještě dosti skromné. Jak 
v roce předešlém, tak i letos se započalo záhy se sbíráním. Děti 
bylo opět velmi těžko ku sbírání dostati, byly jako roku předešlé-
ho vyzývány ku sbírání různého listí a mimo toho ještě musely být 
brány ku všem polním pracem a tu se stalo opět, že naše sbírání 
vzdor veškeré naší snaze bylo nepatrné proti již vyskytnuvšímu se 
hmyzu. Koncem léta byl již žír mnišky na jednotlivých stromech 
znatelný. 1917 – Mniška vystoupla do značných počtů. Trus hou-
senek byl na zemi hodně viditelný, žír na stromech stával se již 
hodně znatelným, hlavně kolem krajů pasek, průseků a cest, žír 
byl dosud viděn jen v korunách stromů. Sbírání bylo obtížnější 
předešlých let. Dětí se skoro vůbec nedostalo. Matky, jichž mu-
žové byli ve válce, braly velké válečné podpory, takže jejich děti 
za onen jim za sbírání nabízený plat nechtěly posílat a většinou 
také neposílaly. Vzdor všemu sebral se velký poet jak housenek, 
tak i motýlů. Žír mnišky byl již značný, někde bylo již mnoho smr-
ků na 60 % ožraných. 1918 – Obrovské a nesčitelné množství 
housenek objevilo se počátkem května, které předpovídaly kata-
strofu. Částečný žír z roku předešlého proměňoval se denně v ho-
ložír a rozšiřoval se tou měrou, že zachvacoval každým týdnem 

602 Soukromý archiv Adolfa Böhma, Vzpomínky 1, Nový Dům 1938, s. 1–16.
603 Lesní nález velkostatku Křivoklát s  přilehlými dvory v  Krušovicích a  Nižboru, včetně panství Olešná, sepsaný k  1. lednu 1921 a  vycházející 
z inventurních podkladů velkostatku Křivoklát z 15. srpna 1874. KUNT, Miroslav a Tomáš KALINA. Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách. Praha: 
Státní ústřední archiv v Praze, vyd. 1., s. 119.
604 O fürstenberském dole Motolka v důlním poli Amálie pod Třemi stoly se hovoří už kolem roku 1870. Zdejší sloj byla mocná od 45 do 95 cm, smíšená 
s  lupky. V  roce 1920 zde Max Egon (resp. nájemce Josef Dux z Rakovníka) obnovuje těžbu. Uhlí sloužilo ponejvíce potřebám fürstenberských dvorů 
a křivoklátského pivovaru. K roku 1925 je Motolka uváděna již jako uzavřená. Viz: http://hormag.cz/?module=chronicle2 a zrus-zan-zel.blog.cz/0812/
uzkokolejka-revnicov-nadrazi-kubik-karas.
605 80 let muzea Novostrašnicka, Nové Strašecí: Vlastivědné muzeum v Novém Strašecí, 1974, s. 35.

několik ha smrčin. Sbírání stalo se nemožným, housenek bylo vi-
děti na miliony, trusu leželo na více cm zvýši na zemi. První kukly 
nalezeny kol 20ho června, těchto bylo všude hrozné množství po 
zemi, po stromech, po větvích. První motýli objevili se kol 10ho 
července. Roj motýlů byl obrovský. Před západem slunce nebylo 
možno pro silný let motýlů v holožíříštích ani jíti. Motýli rozlétali 
se do všech sousedních porostů, nevyjímajíce velikost ani stá-
ří těchto. […] V tomto roce bylo pozorováno, že ono dříve rádo 
se zde zdržující a hnízdící ptactvo (tetřev hlušec, holub sukáč…) 
se vystěhovalo, tito všichni holožíříště opustili a jen velmi řídko 
toho při přetahu, jen na krátko, navštívili. […] I zvěř vysoká, daňčí 
a  srnčí, zanevřela úplně na mniškou hanebně „zavšivené“ po-
rosty a  jen velmi zřídka se stalo, že snad jen jsouce plašená, 
nuceně musela tyto proběhnouti. 1919– […] 6ho května bylo již 
housenek na miliony, vrchol líhnutí housenek byly dny koncem 
května. Housenky lezly všude: po zemi, po stojatých i po poká-
cených kmenech, po nahromaděném, loni ožraném, tudíž již su-
chém klestu, po trávě, po narovnaném palivovém dříví, zkrátka 
housenek bylo všude – všude černo, […] slézaly se do menších 
a zase větších chumáčků, i jako koš velkých, a zapřádaly se. […] 
Žír mnišky pokračoval úžasnou rychlostí.“602 

Kalamita byla takového rozsahu, že kvůli urychlení trans-
portu pokácených napadených kmenů vznikla v daném regio-
nu lokomotivní lesní železnice o rozchodu 700 mm, odbočující 
z nádraží Řevničov a vedoucí v délce 12 km přes polesí Maxova 
obora, Korunní princ Rudolf a  Leontýnské polesí až do polesí 
Svatá Alžběta. Maximální sklon trati činil 22 ‰.603 

Dráha měla několik odboček: k fürstenberské šachtě Motol- 
ka,604 ke dvoru Amálie, ke dvoru Maxov a k  lihovaru v Novém 
Domě. Majitelem a provozovatelem dráhy byla akciová dřevař-
ská společnost Lesna, provoz řídil Antonín Jelínek, správce pily 
v Řevničově. Do roku 1924 získali 90 % akcií akciové společnosti 
Lesna Fürstenberkové.605

Na trati se požívala čtyřosá parní lokomotiva 4–17 výrobní-
ho čísla 3642/1909 s vlečným tendrem číslo 3642, privilegierte 
Österreisch-ungarischen Staatseisenbahn Gesellschaft Wien, 
postavená pro vojenskou polní dráhu. Pod jejím kotlem se to-
pilo dřevem a snad i uhlím z dolu Motolka. Vozy o hmotnosti 
500–525 kg opatřené brzdami měly nosnost 5 000 kg. 

Povolení ke zřízení dráhy bylo dáno výměrem okresní sprá-
vy politické v Rakovníku z 3. února 1920 č. 39027, a  to firmě 
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Kress, podnikatelství staveb v Brně. Stavba trati byla zahájena 
v roce 1919 a následujícího roku ukončena. Technicko-policejní 
zkouška a kolaudace proběhly 22. července 1920 (výnos okresní 
správy politické v Rakovníku č. 27418). Dřevo bylo sváženo na 
řevničovské nádraží na Buštěhradské dráze, kde ho zpracovávali 
na tamější parní pile. Uhlí se tam dováželo po kolejích z šachty 
Motolka. Železnice byla v provozu do roku 1927.606

S I L N I Č N Í  S Í Ť 
N A P Ř Í Č  L Á N S K O U  O B O R O U

Za knížete Karla Egona II. z  Fürstenberka zaznamenáváme 
na Křivoklátsku od druhé poloviny třicátých let 19. století vel-
ký rozvoj silniční sítě. Šlo především o účelné propojení všech 

606  KUNT, Miroslav a Tomáš KALINA. Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, vyd. 1., s. 119.
607  SOA Praha, f. Rudolf Maxera, Pamětní listy dějin panství křivoklátského. Křivoklát, 1927, s. 90–91.

fürstenberských sídel, dvorů a průmyslových podniků. Budované 
komunikace se nemohly nevyhnout ani Oboře.

Do roku 1845 byly postaveny tyto zcela nové knížecí silnice:
• z Lán přes Křivoklát k Červenému kříži na Novou a Starou 

Huť až na Plzeňskou říšskou silnici k Berounu;  
• z Nové Huti do Nového Jáchymova přes Karlov-Broumy až 

na hranici tehdejšího Broumského okresu (dále pak vede cesta 
na Zbiroh);

• z Krušovic přes Lány do Nového Strašecí;
• z Krušovic přes Lužnou a Hanou na Křivoklát;
• z Lán přes Ploskov a Dřevíč do Nové Huti;
• z Křivoklátu přes Zbečno, Běleč, Bratronice do Unhoště. 607

Po těchto silnicích se de facto jezdí do dnešních dob. Mimo 
ně byla postavena ještě řada odboček ke dvorům a samotám.

Všechny nové silnice byly zřizovány v  režii křivoklátského 

084/ Lesní cesta Tarasová je ukázkou historického způsobu staveb lesních cest v době Fürstenberků (2007).
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panství. Pozemní práce v  denní mzdě, potažité práce buď za 
plat, nebo za stlaní, dle ujednání.

V  roce 1845 obnášela délka veškerých knížecích silnic na 
Křivoklátsku 90 510 sáhů, čili 223/5 míle, tedy asi 171,5 km.

Veškeré silniční stavby a  udržování cest vedl knížecí vrchní  
lesmistr a jednotlivé tratě byly přiděleny k dozoru hospodářským 
a  lesním úředníkům, jejichž služebním územím probíhaly. 
K udržování bylo určeno 60 knížecích cestářů a roční náklad na 
péči o komunikace činil v rozpočtu panství částku 14 000 zlatých.

Přímo u  lánského zámku začínaly silnice Lánsko-slánská, 
Lánsko-novohuťská a  Lánsko-křivoklátská. Na Lánsko-křivoklát- 
skou silnici se před hájovnou Píně (křižovatka U kolmana) napo-
jovala silnice Pecínovsko-křivoklátská.608 S výjimkou silnice Lánsko- 
-slánské směřovaly všechny silnice do lesů, do Obory.

Kde byly veřejné silnice, tam se vybíral poplatek, mýto, stano-
vené podle druhu a zatížení vozu, ale i podle počtu a zatížení koní. 
Bylo nepřípustné vyhýbat se placení mýtného tím, že by vozkové 
používali vedlejších cest a místních komunikací. Museli jezdit po 
silnicích pravých, spravedlivých, obecných. Formanovi, který by 
mýtnici nějak objel, v dávné minulosti hrozilo zabavení nákladu.609 

C. k. místodržitelství svým výnosem č. 12484 povolilo no-
vostrašeckému okresu od 19. dubna 1869 vybírat silniční mýto 
za jednu míli (asi 7 586 m) podle sazby v § 5 říšského zákona plat-
ného ode dne 2. dubna 1867: a) ze silnice Lánsko-křivoklátské ve 
spojení se silnicí Pecínovsko-křivoklátskou v Lánech; b) ze silnice 
Lánsko-novohuťské též v Lánech. Dále bylo týmž výnosem povo-
leno zřídit mýtní stanici na silnici Lánsko-křivoklátské na Brejli 
pro okres křivoklátský. Ke zřízení uvedených mýtnic mělo dojít co 
nejdříve. Lánská obec to dostala na vědomí dopisem stylizova-
ným v Novém Strašecí dne 12. května 1869 s tím, že to má být 
neprodleně oznámeno veřejnosti.610

Mezi Lánskými a Vašírovskými to vzbudilo paniku, neboť jim 
rázem hrozilo, že budou muset platit mýtné za každý vjezd do 
lesa. Delegace lánského zastupitelstva se proto dne 22. června 
vydala do Nového Strašecí a tam oficiálně podala žádost, aby 
lánští a vašírovští hospodáři byli od poplatků ze silnice Lánsko-
křivoklátské a Lánsko-novohuťské v  lánské mýtnici osvobozeni. 
Okresní úřad téhož dne vyslovil s osvobozením písemný souhlas, 
pokud se bude jednat o povozy s palivem a se stelivem určeným 
pro domácí potřeby lánských a vašírovských občanů.611

Kde byly mýtnice v Lánech? Těžko říci. Nabízí se, že to bylo 
pro silnici Lánsko – novohuťskou v  Lánské bráně (líse) a  pro 

608 Pecínovsko-křivoklátská silnice fungovala v úseku Pecínov – hájovna Hořkovec ‒ křižovatka Kolman až do sedmdesátých let 20. století, pak byla 
v důsledku těžby lupku v ČLUZ Hořkovec pro veřejnou dopravu zrušena. Projít a projet na kole se tam dá pořád.
609 NĚMEC, Igor a kol. Slova a dějiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 1980, s. 98–99.
610 SOkA Rakovník, f. Obecní úřad Lány. 
611 Tamtéž.
612 Soukromý archiv Adolf Böhm, Vzpomínky 2, Nový Dům 1938–1939, s. 51.
613 PAVEL, Ota. Fialový poustevník: Smrt krásných srnců: Jak jsem potkal ryby. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1977, s. 138.

silnici Lánsko – křivoklátskou v líse Vašírovské, kde musely povo-
zy tak jako tak zastavovat, než jim hajný otevře vrata do Obory. 
Mohlo to však být i přímo ve vesnici a mohlo se jednat o mýtnici 
jedinou, pro obě silnice společnou. 

Mýtnici na Brejli (obec Ruda, čp. 63) už dnes nenavštívíme, 
ale je konkrétně vícekrát doložena. Tato budova stála po levé 
straně silnice z Myší díry směrem na Křivoklát. Lesník Böhm na 
ni vzpomíná jako na příležitostnou občerstvovnu: „V roce 1880 
byl tam mýtným starý vysloužilý voják, který v roce 1866 přišel 
o nohu. Bydlel se ženou a s dvěma odrostlými dětmi v domku – 
měl tam dvě postele, a to nad sebou – na dolejší spal se ženou 
a na té hořejší jejich děti. V chaloupce byl stolek, plotnička a šaty 
visely na stěně v koutě; jiné, as sváteční měl v ležaté truhle pod 
postelí. Vedle domečku byl chlívek s kozou a ve druhém čuník. 

Šenkoval pivo, prodával chléb, sýrce, tabák, sirky a to všech-
no měl ve vedle vystavené skrýši uschované. Povozníci, kteří tudy 
vozili dlouhé dříví do hor na Kladno, sebe i koně posilňovali –  
koně napájeli u potoka a pak se do vrchu k  Píňům vytahova-
li, a  tak se skorem denně stávalo, že se zde na silnici nahro-
madilo mnoho povozů čekajícících na pomoc vytažením –  
kterým se mnohdy ani vyhnouti nemohlo a  hlavně vrchnosti 
z Lánů nemohli zde volně projížděti, což zavdalo po mnohokráte 
příčinu k dosti vážným výstupům mezi princem Emilem a kočími 
povozů. K tomu ke všemu byl onen jednonohý mýtný podezříván 
též z pytláctví, což zavdalo velkou příčinu k  tomu, že se vrch-
nost postarala o  to, aby mýto bylo zrušeno a vše odstraněno 
a dnes není po něm památky. Já sám jako praktikant na Nových 
Dvořích zašel jsem si občas na mejto na malé občerstvení.“612 

Asi 40 metrů pod mýtnicí, kde je nejhlubší úpad Klíčavy, 
vidíme dodnes starý most s klenutou oborní bránou. V době fun-
gování mýtnice Lánsko-křivoklátská silnice, z níž se vybíralo mýt-
né, vedla touto bránou a po tomto můstku, k  jejímu přeložení 
došlo teprve v letech Protektorátu Čechy a Morava. Dělníci, kteří 
v tomto prostoru za války v blízkém lomu působili, byli umístěni 
v pracovním táboře na Píňském palouku. 

Silnice tam v serpentinách od Píní hluboko klesá, aby se opět 
zdvíhala k Brejli a k Alžbětě. Tomu úpadu se říká Myší díra a Ota 
Pavel ji charakterizuje takto: „Taky jsme vjeli do škarpy a za Lány 
do Myší díry, která v mlze a dešti vypadala, jako když se jede ze 
špičky Grossglockneru.“613 
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Láns k á obor a 
po vznik u pr vní 

Če s koslo v ens ké r epubl ik y

L Á N S K Ý  Z Á M E K  S   P A R K E M ,  O B O R O U , 
L E S Y  A   P O L N O S T M I  M A J E T K E M 

Č E S K O S L O V E N S K É H O  S T Á T U

Fürstenberská rodina opustila Lány a Čechy vůbec bezprostřed-
ně po sarajevském atentátu spáchaném dne 28. června 1914. 
Vrchní lánský zahradník Krejsa k  tomu zaznamenal: „V  den 
atentátu byl kníže Max Egon v Karlových Varech a kněžna s ro-
dinou na Lánech. Protože za nepřítomnosti arcivévodské dvojice, 
která byla v Sarajevu, byly jejich děti, princové a princezna, na 
návštěvě u hraběte Clam-Martinice na Smečně, odjela i kněžna 
na Smečno, navštívit malé prince. Jakmile se rozšířila zpráva 
o atentátu, přijela kněžna ihned domů; po telefonické rozmluvě 
s knížetem hned příští den opustila Lány, aby se již nikdy víc na 
Lány nevrátila. Kníže již na Lány nepřijel, ale navštívil Lány jednou 
v roce 1916 na krátkou dobu, jen asi dvou dnů, což byl jeho po-
slední pobyt na Lánech. Vícekrát zámek neviděl. […] Nejmladší 
syn Maxe Egona a Irmy padl na rumunském bojišti a je pochován 
v kapli v Heiligenbergu, krásném knížecím sídle v Německu.“614

Po vzniku Československé republiky přijela do lánského zámku 
z pověření okresního hejtmana hned dne 6. listopadu 1918 státní 
komise, která provedla soupis inventáře, zejména zlata, stříbra 
a archivních dokumentů Všechno zapečetila z obavy, aby nedo-
šlo k odvozu vybavení a cenností. „Po převratu 1918 hleděl se 
tu kdekdo obohatit. Zámeček a dvůr byly přímo zruinovány.“615 
Zámek pak hlídala ozbrojená stráž: jeden četař, jeden desátník, 
deset mužů. Správa majetku přešla pod Státní pozemkový úřad.  
„Byly to doby velmi zlé. Majiteli byl zakázán pobyt v  republice 
a v té době svěřena vrchní správa lesnímu inspektoru Fridrichu 
Hofmanovi. Zámek byl v tu dobu hlídán československými vojíny, 
cenné věci zajištěny a stříbrnice zapečetěna. Mluvilo se o konfis-
kaci majetku.“616

Podle zákona č. 215/119 Sb., o  zabrání velkého majetku 
pozemkového z  16. dubna 1919 byla na velkostatky, u  jejichž 

614 KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. 
Středočeského kraje, 2018, s. 24. ISBN 978-80-85081-40-4. 
615 Soukromý archiv Josefa Pošty. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 43–44.
616 KREJSA, Ladislav. Vzpomínky lánského vrchního zámeckého zahradníka Ladislava Krejsy. 1. vydání. Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o. 
Středočeského kraje, 2018, s. 25. ISBN 978-80-85081-40-4.

majitelů se „předpokládalo smýšlení republice nepřátelské“, 
uvalena nucená správa. Toto opatření se týkalo i Maxe Egona II. 
z Fürstenberka, kterému byly mimo jiné vytýkány přátelské styky 
s císařem Vilémem II. V denním tisku se tehdy psalo například: 
„Rodina Fürstenbergů je známa co rodina českému národu kraj-
ně nepřátelská. Byl to kníže Max Egon Fürstenberg, jenž jako před-
seda rakouské panské sněmovny a důvěrný přítel a rádce krvavé-
ho císaře Viléma II. učinil výrok, že v jeho lesích křivoklátských jest 
dostatečné množství stromů, sloužících k případnému pověšení 
všech Čechů. Méně jest znám výrok nynějšího panství majitele 
panství křivoklátského, Maxíka, syna Egonova, že rod fürstenber-
ský co držitel rozsáhlých latifundií říše německé v Badensku po 
vypuknutí války světové a odstěhování se celé rodiny z Čech do 
Badenska, jest nezměrně šťasten, že nemusí navštěvovati ‚das 
Scheissland Böhmen‘ (‚zasranou českou zemi‘). Dále jest méně 
známo, že onen Fürstenberg na diktát Berlína a za součinnsti čer-
né kliky, vedené zlopověstným markýzem Gerem (arciknížetem 
Bedřichem) to byl, jenž vynutiti si měl zřeknutí se trůnu na posled-
ním císaři Karlovi ve prospěch Bedřichův a že pouze Zita to byla, 
jež listinu o zřeknutí Fürstenbergovi z ruky vytrhla, Fürstenberga 
zpolíčkovala a tím celý tehdejší plán znemožnila.“

Jako vnucený správce pro velkostatek Křivoklát byl ustano-
ven Stanislav Ambrož.� „V  listopadu 1919 se obrátila Dr. Alice 
Masaryková s naléhavou prosbou na kancléře Přemysla Šámala, 
aby pomohl s výběrem vhodného objektu, kam by se mohl pre-
zident T. G. Masaryk co nejrychleji přestěhovat a  kde by mohl 

085/ Letecký pohled na lánský zámek (1923).



(  160  )

přechodně i  úřadovat, protože oficiální byt na Pražském hradě 
nebyl ještě připraven. Zvláštní zákon o letním prezidentském sídle 
byl urychleně přijat v dubnu 1920.617 Vybíralo se podle různých 
kritérií, roli hrál stav budovy a její dispoziční uspořádání s ohle-
dem na bezpečnost hlavy státu a  státní ceremoniál, časovou 
dostupnost z  Prahy, finanční náklady na získání. Z  těchto dů-
vodů označila nakonec 9. října 1919 meziministerská konfe-
rence za nejvhodnější objekt v Čechách zámek s velkostatkem 
v Lánech, který se nacházel v dobrém technickém a ekonomic-
kém stavu, budova byla dostatečně reprezentativní, obklopoval 
ji park a obora, jež bylo možné využít ke společenským účelům 
a prezidentovým oblíbeným vyjížďkám na koni. Navíc měly Lány 
ideální polohu, do Prahy trvala cesta tehdejšími dopravními pro-
středky zhruba hodinu. Masaryk se pro ně rozhodl v listopadu 
1919 a poprvé je navštívil 1. května 1920.618 Nechtěl je však 
kupovat ze záboru, nýbrž dobrovolně, a  tak nastal obtížný di-
plomatický úkol, přimět Fürstenberka k prodeji. Stát měl zájem 
o budovy, lesní a hospodářský majetek o výměře 5 000 ha, což 
představovalo jednu sedminu celého fürstenberského majetku. 
Jednání s knížetem vedla komise ustanovená Státním pozemko-
vým úřadem v čele s ředitelem Josefem Malým. Nabídla vynětí 
velkostatku ze záboru a odkoupení státem, ovšem s tou podmín-
kou, že kupní cena nebude vyplacena, ale odečtena od popře-
vratové dávky.“619

Následovala delikátní jednání ohledně výše kupní částky. 
Hrálo se o čas; prezidentská kancelář se obávala, aby majitel 
od prodeje neodstoupil. Maxmilián Egon II. se mezitím vzdal 
k 1. lednu 1921 fideikomisu ve prospěch druhorozeného syna 
Maxmiliána Egona III. z  Fürstenberka. Fürstenberská kancelář 
nakonec přistoupila na návrh Státního pozemkového úřadu. 
Fürstenberk rezignoval na své ostatní dřívější požadavky a vy-
mínil si pouze, že stát převezme většinu jeho bývalých zaměst-
nanců, aby místní obyvatelé nepřišli o  práci. Československý 
stát zakoupil na základě trhové smlouvy ze dne 15. července 
1921 od knížecího rodu Fürstenberků zámek Lány, velkostatek 
Lány s  Ploskovem a  revíry Lány, Běleč a  Ploskov za vzájemně 
sjednanou cenu trhovou, a to lánský zámek s parkem a s veške-
rými příslušnými budovami za 12 500 000 Kč a ostatní zbývající 
nemovitosti za 12 370 000 Kč, úhrnem za 24 870 000 Kč.620 

Návrh na zakoupení lánského zámku s  přilehlou Oborou 
a statkem vzešel od tehdejšího kancléře a zaníceného myslivce 

617 Krajinský list Naše snahy v roce 1924. Na tento list se bez bližšího určení na straně 25 odvolává brožura „Zašantročené Křivoklátsko.  Příspěvek 
k dějinám pozemk. reformy v Československu“. Brožovaná kniha o 198 stranách formátu 12 x 17 cm na výšku, na svrchní straně je obrázek hradu 
Křivoklát, nadpis, cena 5 Kč. Na první stránce je kromě nadpisu a ceny dole uvedeno: Nákladem časopisu „Srp“, Praha-Karlín, Královská tř. 13./II, 
Tiskárna Svobody v Kladně. Přiložena je mapka Křivoklátska. Podle indicií v textu lze soudit, že brožura vyšla nedlouho po roce 1925.
618  CROŸ, Jana. Zámek Lány: 600 let historie = The Lány Chateau: 600 years of history. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2007, s. 86–93. ISBN 
978-80-7381-093-1.
619  Zákon č. 320/1920 Sb., o opatřeních k provedení 2. odst. § 63 ústavní listiny, § 1. se vládě ukládá, aby učinila opatření nutná k provedení 
ustanovení § 63, 2. odst., ústavní listiny, o vedlejších úředních sídlech presidenta republiky Československé.   
620  Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 26.

JUDr. Přemysla Šámala. Významnou roli sehrála samotná Lánská 
obora, která se později často stávala místem pro budování no-
vých diplomatických vztahů mladé republiky. Šámal si velmi 
dobře uvědomoval, jak může nenucené prostředí loveckých akcí 
ovlivnit výsledky politických a obchodních jednání. 

086/ Správní budova Lesní správy Lány postavená architektem 
Otto Rothmayerem v roce 1932 (1941).

087/ Jiný pohled na správní budovu Lesní správy Lány (1941).
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S T A V  L Á N S K É  O B O R Y 
A   N O V É  U S P O Ř Á D Á N Í

Správou lesnického majetku pod hlavičkou Kanceláře prezidenta 
republiky byla pověřena Lesní správa Lány. Jejím vedoucím byl 
ustanoven lesní správce Karel Patzelt a nově zřízená organizace 
převzala od Fürstenberků stávající lesnický personál, když před-
tím složil přísahu. Přísahu složili hajní a lesní na Nových Dvořích 
dne 5. července 1921. Přísahy byly odlišné podle funkčního za-
řazení lesních úředníků. Text přísahy pro hajné zněl následovně: 
„Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, že Československé 
republice budu vždy věren a  její vlády poslušen, že budu veš-
kery státní zákony zachovávati, všechny své úřední povinnos-
ti dle platných zákonů a  nařízení vykonávati pilně, svědomitě 
a nestranně, poslušen budu příkazu svých představených a ve 

621  CROŸ, Jana. Zámek Lány: 600 let historie = The Lány Chateau: 600 years of history. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2007, s. 86–93. ISBN 
978-80-7381-093-1.
622  Blíže Archiv Kanceláře prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, f. Lesní správa Lány, inv. č. 320, smlouvu schválil Státní pozemkový úřad 
v Praze 20. července, 1921. AMBROŽ, Robin. Lánská obora jako místo významných lovů a politických setkání. STEINOVÁ, Šárka. (ed.) Obory a bažantnice 
v kulturní historii. Prameny a studie, 2014, roč. 53, s. 10–27. ISSN 0323-0988; CROŸ, Jana. Zámek Lány: 600 let historie = The Lány Chateau: 600 years 
of history. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2007, s. 86–93. ISBN 978-80-7381-093-1. 

všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu služby budu 
dbáti.“621 Text přísahy pro lesní byl rozšířen ještě o  formulaci 
o zachování úředního tajemství. 

Nové vedení se muselo vypořádat s  několika závažnými 
problémy, a  to zejména s  finanční soběstačností nové institu-
ce, s nízkým stavem zvěře a se špatným stavem lesů po rozsáhlé 
kalamitě bekyně mnišky. Rozsah holin po rozsáhlých žírech be-
kyně mnišky je uveden například i ve vyjádření fürstenberského 
lesního úřadu na Křivoklátě ze dne 12. listopadu 1923. Zde na 
dotaz Lesní správy Lány o rozsahu kalamity v letech před odkou-
pením majetku uvádí, že v letech 1919 a 1920 bylo evidováno 
v revírech Lány, Ploskov a Běleč dokonce celkem 199,55 ha ho-
ložírů a vytěžené množství dřevní hmoty dosáhlo 67 741 m3.622 

Z těchto důvodů byl hospodářský celek Lány rozčleněn na dvě 
hospodářské třídy. Hospodářská třída A (výnosová – 2 983 ha)  

088/ Jedna z hlavních cest uvnitř Lánské obory vedla z Lán na Nové Dvory (nedatováno).
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měla za úkol pokrýt ekonomickou ztrátu z hospodaření v Lánské 
oboře (hospodářská třída B – účelová). V hospodářské třídě A  
převládaly jehličnaté porosty (82,57 %) a byly do ní zahrnuty 
i pomniškové holiny (téměř 170 ha),623 které nebylo možné za 
přístupu zvěře zalesnit. Výměra Lánské obory tak klesla z 3 915 
na 2 145 ha.624 V Oboře naopak převažovaly porosty listnaté 
(55,47 %) v plodonosném věku, rozvolněné porosty charakteru 
anglického parku a velké množství pastevních ploch vhodně do-
plněných jírovci a planými ovocnými dřevinami. 

623  Archiv Kanceláře prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, f. Lesní správa Lány, rok 1921.
624  ZATLOUKAL, Jan. Lány. Stráž myslivosti, 1938, roč. 16, č. 2, s. 31.
625 Tamtéž.
626 Tamtéž.
627 Otto Rothmayer (1892–1966), český architekt, žák a spolupracovník Jože Plečnika, kterého po jeho návratu do Lublaně nahradil na pozici architekta 
Pražského hradu.

Významných změn doznal i  přístup do Obory, kde byl pří-
pustný pohyb osob pouze po hlavních cestách a  značených 
turistických pěšinách. Vstup do lesních porostů byl umožněn 
jen na zvláštní povolení. Významnou změnou bylo i  vybudo-
vání nového administrativního sídla Lesní správy v  roce 1932 
v hodnotě rovného milionu korun. Za původní Lánskou bránou 
na konci Berounské ulice nechala Kancelář prezidenta republi-
ky postavit moderní budovu ústředí podle návrhu stavitele Otto 
Rothmayera.625 Ten se pravděpodobně inspiroval představou 
slavného slovinského architekta Jože Plečnika,626 který prováděl 
řadu stavebních úprav jak na Pražském hradě, tak i v lánském 
zámku. Budova nahradila původní ústředí fürstenberské lesní 
správy na Nových Dvořích.627 

Lánská Lesní správa tedy vyrostla z iniciativy Kanceláře pre-
zidenta republiky na zelené louce na jihozápadním okraji obce 
a od samého začátku to byla reprezentativní stavba, kde byly 
kanceláře a byty lesnického managementu, ale současně i hos-
tinské pokoje pro prominentní návštěvníky. „Budova se skládá 
z  jednoho delšího a  na něj navazujícího kratšího křídla, které 
spolu svírají tupý úhel, a  je rozčleněna na sklep, dvě podlaží 
a půdu. Obě patra mají podobné uspořádání místností. Směrem 
k průčelí jsou vedle sebe poskládány pokoje, v každém patře je 
jedna koupelna, toalety, kuchyň a  v patře druhém ještě velká 

090/ Stavba lesní cesty pojmenované později po prvním československém 
kancléři jako Šámalka. JUDr. Přemysl Šámal v prvním sledu vpravo s holí 
(1926).

089/ Vstup do Obory byl umožněn pouze na zvláštní povolení. Na snímku 
je povolení vystavené v roce 1924. Bez povolení není možné Oboru navštívit 
ani v současnosti.
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jídelna. Pokoje jsou vzájemně propojeny, ale lze do nich vstoupit 
i samostatně, z dlouhé spojovací chodby, která prochází po dél-
ce obou křídel na straně do hospodářského dvora.628 

Centrálním prostorem, spojujícím obě křídla i všechna pod-
laží, je dvouramenné schodiště se vstupní halou v přízemí.629 

Jak již bylo Rothmayerovým zvykem, navrhl nejen vnitřní dis-
pozici, ale také podobu všech oken, dveří, jejich kování i ukotvení 
do zdi, zkrátka zabýval se precizně každým drobným detailem, 
který spoluvytvářel finální podobu jeho děl. Na těchto prvcích 
lze nejlépe pozorovat Rothmayerovu řemeslnou zručnost a per-
fektní znalost práce se dřevem. 

Stavba má velice jednoduchou fasádu z hrubozrnné omítky, 
doplněnou o bílé štukové pásy kolem pravoúhlých oken přízemí 

628 Administrativní budova Lesní správy Lány má jistou podobnost s Plečnikovou vilou postavenou pro jugoslávského krále Alexandra u slovinského 
jezera Bled, která později proslula jako Titova vila. Jože Plečnik (1872–1957), slovinský architekt a urbanista, který svou prací ve dvacátých a třicátých 
letech 20. století pro československou prezidentskou kancelář významně přispěl k současnému vzhledu Pražského hradu.
629   Teprve roku 1879 došlo ke zřízení Lesní správy Lány pro revíry Lány, Ploskov, Křivoklát a Alžběta (Nový Dům). Sídlem tohoto nového lesního úřadu 
se stala patrová budova na Nových Dvořích (v prostoru kolonie zrušeného experimentálního poplužního dvora Schubartshof). Původní dělnická kolonie 
na Nových Dvořích byla v roce 1924 zrestaurována. Roku 1924 tam byla rovněž zřízena nová kancelář Lesní správy. Za oborními vraty byly v témž roce  
zbourány starobylé konírny Štít a na jejich místě byla zřízena hájovna Vlčina čp. 114. V souvislosti s těmito stavebními úpravami byla do parčíku na 
Nových Dvořích přemístěna i socha Pytláka ze zámeckého parku. Nynější budova Lesní správy v Lánech čp. 140, vybudovaná podle projektu architekta 
Rothmayera, pochází teprve z roku 1931 (zcela dohotovena byla v roce 1932).

a prvního patra a též okolo malých kruhových okének pod stře-
chou. Dominantou exteriéru jsou čtyři pilíře obdélného půdory-
su z přírodního kamene, který svou barvou a strukturou připo-
míná světlé dřevo. Jejich umístěním do prostoru před vstupními 
dveřmi Rothmayer docílil monumentálnějšího působení exte- 
riéru a dlouhá budova tím získala centrální bod, od kterého se 
odvíjí celá dispozice.

Na budově Lesní správy v Lánech je velice dobře vidět výraz-
ný slohový posun oproti hradním stavbám. Rothmayer zde měl 
mnohem volnější ruce a nemusel se uzpůsobovat okolní zástav-
bě ani staleté architektonické minulosti místa tak, jak to činil na 
Hradě. Tak jako i u jiných Rothmayerových realizací je i v budově 
Lesní správy kladen důraz především na logickou a praktickou 

091/ Krásu Zakarpatské Rusi lesnímu radovi Janu Zatloukalovi (vlevo) údajně představil významný český entomolog 
prof. Julius Komárek (uprostřed). Na fotografii pózují s uloveným medvědem (nedatováno).
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skladbu vnitřního prostoru a vnější vzhled je řešen až druhot-
ně. Ač není fasáda ústředním objektem Rothmayerova zájmu, 
má v tomto případě díky sloupům v průčelí také jisté estetické 
aspirace. Tyto sloupy zde nejsou ani tak klasickým prvkem, ale 
svým monumentálním měřítkem v  kontrastu s  drobnými okny 
na hladké fasádě dávají stavbě jedinečný vzhled a netradičně ji 
začleňují do okolní zalesněné krajiny.“630

C H O V  Z V Ě Ř E 
V   L Á N S K É  O B O Ř E

Jak již bylo uvedeno, stavy zvěře po převzetí majetku od Für-
stenberků byly velmi nízké. První světová válka se výrazně pode-
psala na poklesu stavu zvěře jelení a daňčí, která v předváleč-
ném období byla v Lánské oboře nejpočetněji zastoupenou zvěří. 

630  V přízemí byl v jižním křídle původně byt lesního rady a v druhém, východním křídle byla účtárna a vyplácely se zde mzdy. V prvním patře byl nad 
účtárnou byt zástupce ředitele a nad bytem lesního rady se nacházely pokoje pro lovecké hosty. Budova měla také balkón, na nějž se vcházelo z konce 
jižního křídla prvního patra; ten byl později přestavěn na zasedací místnost. 
631  Schody do patra jsou nízké a pohodlné, kvůli starším osobám. Paní Alena Hladká, dcera prvorepublikového lesního rady Zatloukala, je přesvědčena, 
že zde architekt od počátku pamatoval na prezidenta T. G. Masaryka, kterému bylo v době stavby budovy už přes osmdesát roků. 
632  HUBKOVÁ, Petra. Architektonická tvorba Otto Rothmayera: diplomová práce. Brno, 2009, 82 s.
633  Místo, kde je zvěři předkládáno krmení.

Do Lánské obory byly záhy po převzetí majetku zaváděny nové 
druhy zvěře. V roce 1922 přivezla Lesní správa z Topolčianek, 
ze Žinkov a ze Ždírce mufloní zvěř (tři berany a čtyři muflonky)  
a  její stavy se postupně až do konce roku 1928 zvýšily asi na  
60 až 70 kusů. V tomto roce však přišla krutá zima s katastrofál-
ním dopadem. Přežilo ji pouze deset kusů. Mufloní zvěř necho-
dila při vysoké sněhové pokrývce k základům,631 a v jedné skalní 
sluji bylo dokonce nalezeno devět k sobě schoulených zmrzlých 
beranů. 632 Postupným šetřením a  přikoupením další zvěře se 
však stavy opět zvýšily a v roce 1937 bylo nasčítáno 80 kusů.633 

Dalším novým druhem zvěře v Lánské oboře byla zvěř jelena 
siky japonského. Prvního jelínka a dvě laně daroval prezident-
ské kanceláři hrabě Coudenhove-Calergi v  roce 1922. Jedna 
laň však brzy po vypuštění uhynula a v následujícím roce při-
koupila Lesní správa jelena a  laň od velkostatku v  Holešově. 
Přestože sičí zvěř nebyla považována v Lánské oboře z důvodu 

093/ Lesní rada Jan 
Zatloukal 
s uloveným jelenem 
na Zakarpatské Rusi 
(nedatováno).

092/ Lesní rada Jan 
Zatloukal s trofejí 

jelena před budovou 
Lesní správy Lány 

(nedatováno).
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své nesnášenlivosti k ostatním druhům za perspektivní, její chov 
se udržel až do současnosti. 

Zvěř černá byla chována od roku 1921 v samostatně zaplo-
cené části Obory na polesí Běleč o výměře 320 ha, neboť dle vy-
jádření lesního správce škodila na zvěři daňčí, srnčí a pernaté. 
Negativní vliv měla i na stav lučin a pastvin v hlavní části Obory. 
Chovatelské úspěchy však tato obůrka nepřinesla a v roce 1931 
došlo k jejímu zrušení.634 

Problematický chov byl i u zvěře srnčí ve zvláštní obůrce o vý-
měře 670 ha. Počátkem roku 1932 se rozšířila na celou plochu 
hospodářské třídy A, což se kladně projevilo na zvýšení jejích 
stavů. O kvalitě chovu vypovídá i trofej srnce uloveného v roce 
1932, která byla oceněna třetím místem na celostátní výstavě 
a třetí cenou na mezinárodní výstavě v Berlíně.635 

Snižoval se také počet hromadných loveckých akcí a prefe-
roval se odborně prováděný průběrný odstřel. O prosazení celé 
řady chovatelských opatření se zasloužil kancléř JUDr. Přemysl 
Šámal. Ačkoliv měl právnické vzdělání, této problematice vel-
mi dobře rozuměl. O vysokém Šámalově vlivu na dění u Lesní 
správy svědčí i  několik dopisů lesního správce Patzelta, které 
se nacházejí v  Archivu Kanceláře prezidenta republiky. V  jed-
nom z  nich například odpovídá Andreji Žuffovi636 na nabídku 
jelena pro Lánskou oboru s  tím, že bez Šámala, toho času na 

634  Soukromý archiv Antonína Kubíčka. Deník. Lány 1939‒1940, rukopis, nepublikováno, s. 92–93. 
635  ZATLOUKAL, Jan. Lány. Stráž myslivosti, 1938, roč. 16, č. 2, s. 33.
636  Tamtéž, s. 32.
637  Tamtéž, s. 32–33.
638  Andrej Žuffa byl podpředsedou Loveckého ochraného spolku pre Slovensko – Liptovský Sv. Mikuláš.

dovolené, nemůže rozhodnout. V jiném dopise z roku 1925 píše 
přímo sám kancléř ministrovi zemědělství Dr. Milanu Hodžovi637 
ve věci žádosti o  povýšení lesních úředníků a  o  možnosti při-
pojení lesů u Žiliny k Lesní správě Lány, která měla v těchto le-
sích již v pronájmu honitbu.638 Z těchto záznamů je patrné, že 

094/ Kancléř JUDr. Přemysl Šámal (vlevo) na lovu v Lánské oboře 
(nedatováno).

095 a, b/ Zlepšující se kvalitu 
chované zvěře v období první 
republiky demonstrují fotografie 
úlovků zvěře z let 1930 (nahoře) 
a 1936 (dole).
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Šámal639 velmi intenzivně pracoval na tom, aby se Lesní správa 
pod Kanceláří prezidenta republiky stala pomyslnou výkladní 
skříní československé myslivosti. Kromě opatření souvisejících 
s myslivostí se zabýval i rybářstvím. V roce 1928 upozorňoval 
lesního správce na možnosti zlepšení chovu ryb a navrhl hned 
několik exkurzí, například návštěvu Státní rybářské stanice ve 
Vodňanech a Státní rybářské stanice v Třeboni a soukromého 
chovu pstruhů ve Vysokém Mýtě. Mimo to prosazoval i zavádění 
pokusů s chovem velevruba perlového.640

Zajímavé je i porovnání sčítaných stavů zvěře bezprostředně 
po odkoupení majetku od Fürstenberků v roce 1921 a na konci 
období první republiky v roce 1938.641

stav zvěře k roku 1921 stav zvěře k roku 1938
druh počet druh počet
jelen evropský 105 jelen evropský 313
daněk evropský 182 daněk evropský 283
prase divoké 50 prase divoké 0
srnec obecný1 60 srnec obecný 554

jelen sika japonský 36
muflon 80

celkový počet 397 celkový počet 1 266 

Výrazné zvýšení stavů bylo způsobeno hlavně zlepšenou péčí 
o zvěř, sníženým odstřelem v prvních letech po převzetí majetku 
a snižováním počtů případů pytláctví.

639  Milan Hodža (1878–1944), slovenský politik agrární strany, předseda vlády ČSR v letech 1935–1938, mnohonásobný meziválečný ministr. 
640  Archiv Kanceláře prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, f. Lesní správa Lány, rok 1925.
641  ZATLOUKAL, Jan. Lány. Stráž myslivosti, 1938, roč. 16, č. 2, s. 29–34. 
642  Od roku 1961 stanice Stochov.
643  Jedná se o tzv. „lochování“. 
644  Prof. Dr. Julius Komárek (1892–1955), významný český zoolog a entomolog. Na Křivoklátsku se zabýval například gradací bekyně mnišky. Dle 
záznamů v Pamětních knihách Lány navštěvoval Oboru poměrně často. Julius Miloš Komárek byl synovec kancléře Přemysla Šámala: Juliova matka Marie 
Ludmila Komárková, rozená Šámalová (*1863), byla Šámalova starší sestra. Blíže RŮŽIČKA, Josef. Julius Komárek – lesník a vlastenec. Lesnická práce, 
2019, roč. 3, s. 25.
645  Dle ústního podání dcery lesního rady J. Zatloukala paní Aleny Hladké, roz. Zatloukalové.
646  Jednoho z prvních jelenů z Podkarpatské Rusi dostal už počátkem dvacátých let 20. století prezident T. G. Masaryk darem od přednosty stanice 
v Užhorodu. Jelen byl jako špičák vypuštěn do kruhové obůrky u Nových Dvorů a dostal jméno Odík. Následujícího roku nasadil paroží nerovného 
desateráka a v době říje rozbil plot a z těsné obůrky unikl. U Nových Dvorů napadl a zle pocuchal babku Vajdovou z Lán, která nesla v nůši na zádech na 
Nové Dvory pivo. Probodl jí krosnu a jen díky zásahu kontrolora Strauba, jenž jelena se svým jezevčíkem odehnal, ušla babka vážnějšímu zranění. Odíka 
se podařilo na čas znovu izolovat v obůrce, ale nakonec se přece jen dostal ze zajetí a zdržoval se v Černé oboře. Časem napadl několik lidí, některé 
důkladně vystrašil, některé dokonce zranil. Jedním z poškozených byl zbečenský obuvník Václav Zajíc. Dále Odík pořádně prohnal paní Mutinovou, na 
dělníkoví Dlouhém úplně roztrhal kalhoty, dělníkovi Šmídkovi, který se spasil na stomě, rozmlátil dole trakař. Všechno vyvrcholilo, když Odík nebezpečně 
pobodal manželku hajného Leva z Kalů, takže zraněná musela strávit šest týdnů v kladenské nemocnici. Tehdy lesní rada Pazelt Odíka musel složit. Blíže 
Soukromý archiv Antonína Kubíčka. Deník. Lány 1939–1940, rukopis, nepublikováno, s. 62.
647  Zlepšování trofejové kvality lánské zvěře v období první republiky je patrné i z průřezu loveckých fotografií v Pamětních knihách Lesní správy Lány. 
Blíže Lesní správa Lány, Pamětní kniha z let 1921–1936; Pamětní kniha 1937–1959.
Někteří jeleni dostávali od lesního personálu jména: Topolčianský, Wapiti, Vašek, Icik, Čouda, Barabáš… Blíže Soukromý archiv Antonína Kubíčka. Deník. 
Lány 1939–1940, rukopis, nepublikováno, s. 67.
648  Jiří Židlický (1895–1950), malíř a ilustrátor. Blíže AUERSWALD, Zdeněk. Malíř zvěře Jiří Židlický. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 
2010, 192 s. ISBN 978-80-87154-39-7.

I přes zavádění nových druhů zvěře zůstala hlavním chova-
telským zájmem v Lánské oboře v období první republiky zvěř 
jelení a daňčí. U obou těchto druhů se často provádělo tzv. oži-
vení krve; většinou výměnou živé zvěře s oborou v Topolčiankách. 
K transportu bylo využíváno vysokých beden s polstrováním z pyt-
loviny. Jelenům bylo paroží uřezáno a přitlučeno na strop bedny 
z důvodu pozdější identifikace. Doprava probíhala výhradně po 
železnici do cílové stanice Lány u Kladna.642 Před vypuštěním byla 
zvěř označena zastřižením slechu.643 Velký vliv na dovoz nové jele-
ní zvěře měl i prof. Julius Komárek.644 Právě on vzal na jednu ze 
svých cest na Zakarpatskou Rus lesního radu Jana Zatloukala,645 
ředitele Lesní správy Lány v letech 1930–1945, a ukázal mu ta-
mější karpatské jeleny, čímž započala nová éra chovu jelení zvěře 
v Lánské oboře.646 Z prezentace úlovků v Pamětních knihách z jed-
notlivých let je patrné, jak významný vliv mělo na zdejší populaci 
oživení karpatskou krví. Chovatelské úspěchy dosvědčují čestná 
umístění lánských trofejí na celostátních přehlídkách po  roce 
1935.647 Prof. Komárka a lesního radu Zatloukala na těchto ces-
tách často doprovázel i známý malíř Jiří Židlický.648 

U daňčí zvěře byly z nařízení vyřazovány bílé kusy a poslední-
ho bílého daňka ulovil v roce 1931 právě prof. Komárek. Tohoto 
daňka věnovala Lesní správa Národnímu muzeu. 

Za zmínku také stojí chov tetřeva a tetřívka. Zejména tetřev 
byl v  období první republiky na území Lánské obory hojný, 
o  čemž svědčí i  postupné zvyšování ulovených kusů. Tetřívek 
v lánských lesích spíše hnízdil a tok probíhal v okolních polních  
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honitbách. „Ti tetřevi jsou velice zajímaví ptáci. Jsou velcí jako 
naši krocani a  dovedou se také tak čepýřit. […] Na Zadních 
Šancích, na Kozích hřbetech a na Cihláři bylo možno každoroč-
ně na jaře vidět tokat tetřevy v plné kráse. Na pozadí bílé oblohy 
(to už bývalo denní světlo) se rýsovala temná silueta kohouta 
s  roztaženým vějířem a z  jeho hrdla se linula odvěká melodie 
„písně tetřeví lásky“. Na silné větvi dubu nebo borovice se toka-
jící pták natřásal a povytahoval, jako by chtěl vzlétnout, a jeho 
rozevřený vějíř se v plném pohybu vkresloval stínem do nebes-
kého jasu, který úměrně intenzivněl s přibývajícím dnem. Kdesi 
nedaleko se už také ozývalo kvokání tetřevích slípek. Něžný to 
zvuk, zvoucí k milování. Přitahovaly sem na dostaveníčko, přišly 
si vyhledat své výbojné rytíře. Na Cihláři jste klidně mohli odpo-
čívat v seníku na seně a naslouchat tokání tetřevů.“649

Přehled ulovené zvěře na území Lesní správy Lány v období 1921–1938.

druh zvěře celkem
prase divoké 26 

kňourů
39 bachyní 17 lončáků 16 

selat
98

jelen evropský 280 
jelenů

355 laní 223 
kolouchů

858

jelen sika 
japonský

18 
jelenů

10 laní 10 
kolouchů

38

daněk 
evropský

767 
daňků

873 daněl 648 
daňčat

2 288

muflon 28 
beranů

22 
muflonek

11 
muflončat

61 

srnec obecný 426 
srnců

354 srn 277 srnčat 1 057

zajíc polní 6 708
králík divoký 914
tetřev hlušec 130
tetřívek 
obecný

14

bažant obecný 3 974
sluka lesní 371
koroptev polní 5 961
křepelka polní 1
kachna divoká 63
různé 5
celkem 22 441

Je však nutné uvést, že se nejedná pouze o zvěř ulovenou na 
území Lánské obory, ale ve všech honitbách Lesní správy Lány 
(tj. i včetně hospodářské třídy A o výměře 2 983 ha).650

649  SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno. Popularizační článek o výpravě za tetřevím tokem publikoval v roce 1923 
lánský učitel Gabriel Soukup; SOUKUP, Gabriel. V toku. Vlastivědný sborník, 1923–1924, roč. 1, s. 67.
650  Sumář byl vytvořen na základě evidence úlovků v jednotlivých letech uvedených v Pamětních knihách Lesní správy Lány. Blíže Lesní správa Lány, 
Pamětní kniha z let 1921–1936; Pamětní kniha 1937–1959.
651  SOkA Rakovník, f. Rudolf Maxera, Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát, 1932–1934, s. 227.
652  Blíže SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.

P Y T L Á C T V Í  N A  Ú Z E M Í 
L Á N S K É  O B O R Y 

V   O B D O B Í  P R V N Í  R E P U B L I K Y

První světová válka a s ní spojený nedostatek potravin s sebou 
od samého počátku přinesly početné výpravy nelegitimních 
lovců do lesů. „Hned v prvních dnech vyrojilo se plno pytláků, 
již takměř veřejně zvěř stříleli a stříleli i na personál.“651 Nízké 
stavy zvěře po vzniku Československé republiky byly způsobeny 
zejména vlivem první světové války a povinných dodávek zvěři-
ny do vojenských nemocnic, a především rozbujelým pytláctvím. 
Pravidelné týdenní schůzky šéfa obory s hajnými se konaly v kan-
celáři na Nových Dvořích. To se však dozvěděli pytláci, a tak vyu-
žívali času těchto pravidelných raportů k pořádání svých pytlác-
kých akcí. Z toho důvodu musely být porady lesního personálu 
uskutečňovány uprostřed Obory, konkrétně u Červeného kříže, 
aby byl stálý přehled o dění v lese.652

V poválečném období se nacházelo mezi obyvatelstvem vel-
ké množství zbraní. Krátce po vzniku Československé republiky 
získali nezaměstnaní na kladenské Poldovce staré vyřazené 
pušky, které tam byly jako nepotřebné sváženy, a  s  nimi pod-
nikali vpády do okolních lesů. Lesní rada Zatloukal na pohádky 
o hladových venkovanech nevěřil a vypravoval, jak se setkával 

096/ Akademický malíř Jiří Židlický (uprostřed) s lesním radou Ing. Janem 
Zatloukalem (vpravo) na zahájení výstavy svých obrazů (nedatováno).
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s  nezákonně lovícími bohatými sedláky v  drahých kožených 
kabátech. Z  archivních záznamů653 je patrné, že po převzetí 
majetku státem byly evidovány četné střety lesního personálu 
s pytláky, které se s postupem času stávaly spíše sporadickými. 
Přestože lesníci byli nuceni v těchto případech použít i zbraně, 
k usmrcení na jedné či druhé straně jako v dobách Fürstenberků 
již nedošlo. Případy pytláctví v časech první republiky se vážou 
převážně k období prvních let po vzniku Československa.

Tehdy se ukázalo jako nezbytné postupovat proti nelegálním 
lovcům organizovaně. Lesní personál dostal na pomoc četníky 
a  několik příslušníků vojenské policie. Policisté byli za čas od-
veleni, ale četníci hlídali v Oboře pravidelně, zejména od roku 
1921, kdy se v lánském zámku zabydlel T. G. Masaryk.654 Celou 
řadu dokladů můžeme nalézt v hlášeních uložených v Národním 
archivu ve fondu Zemského četnického velitelství.655 V  jednom 
z hlášení je detailně popsán střet s pytláky ze dne 4. prosince 
1919, kdy tříčlenná „protipytlácká“ četnická hlídka z Lán s haj-
ným Vilémem Bártou zaslechla ve 13:30 hod. dva výstřely a poz-
ději zastihla nedaleko Nových Dvorů směrem k hájovně Klíčava 
skupinu pytláků s naplněnými batohy a puškami:

„Na výzvu vrchního strážmistra Nešpora, strážmistra 
Bureše a četníka Macha ‚Stůjte!‘ se dali pytláci na útěk, odha-
zujíce v běhu batohy […] Na vzdálenost asi 40 kroků obrátili se  
2 z těchto pytláků, a sice Josef Šíma a František Šíp proti četníku 
Machovi, který jim byl nejblíže, a mířili naň puškami, kdežto dru-
zí dva, Rudolf Mrnka a Josef Šíma (sic!), zmizeli v blízkém lese. 
Četník Mach a strážmistr Bureš vzali rovněž pušky k líci, a když vý-
zva ‚Odhoďte pušky, nebo střelím!‘ zůstala nepovšimnuta, vypálil 
Mach jednu ránu ze služební pušky a zranil Šípa na levém chodid-
le. Vzdor tomuto zranění mířil Šíp dále na četníky, až byl s pomocí 
přispěchavšího vrchního strážmistra Nešpora a  hajného Bárty 
zadržen. Josef Šíma vida, že s četníky nejsou žerty, odhodil pušku, 
klekl a dal ruce vzhůru.“� Raněného Macha odnesli společnými 
silami k hájovně na Nových Dvořích, odkud byl nejprve převezen 
k ošetření do Lán a následně do kladenské nemocnice, kde bylo 
konstatováno těžké zranění. V četnickém hlášení stojí, že všichni 
jmenovaní pytláci byli maskováni a  jsou jako nebezpečná indi-
vidua známi. Tuto událost líčí její přímý účastník Rudolf Mrnka, 

653  NA, f. Zemské četnické velitelství, kart. 977; Archiv Kanceláře prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, f. Lesní správa Lány 1921.
654  Tamtéž, nestránkováno.
655  DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum 
a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 41. ISSN 0862-2043. 
656  NA, f. Zemské četnické velitelství, kart. 977, 1919, prosinec, 11., hlášení č. j. 24263 dopadení pytláci Československému zemskému četnickému 
velitelství v Praze. 
657  Tamtéž.
658  Blíže SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
659  Krev zvěře.
660  Na Šancích přetahovali pytláci kořist po dřevěných schůdcích přes oborní oplocení odjakživa. Schůdky prý bývaly velice často potřísněny barvou. 
Blíže SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
661  Archiv Kanceláře prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, f. Lesní správa Lány, rok 1921.

jemuž se poštěstilo s jeho komplicem vyváznout: „Nám dvěma se 
podařilo jako zázrakem uniknout. Můj batoh s úlovkem zůstal ně-
kde ve stráni, ale můj kamarád donesl zvěřinu šťastně až domů. 
A rozděli se pak o ni se mnou a rodinami našich druhů, kteří byli 
ve vyšetřovací vazbě. Byli jsme také vyslýcháni, kamarádi však 
mlčeli, a tak nám nebylo nic dokázáno.“656

Dokladem je i hlášení polesného Růžičky z ploskovského po-
lesí ze dne 13. července 1921, kdy už Lánská obora patřila pod 
hlavičku Kanceláře prezidenta republiky:

„Dne 13 t. m. v 12 h polední, nalezl při obchůzce hajný Seidl  
v Lánském luhu, asi 300 kroků nad ‚Tisícovou cestou‘ v potoce  
rozřezané kousky zvěřiny a na břehu starou barvu.657 Podepsaný 
odebral se ihned na místo shora jmenovaným a shledal, že kus 
byl střelen na Šancích658 ve stráni, a po chvíli nalezena byla celá 
hlava jelena, dobrého VIII. Dle známek jest čin onen od soboty 
a jest to od té rány, která byla slyšena hajným Jungm. a Bártou. 
Další pátrání dosud bezvýsledné!“

Obecně však případů pytláctví ubývalo, a to i z důvodu zlep-
šující se životní úrovně obyvatelstva. Lesní pych se stal již spíše 
doménou profesionálů nebo nenapravitelných a  notoricky zná-
mých jedinců. Mezi takové patřil již zmiňovaný Rudolf Mrnka659 
a František Šíp. Šíp dokonce o rok dříve postřelil hajného Josefa 
Brože z Lán tak, že dotyčný následkem tohoto poranění oslepl na 
jedno oko.660 Tato událost je líčena takto: „Brož bydlel u Lánské 
brány a ještě v časech monarchie pracoval v Zenghausu, kde por-
coval zvěř a preparoval paroží, která pak putovala do lánského 
zámku. K  incidentu, kde přišel o  levé oko, došlo tak, že se Brož 
za Novými Dvory přiblížil k úkrytu jednoho z pronásledovaných 
pytláků a ten, z obavy před dopadením, po něm jako první vystře-
lil. Následně pak devianti nedopadeni uprchli. Podezřívána byla 
proslulá Šípova a Mrnkova parta, ale údajně neprávem. Vynořilo 
se jméno jiného podezřelého, ale i to bylo časem zpochybněno. 
Brož začal chodit s černou páskou přes oko a opatření proti pytlá-
kům nabyla na intenzitě. Prý natolik, že lesního pychu zanechali 
i profesionálové Mrnka a Šíp. Údajně pochopili, že už nemohou 
praktikovat to, co si dovolovali za války.“661

Mezi 25. zářím a 4. říjnem 1926 se ztratili v Lánské oboře 
jeden jelen, jeden daněk a dva kusy srnčího. Jedna z vyslaných 
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hlídek ve složení strážník Karel Janák z myslivny Šarváš a hajný 
František Šindelář z hájovny Leontýnská bouda se v lesním díle 
zvaném Dlouhý hřeben, katastr obce Běleč, dne 26. října 1926 
přibližně v 18 hodin srazila s neznámými pytláky, kteří „na zvo-
lání Stůj! ihned otevřeli palbu proti jmenovaným zřízencům, tito 
sice palbu opětovali, avšak nikoho nezasáhli, též napadení zra-
nění nebyli“.662 Jako pachatelé byli posléze zjištěni Josef Váňa, 
Karel Kuna, Václav Šnobl a Antonín Hamouz ze Žiliny.663

Dne 26. prosince 1927 byl poblíž hájovny Klíčava hajným 
Bohumilem Dvořákem přistižen při pytláctví zbečenský kočí Jan 
Šindler. „Na vyzvání se nevzdal, ale ohrožoval hajného střelnou 
zbraní na životě.“664 Následujícího dne byl četníky zatčen. Zadrženi 
byli také Antonín, Bohumil a František Proškovi ze Zbečna pro spo-
luúčast na krádeži zvěře a nadržování tomuto zločinu.665

Ve třicátých letech 20. století bylo pytláctví vinou ekonomic- 
kých poměrů opět dost rozšířené. Nezaměstnaný dělník Václav 
Čermák ze Zbečna byl v podezření, že je řemeslný pytlák a v Lán- 
ské oboře nelegálně „střílí tolik zvěře, že s ní takřka řádnou živnost 
vede“.666 Při nařízené domovní prohlídce u něj bylo nalezeno něko-
lik zbraní, množství střeliva a oblečení potřísněné krví.667

Vhodný čas si vyčíhali pytláci dne 3. března 1937.  
Zakopanský hajný Kohout měl dovolenou a  současně byl den 
výplaty, takže lesní dělníci ani nešli do práce a zamířili rovnou 
na lánskou Lesní správu. Les je relativně bez ochrany, mysleli si 
pytláci. Netušili, že bdělý a silně ráčkující lesní rada Zatloukal 
(jeho r znělo, jako když se přejede holí přes tyčkový plot) vyšle 
k Jivnu praktikanta Frolíka, aby převzal službu za nepřítomné-
ho kolegu. Frolík narazil pod Jivnem na nelegální lovce, došlo 
k přestřelce, jeden z pytláků se skryl v hradních ruinách. Frolík 
doběhl na Nové Dvory informovat vrchního kontrolora Strauba, 
co se stalo. Straub povolal četníky, ti zjistili na Jivně otisky tro-
jích holínek. Služební pes šel po stopě, ale v potoce ji pak ztra-
til. Četníci došli k usedlosti u Zbečna, kde hospodařili tři bratři, 

662  Blíže SEIDL, Josef. Poslední leč. Ve stínu okupace. Mrnkův honební lístek. Věčně zpívají lesy. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
663  SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
664  SOkA Rakovník, Památník četnické stanice v Lánech 1849–1929, nestránkováno.
665  K osobě pytláka Váni uvádí Ing. Josef Kofent: „Byl povoláním zedník, zemřel v roce 1949. Je zajímavé, že po jeho smrti se nenašla žádná jeho 
zbraň. Jeho syn byl po celý život lidovým myslivcem.“
666  Tamtéž.
667  SOkA Rakovník, Památník četnické stanice ve Zbečně 1918–1945, nestránkováno.
668  Tamtéž.
669  NA, f. Zemské četnické velitelství, kart. 619, Pytláctví ve státních lesích křivoklátských a lánských, Udání okresní četnické stanice Slaný okresnímu 
soudu v Křivoklátu ve věci podezření z pytláctví Čermák Václav ze Zbečna ze dne 4. března 1937.
670  Tamtéž. 
671  SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
672  DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: muzeum 
a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 56–60. ISSN 0862-2043. 

všichni podezřelí z pytlačení. Četníci u nich při druhé domovní 
prohlídce odhalili podezřelé holínky, které odpovídaly otiskům 
zjištěným na Jivně. Případ se dostal až k  soudu, ale obvinění 
museli být osvobozeni, protože je Frolík nemohl s jistotou identi-
fikovat a důkaz s holínkami nebyl shledán jako dostačující.668 

O  uvedených i  dalších případech pytlačení podchycených 
v četnických hlášeních, nás podrobněji informuje Karel Drvola.669

Kromě pytláctví byly postihovány i mnohem méně závažné 
delikty. Svévolné přelézání oborní zdi bylo za první republiky po-
kutováno a soudně trestáno.670 Za neoprávněný sběr hub a kles-
tu byly vyměřovány pokuty na základě § 60 původního císařské-
ho patentu 250 (Zákona lesního) z roku 1852.671 

Na druhou stranu projevovala Lesní správa v době hospo-
dářské krize pro nemajetné pochopení: „14. března [1932] za-
slala Lesní správa Státního statku přípis [lánskému] obecnímu 
úřadu, že povolí zdarma sbírku spadlého dříví (chrundy) 2 dny 
v týdnu (úterý, pátek) těm nezaměstnaným, kteří se vykáží potvr-
zením obecního úřadu o své nezaměstnanosti.“672

V Ý Z N A M N É  N Á V Š T Ě V Y 
V   O B D O B Í 

P R V N Í  R E P U B L I K Y

Pro návštěvy z Kanceláře prezidenta republiky organizovala Lesní 
správa Lány lovecké akce. Naháněk, honů a individuálních lovů 
v doprovodu lesního personálu se zpravidla účastnili vyslanci ci-
zích států, jako byl například rakouský velvyslanec Marek, němec-
ký vyslanec Walter Koch, španělský vyslanec Buanaventura Caro 
y Arrogo, holandský vyslanec H. M. van Haersma de With, bel-
gický vyslanec Alain Obert de Thieusies, italský vyslanec Quido 
Rocco atd. Dále se v Oboře objevovali mezi hosty i ministři, mini-
sterští radové, senátoři a poslanci jako například ministr Dušan 
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Slávik,673 odborný přednosta ministerstva zemědělství Ludvík 
Pazderka,674 ministr Franz Spina,675 ministr Augustin Popelka,676 
senátor Franz Křepek,677 poslanec Josef Patejdl.678 Často sem 
také zavítala generalita Československé armády jako napří-
klad generálové Jan Syrový,679 Jaroslav Fajfr,680 Josef Dvořák,681 
Lev Prchala,682 a  Stanislav Čeček.683 Nezřídka se loveckých 

673  Archiv Kanceláře prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, f.Lesní správa Lány, rok 1925, dopis Lesní správy Lány č. j. 907/25 z 31. srpna 
1925 adresovaný okresnímu soudu v Novém Strašecí, kde se požaduje náhrada za poškození oborní zdi ve výši 20 Kč pro každého jmenovaného, který 
byl přistižen při jejím přelézání, a mimo to i další odsouzení.
674 Celá řada těchto záznamů je uložena v Archivu Kanceláře prezidenta republiky – Archivu Pražského hradu, f. Lesní správa Lány, 1921–1938.
675 Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 130.
676 Dušan Slávik (1890–1969), slovenský právník a československý politik, poslanec Revolučního národního shromáždění, ministr československých 
vlád a velvyslanec. 
677  Ludvík Pazderka (1868–1951), rakouský a český statkář a politik, člen České agrární strany.
678  Franz Spina (1868–1938), byl český politik a publicista, ministr československých vlád.
679 Augustin Popelka (1854–1938), český a československý právník a politik, za první republiky ministr spravedlnosti a první předseda československého 
Nejvyššího soudu.
680  Franz Křepek (1855–1936), český sudetoněmecký politik v období Rakouska-Uherska i první Československé republiky. Po roce 1918 působil ve 
funkci předsedy strany Německý svaz zemědělců.
681  Josef Patejdl (1878–1940), československý legionář, politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění.
682  Jan Syrový (1888–1970), československý voják, příslušník a  velitel československých legií v  Rusku a  předseda československé vlády v  období 
Mnichovské dohody.
683  Jaroslav Fajfr (1883–1974), za všeobecné mobilizace na podzim 1938 velitel letectva Hlavního velitelství. Za okupace se zúčastnil odboje 
a pražského povstání v květnu 1945. Po únoru 1948 perzekvován a vězněn.
684  Josef Dvořák (1892–1960), prvorepublikový brigádní generál. 
685  Lev Prchala (1892–1963), český generál a exilový politik.
686  Stanislav Čeček (1886–1930), československý generál, jeden z nejvýznamnějších představitelů československých legií v Rusku.
687  Hanuš Ringhoffer (1885–1946), český průmyslník z rodiny Ringhofferů, poslední stejnojmenného koncernu.

akcí účastnili také velkostatkáři a  velkoprůmyslníci jako Hanuš 
Ringhoffer,684 František Ringhoffer,685 Ferdinand Bloch Bauer.686 

O  tom, kdo v Lánské oboře tehdy lovil, můžeme nalézt zá-
pisy v Pamětních knihách.687 Ty se začaly psát již v roce 1921 
a  obsahují informace o  všech loveckých návštěvách v  Lánech 
s datem, popisem ulovené zvěře, lokalitou lovu a vlastnoručním 

097/ Fotografie z diplomatického honu (17. listopad 1926).
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podpisem lovce. S  přípravou naháněk a  honů pomáhal velmi 
často osobně i kancléř Přemysl Šámal. 

V Lánské oboře se v období první republiky neodbývaly pouze 
akce loveckého charakteru, ale i některá významná jednání po-
litického rázu. Zde, v srdci Lánské obory, na Červené mýti u mo-
hutného dubu,688 se spolurozhodovalo o  strategii mezinárodní 
politiky. Stromu se  říká Dub Dohody, protože právě pod jeho 
rozložitou korunou se odehrávala jednání mezi československým 
prezidentem T. G. Masarykem, jugoslávským králem Alexandrem 
a rumunskými státníky, týkající se tzv. Malé dohody.  

688  František Ringhoffer IV. (1874–1940).
689  Ferdinand Bloch-Bauer (1864 –1945), rakousko-český továrník a sběratel.
690  Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha Lesní správy Lány 1921–1936, nestránkováno; Pamětní 
kniha Lesní správy Lány 1937–1959, nestránkováno.
691  HRUŠKOVÁ, Marie, LUDVÍK, Bedřich a Jaroslav TUREK. Stromy se na nás dívají. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003, s. 105. ISBN 80-7238-275-6. 
692  Nicolae Titulescu (1882–1941), rumunský diplomat, nejdříve ministr financí, později ministr zahraničních věcí.

Hlavními iniciátory a  představiteli Malé dohody byli mi-
nistři zahraničních věcí za Československo Edvard Beneš a  za 
Rumunsko Nicolae Titulescu.689 Rozhodující postavení zde mělo 
Československo. Na pražském setkání ministrů zahraničních 
věcí členských států Malé dohody v roce 1922 se projednávalo 
možné uzavření tří multilaterálních smluv o politické a hospo-
dářské spolupráci zúčastněných zemí a dále pak společná sta-
noviska zemí Malé dohody k blížícímu se zasedání Společnosti 
národů, ke středoevropským záležitostem a  k osudu Rakouska 
v poválečné Evropě.690 

Dne 27. srpna 1922 začala konference o uzavření smlouvy 
mezi Československem a Jugoslávií (Královstvím Srbů, Chorvatů 
a  Slovinců) o  vzájemné hospodářské a  politické spolupráci, 
která by doplnila a o pět let prodloužila předchozí pakt z roku 
1920. Oběd pro zúčastněné se konal v  Lánech.691 Výsledkem 
jednání byla smlouva podepsaná ve čtvrtek 31. srpna 1922 
v Mariánských Lázních, kde v té době pobýval se svou chotí na 
dovolené jugoslávský král Alexandr I. Karađorđević.692 Ten pak 
následujícího dne 1. září 1922 s  ostatními účastníky navštívil 

099/ Dr. Hanuš Ringhoffer na lovu tetřeva v roce 1931.

098/ Loveckých akcí v Lánské oboře se prezident T. G. Masaryk účastnil 
zřídka. Jeho podpis můžeme nalézt například v zápise z honu na vysokou 
a daňčí holou na polesí Lány ze dne 17. listopadu 1927.
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lánský zámek a slavnostní zakončení důležitého jednání proběh-
lo za přítomnosti krále Alexandra I. Karađorđeviće a T. G. Ma- 
saryka v Oboře na Červené mýti. Akci zdokumentoval fotograf 
Jano Šrámek.693 Ne všechno, co si zakladatelé od Malé dohody 
slibovali, se podařilo naplnit, ale přesto tato aliance sehrála 
v meziválečném období důležitou roli v historii celé Evropy.

Další významný akt uzavření jedné z dílčích smluv Malé do-
hody mezi prezidentem T. G. Masarykem, jugoslávským králem 
Alexandrem I. Karađorđevićem a  rumunskými státníky probě-
hl v  roce 1925, opět v Oboře u dubu na Červené mýti. Starý 
rozložitý strom začal být označován Dubem Dohody a stal se 
v  Lánské oboře významným místem. Prezident Masaryk sem 
zavítal například i se skupinou pátečníků.694 Jednalo se o  jedi-
né pátečnické setkání mimo Prahu. Uskutečnilo se v roce 1936 
na Lánech, kam prezident společně s Karlem Čapkem pozvali  
11 hostů. Při této příležitosti pátečníci navštívili Lánskou obo-
ru, konkrétně Červenou mýť a  již zmiňovaný Dub Dohody. 
Dopoledne tam za nimi přicválal na koni prezident. Tehdy došlo 

693 Malá československá encyklopedie IV. Praha: Academia, 1986, s. 54–55.
694 Lánský kronikář si k návštěvě Alexandra I. zapsal: „1. září [1922] byl srbský král na návštěvě u p. presidenta. O jeho bezpečnost postaráno, každých 
300 kroků byl četník.“ Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 32.
695 Alexandr I. Karađorđević (1888–1934), druhý král Jugoslávie od roku 1921 až do své smrti.
696 Jano Šrámek (1886–1957), český akademický malíř, ilustrátor a fotograf.

k humorné epizodě, kterou nezávisle na sobě vylíčili dva přítom-
ní významní čeští spisovatelé. 

Karel Čapek vzpomíná: „Sám o sobě řekl [T. G. Masaryk] ně-
kolikrát, že by nemohl být bez tělocviku, bez „sokolování“, ale 
nevěřte mu, že to dělá jen pro zdraví. Má antický vztah k fyzické 
síle a obratnosti; rád ji vidí, líbí se mu, rozjařuje ho. Jednou stál 
s hosty pod prastarým a rozsochatým dubiskem. „Na ten strom 
by se dalo vylézt,“ mínil jeden, takto sokol-borec […].695 T. G. M. 
byl hned a plně při věci: „Tak ano, jen to zkuste!“ Ukázalo se, že 
to nejde tak lehko; ale T. G. M. nepovolil, popadl hosta za kalho-
ty a vysadil ho do koruny dubu. „Tož ano,“ řekl pak uspokojeně, 
„šlo by tam vylézt.“696

Tato epizoda byla zřejmě natolik sugestivní, že ji zazname-
nal i Karel Poláček, spisovatel, žurnalista a pátečník: „[T. G. Ma- 
saryk] míval poťouchlou radost, když se před ním někdo napa-
roval a pak se mu to pokazilo. Jednou v Lánech chtěl jeden pá-
tečnický mužský vylézt na mohutný strom, aby prokázal, jaký je 
junák. Hrabal se, pachtil se, ale pokaždé sklouzl zase po kmenu 

100/ Generální ředitel Státních lesů 
a statků Dr. Karel Šiman po úspěšném 
lovu tetřeva (1931).

101/ Kromě významných diplomatů v Lánské oboře v období první 
republiky lovili i přední podnikatelé tehdejší doby. Na snímku z roku 
1935 je Ferdinand Bloch-Bauer, který podnikal v oblasti cukrovarnictví 
a byl majitelem Velkostatku Odolena Voda ‒ Panenské Břežany.

102/ Lovecká fotografie prince 
Michala pochází pravděpodobně 
z lovu v bažantnici Židlochovice 
(nedatováno).



(  173  )

na zem. Najednou ho Masaryk popadl za zadnici a vysadil ho 
na větev. Potom řekl: „Ale slézt dolů, to už musíte sám, když jste 
takový kabrňák…“697

Lány byly oblíbeným místem prezidenta T. G. Masaryka, 
neboť před návratem na lánský zámek říkal: „Tož pojedeme 
domů.“ Rozhlehlý zámecký park a přilehlá Obora bývaly pravi-
delnou destinací pro jeho vyjížďky na koni a později kočárem. 
Společenský charakter měla akce v roce 1924: „19. října uspo-
řádala Lesní správa Kanceláře presidenta republiky na Lánech 
na Pánově louce u Nov. Dvorů střílení holubů a do terče o ceny, 
čistý výnos věnován byl na postavení sokolovny v Lánech. Pro 
obecenstvo bylo vstupné 2 Kč. Rozeslány byly též pozvánky 

697  Pátečníci byli skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky, kteří se v pátek odpoledne scházeli ve vinohradské vile 
Karla Čapka. Pátečníci se začali scházet už kolem roku 1924, název se všeobecně vžil v roce 1927, setkání trvala do roku 1938. Za tu dobu se uskutečnilo 
cca 700 schůzek a zúčastnilo se jich 50–60 osobností. Byla to výhradně pánská společnost. Setkání trvala asi od 15 do 16 hodin, hosté se začali rozcházet 
kolem 19. hodiny, ale někdy se sezení protáhla. Zúčastňovali se jich samozřejmě oba bratři Čapkové (pozvání rozesílal Karel), T. G. Masaryk, někdy byl 
přizván Edvard Beneš, Jan Masaryk, Fráňa Šrámek, František Langer, Ferdinand Peroutka, Josef Šusta, Eduard Bass, Karel Poláček, Václav Rabas, Jan 
Blahoslav Kozák, Arne Laurin, Karl Kraus, Josef Králíček, Josef Macek, František Kubka, Ladislav Prokop Procházka, Vilém Mathesius a další.
698  ČAPEK, Karel. Masaryk ve fotografii. Praha: Orbis, 1931, 138 s.; Týž, Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel 1990, s. 425.
699  MUDr. Jaroslav Adlof (1894–1974), legionář, autor práce o tělovýchově.
700  POLÁČEK, Karel. Masaryk mezi pátečníky. Lidové noviny 14. září 1937.
701  Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 42–43. Podobnou akci, střelecké závody na asfaltové holuby, uspořádaly dne 8. července 1934 
na Americe Lovecko-kynologický klub pro okres Nové Strašecí a okolí a Lovecký klub pro Slaný a okolí. Vstup činil 2 Kč, večer se pak konal v restauraci 
Slovanka přátelský večírek s taneční zábavou, vstupné 5 Kč. Blíže Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 168.

střelcům a hostům, mezi pozvanými byl také kancléř Šámal, ge-
nerál Čeček, býv. kníže Fürstenberg, býv. hrabě Nostitz a mno-
ho jiných. Večer pak byl přátelský večírek při kladenské hudbě 
v hostinci U Procházků.“698

Za jednu z nejvýznamnější loveckých akcí v období první re-
publiky můžeme označit nadháňku pro rumunského krále Kar- 
la II.699 a  prince Michala700 v  roce 1936.701 Samotnému lovu 
předcházela řada rozsáhlých příprav, které měly zajistit její zdár-
ný průběh. Lesní správa navrhla ke konání nadháňky oddělení 
Prostřední Suchý – Zadní Suchý – Kobyla, neboť tato část Obory 
se jevila jako nejvhodnější svým porostním tvarem a pastevními 
podmínkami. Její terén také umožňoval dobré nadhánění. Aby 

103/ Příprava občerstvení při diplomatickém honu v Lánské oboře (nedatováno).
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104/ Série fotografií ze setkání jugoslávského krále Alexandra I. Karađorđeviće s prezidentem T. G. Masarykem u Dubu Dohody dne 1. září 1922.
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se zvýšila úspěšnost lovu, předkládalo se zvěři do lečí vhodné  
krmení. Upustilo se od krmení v tradičních základech a byly zříze-
ny tři provizorní krmelce (Prostřední Suchý, Zadní Suchý, Kobyla).  
Z důvodu zajištění bezpečnosti lovecké akce Lesní správa písem-
ně vyrozuměla Inspekci státních lesů Křivoklát: „… dne 29. t. m.  
bude pořádána v sousedství Vašeho les. oddělení „Karas“ nad-
háňka pro J. V. rumunského krále Carola. Správa žádá, aby od 

702 Karel II. Rumunský (1893–1953), mezi lety 1930 a 1940 rumunský král z dynastie Hohenzollernů.
703 Michal I. Rumunský (1921–2017), mezi lety 1927–1930 a poté opět během let 1940–1947 čtvrtý a poslední rumunský král z dynastie Hohenzollernů. 
Michal I. abdikoval po komunistickém převratu 30. prosince 1947 v Rumunsku a emigroval do Švýcarska. 

neděle 25. t. m. nebylo v okolí královské honby rušeno jak střel-
bou, tak i porážením kmenů a aby po cestě klíčavské nebylo vy-
váženo dříví, protože lísa plotu, uzavírající obstavenou leč, bude 
pevně zatlučena. Správa upozorňuje, že při nadháňce bude 
stráň „Karasu“ vystavena nebezpečí zbloudilých koulí, a proto 
žádá zdvořile, abyste laskavě ve Vašem vlastním zájmu na toto 
nebezpečí upozornili Váš personál s tím, aby po dobu naháňky, 
tj. od 9 hod. ráno do 14 hod. odpol., lesem vystaveným proti leči 
neprocházeli.“702 

Na rozdíl od obvyklých pláten posloužily k obstavení drátěné 
ploty. Zvolené místo využívalo na jihozápadní a severozápadní 
straně oborní plot, takže v této části nebylo třeba stavět nové 
oplocení, čímž došlo k úspoře poloviny nákladů. Stavba nových 
plotů zabrala přibližně 3 týdny a k jejímu dokončení došlo měsíc 
před loveckou akcí, aby si zvěř dostatečně zvykla na nové oplo-
cení. V oblíbených ochozech byly ponechány zhruba 6 m široké 
mezery. Několik dní před nadháňkou byla zvěř časně ráno nená-
padně natlačena do nového oplocení, kde měla dostatek přiro-
zené potravy na loukách a pastvinách, dále byla přikrmována 
na provizorních základech a dostatek vody nalezla v Klíčavském 
potoce a v Topinkově loužku. 

O  lovecké fanfáry se postaralo osm trubačů na lesní rohy, 
přidělených Vojenskou kanceláří prezidenta republiky. Ti mimo 
fanfáry zajišťovali i hudební program během oběda. Autorem lo-
veckých fanfár byl prof. Ing. Antonín Dyk.703 Kromě organizačních 
příprav se prováděly i estetické úpravy trasy v místech průjezdu 
kolony. Jednalo se úpravu povrchu cest parkem i lesem, vyčištění 

105/ Série fotografií ze setkání jugoslávského krále Alexandra I. 
Karađorđeviće s prezidentem T. G. Masarykem u Dubu Dohody 
dne 1. září 1922 (Alexandr I. je na fotografii vpravo).

106/ Francouzská delegace na návštěvě 
v Lánské oboře. Uprostřed stojí lesní 

rada Ing. Jan Zatloukal (nedatováno).
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a vyžnutí příkopů, natírání závor, dveří a oken, vyřezávání suchých 
větví a stromů a o umísťování květin do předzahrádek.

Brzy ráno dne 29. října 1936 přicestoval rumunský král Karel II.  
s  princem Michalem z  Pražského hradu do zámku v  Lánech, 
aby navštívili prezidenta na odpočinku. Krále doprovázel vysla-
nec Jan Masaryk704 a prince Michala kancléř Přemysl Šámal. Po 
krátké návštěvě se přesunuli na shromaždiště, kde je uvítaly lo-
vecké fanfáry a početná lovecká společnost, tvořená rumunskou 
královskou družinou a členy československé vlády. Samotný hon  
trval pouze čtyři hodiny. Devět lovců ulovilo dohromady 26 kusů 
zvěře. Králi i princi bohyně lovu Diana a sv. Hubert přáli, neboť 
Karel II. ulovil jelena, daňka – lopatáče, 2 kusy holé a zajíce kulí 
v běhu. Korunní princ Michal obohatil výřad o jelena, laň a daněl-
ku. Lánský kronikář k tomu poznamenal: „29. října [1936] přijel 
na Lány se svým průvodem z Prahy J. V. rumunský král Carol II. 
s korunním princem Michalem, aby se zúčastnil honu na vyso-
kou v Lánské oboře. K uvítání v Lánech dostavila se školní mlá-
dež s učiteli, jež byla v řadách podél silnice proti zámecké prá-
delně. Též mnoho občanstva z Lán, Vašírova a okolí stálo před 

704  Karel II. zavítal do Lán opakovaně, byl zde už dříve jako následník trůnu: „19. září [1925] přijel do Lánské obory na hon rumunský následník trůnu 
Carol. O četnickou asistenci bylo náležitě postaráno.“ Blíže Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 53.
705  Archiv autora, 1936, Královská honba rumunská, autor neznámý, nestránkováno.
706  Antonín Dyk (1871–1952), uznávaným českým lesnickým odborníkem na ochranu lesů a  myslivost. Mimo to byl talentovaným skladatelem 
loveckých signálů a fanfár.
707  Jan Masaryk (1886–1948), byl československý diplomat a politik, syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Byl mimo 
jiné vyslancem v Londýně v letech 1925–1938. Ministrem zahraničí v londýnské exilové vládě, v první i druhé vládě Zdeňka Fierlingera a v první vládě 
Klementa Gottwalda. V období 1944–1945 zastával i posty ministra národní obrany a ministra financí.

pomníkem padlých u vjezdu do zámku. Při svém příjezdu autem 
byl král Carol II. s korunním princem všemi srdečně zdraven. Jeho 
družina jela v autech hned do lesa, kdežto on jel do zámku po-
zdravit presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, načež po krát-
kém zdržení odjel parkem na hon, kde se celá lovecká družina 
zdržela až do odpoledne. Na lovu bylo položeno 26 kusů, z toho 
4 kusy zastřelil král a 3 kusy korunní princ Michal. Při té příležitosti 
zapsal se také J. V. král Carol II. do pamětní knihy lánské.“705

Po druhé hodině odpolední již byla nadháňka ukonče-
na a  celá společnost se odebrala k  obědu přichystanému na 
Červené mýti. Při výřadu nezazněly pouze lovecké fanfáry, ale 
ozývaly se i české a rumunské písně.706

O  dva dny později lovil rumunský král Karel II. s  princem 
Michalem ve Velké bažantnici v Židlochovicích707 za účasti pre-
zidenta Edvarda Beneše, který Lány využíval do roku 1938, kdy 
v důsledku mnichovské dohody 5. října abdikoval na svou funkci 
a odešel do exilu. Tehdy začalo smutné období nejen pro český 
národ, ale i pro Lánskou oboru.

107 a, b, c/ Ukázky úvodních listů do jednotlivých let z Pamětní knihy Lesní správy Lány z let 1921‒1936. Jejich autorem je malíř František Horník.
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Za první republiky objevili Klíčavu trampové. To byli mladí lidé 
obojího pohlaví, kteří měli rádi přírodu, ale nechtěli ji poznávat 
jako usedlí turisté,708 ani jako příslušníci stejnokrojovaných orga-
nizací, svázaných polovojenskou skautskou či jinou disciplínou 
a  řádem. Říká se, že tramping je navzdory cizojazyčnému po-
jmenování ryze domácí záležitostí, která neměla v jiných zemích 
obdoby. Romantická touha po svobodě, nezávislosti a volném 
táboření se začala ozývat už před první světovou válkou, ale na-
plno se rozvinula až po vzniku republiky, mimo jiné i proto, že 
zrušení šlechtických výsad s sebou přineslo také možnost volněj-
šího přístupu do lesů.709

708  Obec Lány, Kronika obce Lány 1914–1939, s. 209–210.
709  Archiv autora, 1936, Královská honba rumunská, autor neznámý, strojopis, nestránkováno.
710  Moravský zemský archiv v Brně, f. Zemský úřad Brno, sign. 21994/31, kart. 163, prezidiální spisy B40.
711  KRŠKO, Jan. Vliv majetkoprávních vztahů na rozšíření a  vývoj trampingu. Příspěvek na konferenci Subkultura trampingu ve světle vědeckého 
výzkumu. Lány 26.–27. dubna 2017; KRŠKO, Jan. Vliv majetkoprávních vztahů na rozšíření a vývoj trampingu. MAYEROVÁ, Renata ed. a Jan KRŠKO ed. 
Obrázky z historie III. Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. SOA Praha – SOkA Rakovník, 2018. ISBN 978-80-88148-30-2.

„Na rozdíl od soukromých velkostatků zaujímaly státní orga-
nizace k  žádostem o  nocování většinou kladný postoj. Místní 
personál nicméně často upřednostňoval známé a pravidelné ná-
vštěvníky, u kterých už měl jistotu, že se k přírodě budou chovat 
šetrně.710 Zřizování chat se obdobně jako v případě velkostatků 
netolerovalo. Výjimku představovalo Křivoklátsko. Původně fürs-
tenberské panství koupila v letech 1921 a 1929 republika a roz-
hodla se zde zachovat dosavadní vstřícnější přístup k budování 
víkendových staveb. Povolení se však týkalo pouze několika vy-
braných oblastí u břehu řeky Berounky a na Klíčavě a mělo mezi 
zaměstnanci lesů nejen své příznivce, ale i kritiky.“711

108/ Věnování v druhé Pamětní knize Lesní správy Lány (1937‒1959) 
sepsané kancléřem Přemyslem Šámalem.

109/ Bezesporu jednou z nejdůležitějších loveckých akcí období první 
republiky byla nadháňka pro rumunského krále Carola II. a jeho syna prince 
Michala v roce 1936.
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Československá republika se na jedné straně demokraticky 
snažila vycházet táborníkům vstříc, avšak současně existovala 
jistá omezení, jejichž cílem byla ochrana přírody, ale také mož-
nost kontrolovat a regulovat volný pohyb osob.712 Jakou lokalitu 
si trampové oblíbili, to nebylo určeno jen atraktivností prostředí, 
ale také možností dopravy a postojem majitele a správce přísluš-
ného území.713 O víkendový pobyt bylo třeba předem formálně 
požádat. 714

V  lánských lesích si kladenští stoupenci trampingu zami-
lovali oblast Klíčavského luhu pod zříceninami Jivna, přímo 
uprostřed Lánské obory. První povolení k  přechodnému tá-
boření v  Klíčavském údolí vydala lesní správa dne 9. května 
1929. Historik trampingu Josef Peterka, známý spíše jako Bob 
Hurikán,715 se zmiňuje, že tehdy vznikla na Klíčavě osada „Camp 
Baiting“, vlastně nocležiště, kde se spalo pod širým nebem či ve 
stanech. Hned téhož roku se však s nástupem sychravého po-
časí pustili trampové podle Hurikána do stavby dřevěné boudy. 
O tomhle srubu neexistuje žádný úřední doklad, ale když v první 
polovině roku 1930 žádá několik trampů lesní správu o povolení 
stavby trvalého přístřešku na Klíčavě, odvolávají se na skuteč-
nost, že v dané lokalitě už tři boudy stojí.716 Každopádně během 
několika let vyrostla v  Klíčavském luhu celá osada s  nejméně 
sedmnácti sruby.

712  NA Praha, f. Ústřední ředitelství státních lesů a statků, kart. 70, inv. č. 574, sign. 3204, návrh na novelizaci lesního zákona 1931; NOVOTNÝ, Josef. 
Turistika a tramping: praktické rady, co vše musí turista a tramp věděti. Druhé rozšířené vydání. Brno: Moravské nakladatelství, 1932, s. 24.
713  KRŠKO, Jan. Meziválečný tramping na Rakovnicku. Rakovník: Státní okresní archiv, 2008, s. 80–86. ISBN 978-80-86772-38-7.
714  SOA Praha, f. Inspekce státních lesů Křivoklát 1929‒1945, kart.161‒162. Podmínky pro povolení k táboření na pozemcích spravovaných podnikem 
Státní lesy a statky ze dne 5. června 1936.
715  Bob Hurikán – Josef Peterka – Bob Peters (1907–1965), český skaut, cestovatel, tramp, sporotovec, spisovatel, publicista, redaktor, partyzán, 
historik trampingu trampský písničkář.
716  KRŠKO, Jan. Meziválečný tramping na Rakovnicku. Rakovník: Státní okresní archiv, 2008, s. 41–84. ISBN 978-80-86772-38-7.
717  Tamtéž, s. 60, s. 123, s. 168.
718  Hugo Kubát (1873–1932), český správní úředník a za první Československé republiky zemský prezident pro Čechy.
719  Vyhláška zemského presidenta v Praze ze dne 9. dubna 1931 č. 180236, 16-7500/16 1930. Platila do roku 1935.
720  KRŠKO, Jan. Meziválečný tramping na Rakovnicku. Rakovník: Státní okresní archiv, 2008, s. 12. ISBN 978-80-86772-38-7.
721  Soukromý archiv František Pošta. Historie obce a zámku Lány. Soukromá kronika v držení rodiny, s. 155.

Osada „Camp Baiting“ si žila svým životem, ale vlastně po-
řádně nevíme, jaká byla jeho náplň. Ze sporadických vzpomínek 
trampů z jiných tábořišť, kteří udržovali s klíčavskými kamarádský 
styk a zúčastňovali se s nimi společných potlachů, se opakovaně 
dovídáme, že na Klíčavě se hrával fotbal a že se tam často a hod-
ně zpívalo. To samo o sobě nebylo jistě nic výjimečného, pěvecké 
sbory z Klíčavy, ze zbečenského „Yukonu“ a z „Rujany“ na Kačáku 
prý však patřily k nejproslulejším široko daleko. Na pivo se tram-
pové drápali vlastní krkolomnou zkratkou do příkrého svahu až 
na Požáry.717 Jak postihla Klíčaváky tzv. Kubátova vyhláška718 
z roku 1931,719 která zakazovala společné táboření nesezdaných 
mužů a žen, o tom není nic známo.720 

Černým dnem pro tramping na Klíčavě byla sobota 17. červ-
na 1939. Před půlnocí se nad krajem přehnala průtrž mračen, 
spadlo plných 119 litrů vody na 1 m2. Louky u  Rynholce, pod 
Vašírovem, u Slovanky, u Tuchlovic a u Srb se proměnily v jezera. 
Na klíčavských luzích odnesla voda 17 trampských chat. V roz-
vodněné říčce přitom utonul J. Stránský, rukavičkář ze Slovanky.721

Protektorátní režim obnově srubů a volnému táboření nepřál 
a  brzy po válce se začalo na Klíčavě s  budováním přehrady. 
Tábořiště zmizelo z největší části pod vodou přehradní nádrže 
a trampingu byl konec. 
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Zlepšující se hospodářský a chovatelský stav Lánské obory vý-
znamně zasáhla druhá světová válka. O  tom, kdo za protek-
torátu v  Oboře lovil, máme pouze omezené informace, neboť 
pamětní knihy Lesní správy Lány byly po celou dobu druhé svě-
tové války uschovány ve sklepě administrativní budovy a v jejich 
vedení se nepokračovalo. Jeden z posledních zápisů učinil kanc-
léř JUDr. Přemysl Šámal na svém večírku na rozloučenou v roce 
1939. Šámal možná už tehdy tušil, že je to jedna z jeho posled-
ních návštěv Lán. V  lednu 1940 byl za své protinacistické po-
stoje zatčen gestapem a vězněn v berlínské věznici Alt-Moabit. 
Odtud byl na vysokou kauci přemístěn do soukromé berlínské 
nemocnice až těsně před svou smrtí dne 9. března 1941.

Vzpomínky pamětníků a osobní deníky lesního personálu do-
kládají, že Lánská obora v období druhé světové války sloužila 

především k  loveckým kratochvílím a  vyjížďkám významných 
představitelů nacistického Německa. Tuto skutečnost potvrzu-
je například zápis v deníku lesního adjunkta Antonína Kubíčka 

110/ Němečtí důstojníci před projížďkou v Lánské oboře. V popředí (se svěšenou hlavou) je lesní rada Jan Zatloukal. 
Jeho dcera k této fotografii uvedla, že otec v tu chvíli přemýšlel o vhodné trase, aby Němci neviděli nic, co jim mělo zůstat utajeno (nedatováno).

111/ Odpověď na kondolenci po úmrtí JUDr. Přemysla Šámala (1941).
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112/ Prezident Emil Hácha 
na celostátní 
výstavě myslivosti (1939).

113/ Pracovní tábor Píně (1941). 114/ Pracovní tábor Píně (1941).
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115/ Milada Rádlová-Háchová s lesním personálem (9. listopadu 1939). Dcera protektorátního státního prezidenta 
v roce1945 údajně materiálně podporovala partyzánské skupiny operující v Lánské oboře.

o jelenu „Vaškovi“, jehož ulovil v říji roku 1939 říšský protektor 
Konstantin von Neurath. K  tomuto lovu se váže i  vzpomínka 
dcery lesního rady Ing. Jana Zatloukala, která uvedla, že von 
Neurath měl původně lovit v  doprovodu své početné osobní 
stráže, což právě Zatloukal odmítl a musel se zaručit životem 
své rodiny, že říšský protektor nebude například zraněn. Von 
Neurath jelena postřelil a  pro silný déšť byl úspěšný dosled 
proveden za jeho přítomnosti až druhý den ráno.722 Není bez 
zajímavosti, že říšský protektor nestrávil noc na lánském zámku, 
jak by se dalo předpokládat, ale přenocoval v hostinském pokoji 
přímo v administrativní budově Lesní správy Lány. 

Z  kroniky obce Lány máme i  velmi strohou informaci o  lo-
vecké návštěvě zastupujícího říšského protektora, jímž byl teh-
dy SS-Oberstgruppenführer Kurt Daluege: „25. září [1942] byl 
zastupující říšský protektor ve zdejší oboře na čekání na jelena 
a jelen nepřišel.“ 723

722  Josef Seidl ve vzpomínkové knize „Ozvěny z  lesů“ v  kapitole „Ve stínu okupace“ uvádí, že von Neurath lovil na Kutnýři. Postřelený jelen unikl 
s vyhřezlými střevy do Kouřilova loužku pod šaneckou sečí a tam u potůčku dodělával. Zahlédli ho dřevaři a jeden z nich ho podřízl kapesním nožem. 
Muži se sice báli, že by mohli, kdyby se to prozradilo, skončit kvůli pytlačení v koncentračním táboře, přesto jelena vyvrhli, rozřezali ho na kusy a ženské 
ho vynesly ven z lesa. Hajní Černý a Rohrer po jelenovi pátrali, ale marně. Blíže SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
723   Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 26.
724   Tamtéž, s. 58, s. 71.

Dne 23. srpna 1944 bylo na lesní práce, zejména na ká-
cení stromů, povolán oddíl německých vojáků; 48 z  nich bylo 
umístěno na byt a stravu v sále hostince U Procházků v dnešní 
Berounské ulici, zbývajících 12 v hostinci čp. 74 U Kindlů u brá-
ny. Jejich velitel bydlel v čp. 19 u zahradníka Jirkovského. Odjeli 
teprve ve dnech 25. a 26. dubna 1945.724

Lesní pych byl v  období protektorátu nesmírně riskant-
ní. O  samotném pytláctví říkalo vládní nařízení o  myslivosti  
č. 127/1941 Sb., že se trestá tuhým vězením maximálně do pěti 
let; v případech častého opakování a  v případech, kdy se jím 
pachatel živí, až do 10 roků. Za nelegální držení zbraně však 
hrozily tresty nejvyšší. Pytláctví tehdy vymýceno nebylo, ale roz-
hodně se provozovalo velice opatrně.
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Už od roku 1944 leccos nasvědčovalo tomu, že příslovečný 
německý pořádek se hroutí, a  tudíž že se situace na frontách 
obrací ve prospěch spojenců. Němci začali mít velké zásobo-
vací problémy. Dne 6. září 1944 museli místní četníci odevzdat 
všechny své pušky, které až doposud mohli při výkonu služby 
používat. Protektorátní četnictvo přestalo být důvěryhodné.725

Dne 24. března 1945 přišlo do Lán 80 příslušníků vládního 
vojska a 15 nových četníků k ostraze protektorátního preziden-
ta Emila Háchy,726 sídlícího v  lánském zámku. Začátkem dub-
na už bylo v obci 150 vládních vojáků (místní jim říkali vladaři) 
a 50 četníků. Jejich oficiálním úkolem bylo hlídat v okolí zámku 
a v parku.727

Od konce března operovali v křivoklátských lesích a přímo 
v prostoru Lánské obory sovětští partyzáni. Lesníci s nimi byli 
v těsné součinnosti.

Ve dnech 18. a 19. dubna 1945 se v blízkých lesích objevili 
nezávisle na sobě dva Američané, piloti sestřelených a havaro-
vaných letadel. Místní obyvatelstvo a lesní personál jim poskytli 
útočiště až do konce války.728

Lánská obec byla po celou dobu protektorátu několika svými 
občany zastoupena v ilegální odbojové organizaci „Hnutí za svo-
bodu“ v Praze. Po příchodu vládního vojska a četníků byli jejich 
velitelé zasvěceni do činnosti odbojové organizace a v Lánech 
vznikl společný revoluční oddíl. Jeho první rotu tvořili příslušní-
ci vládního vojska a  četnictva. Druhá rota byla sestavena ze 
spolehlivých místních občanů. Sto čtyřicet příslušníků druhé roty 
složilo 29. dubna 1945 v noci v lese poblíž Nových Dvorů, kde se 
říkalo U obrázku, do rukou štábního kapitána Jaroslava Rendla 
služební přísahu.729

725  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 58.
726  Emil Hácha (1872–1945), český právník a politik. Během let 1925–1938 působil jako předseda Nejvyššího soudu. V listopadu 1938 byl zvolen 
prezidentem. Po rozbití zbytku Československa a vytvoření protektorátu Čechy a Morava nacistickým Německem ke dni 15. března 1939 byl učiněn 
protektorátním státním prezidentem.
727  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 69.
728  Tamtéž, s. 70.
729  Tamtéž, s. 73.
730  Tamtéž, s. 72.
731  Tamtéž, s. 72–73.
732  Tamtéž, s. 79.
733  Tamtéž, s. 115.

V obci vypukla panika, že se přiblíží fronta a lidé se budou 
muset skrývat. Dne 26. dubna 1945 byla na návrh lesního rady 
Zatloukala a  se souhlasem lánského starosty Porcala řádně 
vyčištěna a vydesinfikována lesní kůlna na Vlčině, aby v případě  
bojových střetnutí v obci mohla posloužit jako úkryt pro těhotné 
ženy a maminky s kojenci do šesti měsíců věku. Jednalo by se 
asi o 40 žen a o 17 kojenců. Připraveny byly i jiné relativně bez-
pečné lesní kůlny.730 Naštěstí jich nebylo v budoucnu zapotřebí.

Dne 3. května 1945 dorazili do Lán z Nového Strašecí vlasov-
ci.731 Ve dnech Květnové revoluce došlo v obci k zadržení a odzbo-
jení několika skupin Němců prchajících z Prahy směrem na západ. 
Tankisté Rudé armády přijeli do Lán dne 12. května 1945.732 

V lánské kronice z let 1940–1957 se dočítáme úplný seznam 
osob, které se zasloužily o  odbojovou činnost v  našem okolí 
v době německé okupace. V  neděli 19. ledna 1947 se konala 
v Lánech velká slavnost, kde došlo k jejich vyznamenání. 733

116/ Manželé Štěpánkovi z hájovny Zakopaný v Lánské oboře 
(pravděpodobně v roce 1945).
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P A R T Y Z Á N I

Od konce března 1945 operovala v lánských lesích a v prostoru 
obce Zbečno kromě jiných partyzánů vyslaných ze Sovětského 
svazu rovněž sedmičlenná skupina zvláštního určení 4. ukrajin-
ského frontu s názvem URAGAN, pověřená hloubkovým průzku-
mem v týlu nepřítele. Velel jí poručík Andrej Jefimovič Sokolov, 
dalšími dvěma příslušníky byli sovětští vojíni Sergej a Míša, oba 
radisté, ale do skupiny byli začleněni i dva Češi a dva Slováci, 
Alfred Mrůzek, Štěpán Lochan, František Konečný a Josef Chudý. 
Všichni čtyři Čechoslováci původně bojovali ve stavu 1. česko-
slovenské brigády a  s  armádou Ludvíka Svobody prošli všemi 
boji od Buzuluku až po Duklu. Koncem roku 1944 byli převeleni 
k rotě zvláštního určení 4. ukrajinského frontu. Následující text 
je sestaven ze vzpomínek Františka Konečného, lánských lesníků 
a záznamů v lánské obecní kronice.

Dne 26. března 1945 byla skupina vysazena severně od 
Nového Strašecí a  odtud se přemístila do prostoru lánských 
lesů. Zde si partyzáni za pomoci místního obyvatelstva, zejména 
lesních zaměstnanců, vybudovali základnu a zjišťovali pro sovět-
ské velení sílu a rozmístění německých jednotek na Rakovnicku, 

734  Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 134–142.
735  Pravděpodobně se jednalo o Františka Mátla.
736  Hovoří se i o zapojení Mátlovy manželky Julie.
737  Uvádí se i spolupráce s Karlem Jenšíkem, velitelem četnické stanice z Bratronic.
738  Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 134–142.

Kladensku a  v  západním okolí Prahy. Zajímali se také o  vla-
sovce.734 Do přímých bojových akcí se nezapojovali. František 
Konečný vzpomíná: „Vešli jsme ve styk s  hajným na hájovně 
Kaly u Zbečna.735 V jeho revíru jsme pak měli naše centrum.736 
Postupně jsme navázali styky s dalšími hajnými v okolí, s lesmi-
strem, také s četnickou stanicí, která byla ve Zbečně. Pohrozili 
jsme jim, aby nás neudali. Byli jsme ve styku s hajným z Lán, 
kde ležel nemocen tehdejší prezident Hácha. Navázali jsme styk 
s ruskými parašutisty, kteří byli na Požárech.“737

„Po zabydlení se v  revíru u  Zbečna jsme navázali radiové 
spojení se Sověty. Pak jsme vysílali každého dne relaci. Měli 
jsme dvě radiostanice a také šifrovací knihu. Radisté museli nej-
dříve každou zprávu zašifrovat a pak pomocí morseovky vysílat. 
Taktéž když přijali některé příkazy, museli je nejdříve rozšifrovat. 
Každý den jsme vysílali s  jiným šifrovacím klíčem, kdyby snad 
Němci rozluštili jeden den naši zprávu, aby druhý den bylo vysí-
láno pod jiným klíčem. Ze začátku jsme unikli z pasti, když jsme 
vysílali. Němci již jeli s odposlouchávací aparaturou, tu syn jed-
noho hajného přijel na kole k našemu hajnému a ten nás hned 
varoval, a tak jsme utekli. Potom jsme se vždy po vysílání stěho-
vali na jiné místo, o několik kilometrů dále.“738

117/ Poručík Andrej Sokolov 
(druhý zleva) před budovou 

Lesní správy Lány (1945).
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Skupina URAGAN byla v  kontaktu také s  důstojníky před-
válečné československé  armády, kteří připravovali Pražské po-
vstání. Po jeho vypuknutí 5. května 1945 se skupina podílela na 
organizaci pomoci povstalcům v Praze.

Opět vzpomíná František Konečný: „Měli jsme schůzku s velite-
lem vládního vojska v Lánech, s nadporučíkem, který měl na sta-
rosti hlídat prezidenta. Nejdříve jsme si mysleli, že prezidenta une-
seme a odešleme do Ruska. Od této akce jsme však upustili. Zjistili 
jsme totiž, že pan prezident je vážně nemocen, leží, ošetřuje jej 
sestřička, která pod něj musí podkládat mísu. Chtěli jsme, aby bylo 
rozhlášeno, že partyzáni chtějí unést prezidenta, aby jejich jednot-
ka byla posílena a byla vyzbrojena větším počtem munice.“739  

S vypravováním Františka Konečného se propojují vzpomínky 
lánského lesníka Jindřicha Ešnera.740 V  lánském prostoru ope-
rovaly dvě partyzánské skupiny, ona již zmiňovaná sedmičlen-
ná průzkumnická jednotka URAGAN pod velením poručíka 
Sokolova, která sídlila na Kalech, a  početnější skupina majo-
ra Alexejeva. Lesníci byli v  kontaktu s  oběma. Ešnerovy vzpo-
mínky jsou zdokumentovány v  lánské kronice. Zajímavá je zde 
mimo jiné informace, že měl být do zámku v Lánech vlákán Karl 
Hermann Frank a zde zajat.

Kronika obce Lány z let 1940–1957 uvádí, že centrem styku 
s partyzány byla i hájovna Zakopaný, kde žil nadhajný Jaroslav 
Štěpánek se svou ruskou manželkou Lydií. Přivezl si ji z Ruska, když 
se odtud vracel na konci první světové války jako legionář. V nej-
těsnějším kontaktu s partyzány byl i lesní dělník Josef Černý. 741

Partyzáni se obraceli tam, kde se mohli dobře dorozumět svou 
mateřštinou, ruštinou. První uvedení partyzánů ke Štěpánkovům 
na Zakopaný provedl syn lesního Janáka, vysokoškolák, který 
po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 musel studium 
přerušit. Pak už si partyzáni u Štěpánků podávali dveře sami. 
Chodívali každý den a  vystřídalo se jich tam až deset denně. 
Ostražitost však ani zde neoslabili. Byl-li některý z nich uvnitř, 
jiní střežili hájovnu zvenčí. Pobesedovali ve své mateřštině, zís-
kali zprávy, pojedli a vždy odcházeli se zásobami pro své druhy. 
Lydie Štěpánková sháněla chleba všemi způsoby. Mnohdy lidé, 
když si všimli, kolik chleba jde na Zakopaný, kroutili hlavami, co 
ti Štěpánkovi s takovým množstvím jídla dělají.

Jednou došlo na Zakopaném k příhodě, která mohla skončit 
velmi tragicky. Nadhajný Štěpánek šel časně ráno do lesa. Bylo to 

739  František Konečný (1918 na Těšínsku–2006) byl odvelen do německé armády, ve východním Polsku se dostal do ruského zajetí, přes sovětské 
internační tábory se dostal do Československého armádního sboru, prodělal boje o Kyjev a u Dukly a v závěru války byl po speciálním výcviku vysazen 
nad Čechami, aby působil v týlu nepřítele. Jeho skupina operovala v oblasti lánských lesů a v Lánské oboře. Blíže http://www.fronta.cz/frantisek-konecny
740  Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 134–142, s. 381–383.
741  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 57.
742  Vzpomínky pamětníků.
743  Obec Lány, Kronika historie obce a zámku Lány 1940–1964, s. 246.
744  Tamtéž.
745  Tamtéž.
746  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 75.

o Velikonocích 1945, kdy Němci řádili nejvíce. Po několika krocích 
narazil na dva výsadkáře-partyzány, kteří byli o Zakopaném už in-
formováni. Vrátil se s nimi domů, ale oni nechtěli jít dovnitř, a tak 
jim paní Lydie přinesla snídani do stodoly. Jaroslav Štěpánek ode-
šel opět do lesa, a sotva došel k Zajícovu dubu, přiřítily se k hájov-
ně čtyři motocykly plně obsazené Němci. Vyptávali se, zda se tu 
neukázali cizí muži. Paní Kosinová, příbuzná Štěpánkových, tvrdila 
Němcům, že na Zakopaném nikdo cizí nebyl, a Lydie Štěpánková, 
která právě vycházela ze stodoly, její tvrzení dosvědčovala. 
Partyzáni zatím byli ve stodole připraveni zahájit palbu ze svých 
samopalů. Když Němci odjeli, zmizeli partyzáni v lese.

Za nějakou chvíli se stáhlo k hájovně ze všech stran množství 
německých vojáků. Někteří byli vyzbrojeni i pancéřovými pěstmi 
a vypadalo to na obléhání hájovny. Nakonec se ukázalo, že jde 
jen o německé cvičení, ale to se málem mohlo proměnit v likvida-
ci obou partyzánů a jistě i obyvatel hájovny. Oba partyzáni, když 
hájovnu opouštěli, totiž zpozorovali blížící se Němce, proklouzli 
zpátky do stodoly a tam očekávali vývoj událostí. Skrývali se ve 
stodole po celou dobu obklíčení. Teprve když Němci definitiv-
ně odtáhli, rozloučili se Rusové s vyděšenou Lydií Štěpánkovou 
a ztratili se v lese.742

Ve dnech Květnového povstání 1945 byli z Lán na Červenou 
mýť deportováni do partyzánských rukou zadržení němečtí vo-
jáci. Lánský ronikář František Pošta v soukromé kronice doslov-
ně poznamenává: „Partyzáni se svým sympatickým a  rázným 
velitelem poručíkem Sokolovem, jemuž Němci zavraždili rodiče, 
jsou vůči Němcům nemilosrdní. Němci z nich mají strach.“743 
Ani v kronice oficiální nikde výslovně nepíše, že Němci byli „po-
praveni“744 – uvádí, že je partyzáni „potrestali“,745 ale obě pís-
menka „t“ v tomto slovese píše poměrně vysoká a nahoře výraz-
ně přeškrtnutá, takže připomínají dva křížky, „po†res†ali“.746

A M E R I Č A N É

Duben roku 1945 byl ve znamení spojeneckých náletů. Dne  
17. dubna 1945 proběhl velký nálet na mnohá nádraží v okolí 
Lán. O den později, ve středu 18. dubna 1945, provedla spoje-
necká americká 8. letecká armáda řadu bombardovacích útoků 
na železniční cíle v Bavorsku a v Čechách. Krátce po 13. hodině 
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přiletěla americká 357. stíhací skupina nad letiště Praha-Ruzyně, 
aby zabránila startu stíhačů německé Luftwaffe. Ve 13:25 hod. 
byl v  prostoru nad ruzyňským letištěm zasažen německým  
protiletadlovým dělostřelectvem americký letoun Mustang 
P–51D 44‒14 789 „G4–E“ „Sad Sack“ ze stavu 362 stíhací perutě  
a 357 stíhací skupiny. Jeho pilot odlétl z ruzyňského letiště 
směrem na západ, aby se dostal nad území ovládané spo-
jeneckými vojsky. Vážné poškození stroje ho však donutilo na 
padáku předčasně opustit letoun. Bezpečně se snesl do prosto-
ru mezi Žilinou a Lány. Jeho neřízené letadlo se zřítilo o několik 
kilometrů dál do lesa, vybuchlo a bylo zničeno ohněm. 

Lánský konikář František Pošta k  tomu zaznamenal násle-
dující informace: „Havárie letadla u Ploskova. 18. dubna 1945 
kolem druhé hodiny odpolední ozval se v  naší obci hasičský 
signál „hoří“. V této době zřítilo se jednomotorové anglické le-
tadlo asi sto metrů za tzv. „pískárnou“ blíže Ploskova, 20 m od 
silnice směrem k Ploskovu vpravo do lesa a při dopadu se vzňa-
lo. Od toho chytil smrkový porost ve výměře asi půl korce. Požár 
byl brzy uhašen. Pilot se zachránil a  zmizel. Letadlo, jež bylo 

747  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 70.
748  Josef Kuna byl v neděli dne 19. ledna 1947 vyznamenán pamětní medailí lánského odbojového oddílu Hnutí za svobodu. Blíže Obec Lány, Kronika 
obce Lány 1940–1957, s. 115.
749  Oscar Thomas Ridley (1923–2012). 
750  Vzpomínky pamětníků.

v troskách, muselo být nákladem lánské obce z rozkazu krimi- 
nální policie odvezeno na dvůr obecního domu. Bylo vybaveno 
šesti těžkými kulomety.“747

Pilotovi se podařilo ještě před příjezdem německé policie 
a protektorátního četnictva nalézt útočiště v Lánech u krejčího 
Josefa Kuny, v dnešní Berounské ulici čp. 92.748 Později se mla-
dého Američana jménem Oskar Thomas Ridley749 ujal Josef Pitt-
ner z Rudy a ukryl ho v  lese Na Barvínku za Rudou, kde pilot 
pobýval až do konce války.

Ridley v  letecké uniformě zavítal v  euforických květnových 
dnech roku 1945 nakrátko do Lán. Dcera krejčího Josefa Kuny 
prý se s ním vodila po vsi a byla na svou známost s americkým 
pilotem velice pyšná.750 Po návratu do USA zůstal v  armádě 
a postupně se dopracoval generálské hodnosti. Na místě pádu 
letounu je dnes instalovaná informační tabule.

Hned druhého dne, ve čtvrtek 19. dubna 1945, nouzově přistál 
na Lubech Buford E. Stovall, pilot letounu B‒17, zasaženého 
střelou Luftwaffe při přeletu nad seřazovacím nádražím v  Ústí 
nad Labem. Co se tam tehdy stalo, na to vzpomíná Larry  
J. Bellarts, pilot bojového letounu z 849 BS /= bitevní skvadrony/: 
„Náš nejčernější čtvrtek. Čtvrtek 19. dubna 1945 byl pro 490. 
BG nešťastným dnem, neboť ztratila v Československu v oblasti 
Ústí nad Labem čtyři letouny B‒17. Tyto letouny byly jedněmi 
z posledních těžkých bombardérů sestřelených Luftwaffe. Stalo 
se tak při přeletu nad seřazovacím nádražím v Ústí nad Labem 
v  Československu. Bombardéry byly pilotovány poručíkem Wi- 
lliamem Mc Allisterem, poručíkem Paulem A. Suyderem, poručí-
kem Bufordem E. Stovallem a poručíkem Robertem A. Norvellem.  
Při této pro mě poslední bojové akci jsem byl velitelem letu 
třetí perutě. Letěl jsem v čele třetí perutě; po mém pravém kří-
dle byl Lt. Buford E. Stovall, po mé levici letěl Lt. William E. Mc 
Allister a pode mnou a za mnou se pohyboval stroj pilotovaný 
Lt. Robertem A. Norvellem. Z  výšky přilétl německý Me 262, 
zaútočil ‚z dvouhodinové výšky‘ na Stovallův letoun po mé pravi-
ci, stroj byl zasažen a klesal dolů. Místo na mém pravém křídle 
zaujal Robert A. Norvell. Nepřátelský Me 262 se vrátil a  ten-
tokrát z „desetihodinové výšky“ sestřelil Mc Allistera po mé levé 
ruce. Do třetice se po útoku téhož Me 262 ze ‚dvou hodin‘ zřítil 
i Norvell. Němec se chystal zaútočit ze ‚šesti hodin‘ i na mě, ale 
byl zasažen našimi střelci dříve, než mě mohl sestřelit. Nařídil 
jsem všem ostřelovačům, aby započali palbu, ještě před tím, než 
nepřítel stačil zahájit útok, a myslím si, že tohle mě možná za- 
chránilo. Když zasažený Me 262 prolétal těsně pod námi, byl hod-
ně blízko, a tak jsem mohl spatřit jeho roztříštěný kokpit a pod ním 

118/ Pilot amerického bombardéru B‒17G Buford E. Stovall (vpravo) 
krátce po osvobození (1945).
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vlevo nehybně visícího černě oděného pilota. Ostatní Američané, 
i když je to neuvěřitelné, akci přežili.751 Zde citovaný úryvek končí 
a  není uvedeno, co se stalo se samotným vypravěčem Larrym  
J. Bellartsem, je však zřejmé, že akci šťastně přežil.

Stovall doletěl do vnitrozemí, až do oblasti křivoklátských 
lesů. Ke  zřícení jeho letounu došlo mimo Oboru, poblíž křižovat-
ky Luby, na kraji lesa směrem k Sýkořici. Vzpomíná na to paní 
Alena Hladká, dcera lesního rady Ing. Jana Zatloukala.�

Němci přispěchali z  Kladna během půl hodiny, byli rychlí, 
ale Zatloukal byl ještě rychlejší. Jakmile dorazil na místo dopa-
du, vyhodnotil situaci, pomohl bezmocnému pilotovi na koně 
a  odvezl ho do vzdáleného lesního úkrytu. Sám se rozjel vy-
hledat lékařskou pomoc a nějaké spolehlivé útočiště. Problém 
byl s  dorozuměním. I  když lesní rada ovládal kromě češtiny 
i němčinu a francouzštinu, americký pilot hovořil pouze anglicky. 
Zatloukal v prvních okamžicích pochopil jen tolik, že mladý letec 
se jmenuje Buford E. Stovall.

Když přijeli Němci, našli jen zřícené letadlo bez pilota. 
Naštěstí s sebou neměli psy, jinak by možná Američana v lese 
objevili, ale takto se museli spokojit jen několika kusy trosek. 
Ostatní díly a přístroje si později rozebrali místní občané, když 
přišli okukovat, co se stalo.

Zatloukal se mezitím telefonicky spojil se svým bratrem, 
předválečným důstojníkem, bývalým podplukovníkem českoslo- 
venského generálního štábu, který mluvil dobře anglicky, a pod 
záminkou rodinných problémů ho požádal, aby neprodleně při-
jel do Lán. Otevřeně se do telefonu hovořit nedalo. Bratr lesního 
rady pochopil, že věc je naléhavá, přicestoval do Lán a osvědčil 
se jako báječný tlumočník.

Ale co s  Američanem? Vymknutí kotníků zřejmě nebylo 
vážné, ale kde ho ukrýt před německým slíděním? V  budově 
Lesní správy to nešlo, protože tam chodili Němci jako domů. 
Zatloukal dopravil Stovalla do hájovny u Žiliny, jenomže tam se 
shodou okolností hned téhož večera nečekaně objevili Němci. 
Rodina hajného zavřela Američana do šatníku. Němci, kteří 
se zde zastavili jen náhodou, zase odjeli. Říká se sice, že blesk 
neuhodí do téhož stromu dvakrát, avšak Zatloukal nechtěl nic 
riskovat, a tak nejbližší noci, opět na koni, přemístil Buforda na 
Nové Dvory do obydlí lesního Jana Urxe.752 Teprve tady se našlo 
pro pilota civilní oblečení a americká letecká uniforma byla kam-
si dobře uschována.

751  Soukromý archiv Aleny Hladké. Vzpomínky na Lány. Po roce 1989, nepublikováno, v osobním držení autorky.
752  Jan Urx (1904–?) měl dva bratry. Eduard Urx (1903–1942), známý levicově orientovaný teoretik, novinář, literární kritik a spisovatel. Jako člen 
I. ilegálního výboru ÚV KSČ byl v době protektorátu zatčen a dne 20. dubna 1942 popraven v Mauthausenu. Druhý bratr Hubert (1905–?) byl též 
v koncentračním táboře, ale žádné podrobnosti o něm nejsou známy. V lánské kronice se dočítáme úplný seznam osob, které se zasloužily o odbojovou 
činnost. Blíže Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 115.
753  O příletu Lt. Buforda Elwooda Stovalla a o jeho pobytu v Lánech víme jen ze vzpomínek paní Aleny Hladké, dcery lesního rady Ing. Jana Zatloukala. 
Blíže Soukromý archiv Aleny Hladké. Vzpomínky na Lány. nepublikováno, v osobním držení autorky.
754  Andrej Andrejevič Vlasov (1901–1946), ruský, sovětský generál, který za druhé světové války v německém zajetí vytvořil Ruskou osvobozeneckou 
armádu.

Na Nových Dvořích se dočkal Stovall konce války. Třebaže 
německá porážka už visela ve vzduchu, Němci byli stále nebez-
peční a přechovávat nehlášenou osobu, natož amerického, tedy 
říši nepřátelského vojáka, bylo stále nesmírně riskantní. Jan Urx 
v noci dával pozor, aby se Američan, zavřený celé dny v  těsné, 
špatně větrané prostoře, mohl projít na čerstvém vzduchu a vyko-
nat své hygienické potřeby. Ráno se lesní, nevyspalý, vydával za 
svými pracovními povinnostmi. Čekala ho mimo jiné ještě další 
konspirační činnost: spolu s dalšími lesními zaměstnanci pečoval 
též o partyzány, přebývajícími v zemljankách v hloubi Obory. 

Obstarat neohlášeným osobám v době přídělového systému 
jídlo a nejpotřebnější věci nebylo jednoduché. Jediná výhoda byla, 
že se s ruskými partyzány (na rozdíl od Stovalla) mohl dobře doro-
zumět, protože před válkou působil na Podkarpatské Rusi. 

Bylo po válce a americký poručík doufal, že se bude moci 
brzy vrátit do své vlasti, a těšil se na shledání se svou dívkou. 
Druhá světová válka bohužel 8. května 1945 skončila zatím jen 
v  Evropě, v  Tichomoří se ještě bojovalo, a  když mluví zbraně, 
mlčí múzy a musí se odmlčet i touha po milované bytosti. Buford 
byl povinen jít se přihlásit na americkou ambasádu a tam dostal 
přesné instrukce, kdy se má dostavit do Prahy na americké vo-
jenské velitelství. Byl odvelen do Japonska.

Zde stopy po mladém Američanovi, kterého osud na pár týdnů 
zanesl také do Lán, bohužel končí. Rodina Zatloukalových a rodina 
Urxova mu sice opakovaně zasílala dopisy, ty se jako nedoručitel-
né sice nikdy nevrátily, ale také na ně celé měsíce a roky nepřichá-
zela žádná odpověď ani od Stovalla, ani od jeho příbuzných. 
Důvodů odmlčení zřejmě mohlo být několik. Rodina Buforda 
Stovalla snad změnila v Americe svou adresu, nové bydliště mimo 
Lány bylo později vnuceno i Zatloukalovům a Urxovům a kontakty 
se Západem byly od jisté doby nežádoucí.753

V L A S O V C I

Dne 2. května 1945 přišly do Nového Strašecí dobře ozbroje-
né jednotky generála Andreje Andrejeviče Vlasova.754 Tamější 
občané ze strachu před rabováním schovávali své zásoby, ale 
obavy se nenaplnily. Dne 3. května 1945 vlasovci Nové Strašecí 
dvěma proudy opustili. Jeden proud postupoval po karlovarské 
silnici směrem k  Tuchlovicům, druhý se pohyboval lesem přes 
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Pecínov, Hořkovec, Vašírovskou lísu a Lány dále na Ploskov a na 
Běleč.755 

Druhý oddíl přenocoval v Lánech. Antonín Bechyně vzpomí-
ná: „Prvou vzrušující událostí v  Lánech v  prvních květnových 
dnech roku 1945 byla projíždějící plně vyzbrojená kolona vojá-
ků v německých uniformách. Projížděli od západu směrem od 
fotbalového hřiště a pokračovali Lesní ulicí ke bráně. Zaslechli 
jsme, že mezi sebou nehovoří německy, a domnívali jsme se, že 
jejich jazykem je ruština, ale pravděpodobně to byla ukrajinšti-
na. V čele kolony vezli velký obraz generála Vlasova a pod ním 
transparent „Ani Hitler – ani Stalin“756 Vlasovci pak večer uspo-
řádali v lánské sokolovně za řízení kapelníka Oldřicha Štěpánka 
koncert Jazz, kam pozvali i starostu Josefa Porcala a místní oby-
vatelstvo. Účast byla zejména ze strany mládeže hojná.757

Třebaže se vlasovci aktivně zúčastnili bojů o  osvobození 
Prahy,758 příslušníci Rudé armády je považovali coby antisovět-
skou a satelitní německou armádu za zrádce a nepřátele SSSR 
a podle toho s nimi jednali. Ještě téměř tři měsíce po skončení 
války, dne 29. července 1945, přijel do Lán z Družce pětadva-
cetičlenný oddíl rudoarmějců, který se rozdělil do čtyř družstev 
a hledal v Lánech a ve Vašírově poschovávané uprchlé vlasovce. 
V Lánech nenašli vlasovce žádného, ve Vašírově objevili dva.759 
Vlasovci dopadení ve Vašírově byli podle ústní tradice zastřeleni 
a pohřbeni na Starém zámku.

R U D O A R M Ě J C I

Dne 12. května 1945 projížděly obcí Lány od Prahy sovětské 
motorizované a tankové oddíly Rudé armády. Antonín Bechyně 
si poznamenal: „V Lánech jsme přivítali první sovětské vojáky 
v  odpoledních hodinách. Přijeli od Slaného a  jejich první za-
stávka v naší obci byla u zámku před restaurací pana Sýkory 
(U tatíčka). Přítomní lánští občané sovětské vojáky nadšeně ví-
tali. Jeden z rudoarmějců jako výraz radosti odjistil ruční granát  
a přehodil jej přes zeď do zámecké zahrady. Ozvala se obrov-
ská detonace. Bylo už pozdní odpoledne, tudíž v zahradě nikdo 
nepracoval a všechno dobře dopadlo. Nálada byla úžasná.“760

Důstojníci a  někteří vojáci se ubytovali v  soukromí u  lán-
ských občanů v  domech číslo popisné 10, 51, 53, 73 a  125. 
V Horníkovně čp. 125 bydlel velitel jednotky plukovník Veniamin 

755  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 72–73.
756  Nepublikované vzpomínky lánského rodáka Antonína Bechyně, účastníka bojů v Praze.
757  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 72; Obec Lány, Kronika historie obce a zámku Lány 1940–1964, s. 239.
758  Nepublikované vzpomínky lánského rodáka Antonína Bechyně, účastníka bojů v Praze.
759  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 88.
760  Nepublikované vzpomínky lánského rodáka Antonína Bechyně, účastníka bojů v Praze.
761  Veniamin Pavlovič Rjazancev v hodnosti plukovníka zavítal do Lán na krátkou návštěvu dne 11. února 1960. Obec Lány, Kronika obce Lány 
1958–1969, s. 73–74; Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 79.

Pavlovič Rjazancev.761 Většina tankistů tábořila v lese Na Šubrtě. 
Byl mezi nimi i mladičký, asi dvanáctiletý vojáček Sergej, jakýsi 
syn pluku. Tehdejší lánští kluci si pamatují, jak si od nich nene-
chal nic líbit a hned jim zlostně vyhrožoval perleťovou pistolkou, 
že je zastřelí. Paní Lengyelová, rozená Bártová, dcera hajného ze 

119 a, b/ V domě čp. 125 v Lánech (Řivnáčova, později Horníkova vila) 
byl na konci války ubytován velitel jednotky Rudé armády plukovník 
V. P. Rjazancev. Budova byla v roce 1964 přestavěna Lesní správou 
na bytový dům.
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Zakopaného, vzpomíná, jaké měl Serjoža někdy neomalené způ-
soby, ale nebylo prý divu. Jednou se rozpovídal, jak mu Němci 
doslova před očima zabili rodiče a jak potom žil mezi frontovými 
vojáky. Přišla řeč i na to, že by Serjoža rád zůstal trvale v Lánech, 
ale k tomu z několika důvodů nedošlo.

Lánští chodili vojáky okukovat a obvykle se nevraceli domů 
s prázdnou. Krasnoarmějci rozdávali dětem čokoládu, cukroví 
a sladkou rýžovou kaši; muži dostali po dlouhém půstu pravý 
tabák: černý, neobvykle silný, avšak byly ho plné hrsti – a bez 
lístků! Jednotka rudoarmějců byla vybavena i polní tiskárnou –  

762  Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 73–74; Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 79.
763  Tamtéž, s. 82.
764  Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 281.
765  Obec Lány, Kronika obce Lány 1970–1978, s. 115, s. 155.
766  Obec Lány, Kronika obce Lány 1940–1957, s. 134. 

a také polní pekárnou. Vojenští pekaři se třemi pecemi (každá 
z nich vydala ve dvoj- a trojdílných plechových formách 160 por-
cí chleba naráz) tábořili na Americe, jenomže je tam neustále 
zdržovali zvědavci, a tak se dne 20. května 1945 přemístili za 
sokolovnu na palouk. Za plotem měli k práci přece jenom víc 
klidu. Stráž u vchodu nikoho za ohradu nepustila.762

Večer 19. května 1945 ve čtyři hodiny odpoledne uspořáda-
li rudoarmějci v  lánské školní tělocvičně taneční zábavu. 
Místní kapelník Oldřich Štěpánek hrál na jejich přání módní 
džez. Návštěva prý byla velká, „děvčata se brzy seznámila“, 
poznamenal kronikář. Lánská obec uspořádala na oplátku 
taneční zábavu večer 17. června 1945. Krasnoarmějců přišlo do 
sokolovny opravdu hodně.763

V  polním ležení Na Šubrtě, kde v  době pobytu sovětských 
vojáků vlál jejich plukovní prapor, zorganizovalo sovětské velení 
někdy v květnu 1945 slavnostní akt, při kterém byli někteří tan- 
kisté vyznamenáni vysokými vojenskými řády. Na jejich počest 
postavili lánští občané v místech vojenského tábora jednoduchý 
památníček: čtyřhrannou jehlancovitou stříšku na dřevěném 
kůlu v  zahrádce o  rozměrech asi 2 m x 2 m, obehnanou níz-
kým dřevěným plůtkem. Na sloupu byla tabulka s  nápisem: 
„Vzpomínáme našich hrdinných osvoboditelů, kteří zde v  roce 
1945 byli vyznamenáni řády SSSR. Památník tento udržuje Lesní 
správa Lány.“764 Dnes se tam říkává U paraplíčka.

Jedním z vyznamenaných byl i Boris Ivanovič Ljubomudrev, 
který byl v  roce 1945 ubytován u  Volšičkových v  nynější 
Berounské ulici. Ljubomudrev zůstal po válce ve svazku Sovětské 
armády a dosáhl časem hodnosti podplukovníka. Dne 1. května 
1972 a pak ještě dne 29. června 1972 zavítal do Lán na místa, 
kde pro něj skončila druhá světová válka. Dne 29. června 1972 
mu bylo uděleno čestné občanství obce Lány.765

Dne 22. června 1945 Sověti Lány opustili. Na místním hřbi-
tově však zanechali gardového staršinu Vladimíra Tichonoviče 
Ljakiševa, který zemřel 8. června 1945 v čp. 10. Jeho pohřbu se 
dne 9. června 1945 zúčastnilo mnoho lánských občanů; zesnulý 
byl po ruském obyčeji vezen na hřbitov v otevřené rakvi a na po- 
slední cestě mu hrála kapela Oldřicha Štěpánka. Do Ljakiševova 
hrobu byly později uloženy i exhumované ostatky vojína Ivana 
Afansjeviče Sigina, který dne 26. června 1945 zahynul při  
autonehodě. K tragické události došlo na lesní křižovatce U kol-
mana – tam byl Sigin také původně pochován a byl tam na jeho 
památku instalován pomníček.766

120/ Zápisy příslušníků Rudé armády v Pamětní knize Lesní správy Lány 
(ze dne 31. května a 5. června 1945).
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767  Křivoklátský památník 21. IX. 1947, s. 7.

K Ř I V O K L Á T S K Ý  P A M Á T N Í K

Ztělesněním tradic křivoklátských lesů je odedávna barokní kaplič-
ka sv. Eustacha na Zámeckém vrchu z roku 1697, která bývá kaž- 
dých padesát let znovu obnovovaná a vysvěcovaná. V roce 1947 
žily ještě v bolestné paměti události nacistické okupace a její obě-
ti. Symbolické zářijové znovuvysvěcení křivoklátské kapličky bylo 
proto pojato jako tryzna za všechny české i slovenské lesníky, kteří 
přišli za druhé světové války o život. Kaple sv. Eustacha se stala 
do budoucna jejich společným symbolickým památníkem.

V úvodu brožurky „Křivoklátský památník 21. IX. 1947“ stojí: 
„Je krásným starým zvykem českých myslivců, že kladou svým 
druhům, s nimiž se navždy loučí, na rov zelenou snítku – jako 
poslední zálomek. Českoslovenští myslivci však ztratili v dobách 
okupace sta a tisíce svých druhů, s nimiž se nejen nemohli roz-
loučit, ale kterým nemohli odevzdat na poslední cestu ani ten 
drobný zelený pozdrav našich luhů a hájů. […] Zelenou větév-
ku – myslivecký zálomek – nechť jim nahradí věčně živá klenba 
křivoklátských hvozdů. V srdci těch hvozdů, které je stále živým 
nervem staré, proslavené české myslivosti, zasvěcujeme jejich 
věčné památce svatostánek mysliveckého patrona. […] Chceme 
si je připomínat na místech pro naši myslivost nejvýznačnějších, 
na místech, která leží takřka v srdci Čech a kde se často tvořila 
historie našeho národa.“767

121/ Série fotografií z poválečného 
výlovu Pilského rybníka za účasti 
prezidenta E. Beneše (nedatováno).

122/ Pamětní deska na kapličce 
sv. Eustacha nad Křivoklátem 

(2019).

123/ Záznam o prvním honu 
po ukončení druhé světové války 

(1. září 1945).
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Na kapličce svatého Eustacha nad Křivoklátem je deska 
s nápisem: „Zastav se zde, myslivče, a vzpomeň druhů padlých 
za svobodu a vlast.“

Právě u  příležitosti znovuvysvěcování této kapličky v  září 
1947 složil významný český básník Jiří Karásek ze Lvovic768 so-
net nazvaný „Modlitba ke sv. Eustachovi“:

Kapličko osamělá – paměť křísí  
legendu dávnou, když jsem zahlédl  
patrona myslivců, jejž jelen kdysi – 
– kříž v parozích – ke Kristu přivedl.    

   
V tmách noci bděl jsi, jitra zásvit měkký 
jsi vítal s písní ptáků jediný,    
ó, světče Eustachu, po dva věky,
jenž hlídáš našich lesů hlubiny.

Kéž světlo, jež Tě kdysi vedlo k spáse,
nám svítí věčně v oslnivé kráse!
Nebeský vojíne, zři na propast,

jež hrozí, varuj, veď nás, Čechy, k lásce,
ať nikdy není osud náš již v sázce,
od hmyzu škodlivého očisť vlast!

Modlitba za vlast bývá zpravidla směřována ke svatému 
Václavu, zde je oslovován patron zeleného hájemství.769

768  Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951), český básník, spisovatel a kritik, první představitel české dekadence.
769  Informaci, že Karáskův sonet vznikl nejspíše cíleně u příležitosti znovuvysvěcení křivoklátské kapličky sv. Eustacha a pro brožuru „Křivoklátský 
památník 21. IX. 1947“, laskavě poskytla Jaroslava Sedláčková (Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, Národní knihovna české republiky, 
Klementinum 190, Praha 1).
770  Soukromý archiv Josefa Hůly. Lesník Josef Hůla, zaměstnanec sousední Lesní správy Křivoklát, s dávkou trpkosti a sousedské řevnivosti píše: 
„Lánská obora měla [původně] plot kolem cesty u Klíčavského potoka. Plot byl umístěn nad cestou na břehu a zvěř nemohla proti vrchu přeskočit. V roce 
1935 mi říkal hajný Štěpánek, že denně plot od Myší díry ke Klíčavě dvakrát kontroluje, aby nebyla nikde odtržená lať. V roce 1952, když správa Lány 
zabrala 624 ha lesa, byl oborní plot posunut až k silnici a Požárským polím. Potom zvěř často pronikala z obory ven. […]
Zvěř, jako když věděla, že se v Pařezinách dobře krmí, tak vždy k nám přišla. Taky k nám přišla z Lánské obory, protože po válce lesníci v Lánech nevěnovali 
takovou pozornost plotu. Nejhorší bylo, že plot byl jeden čas pouze z vodorovně natažených drátů. Tento plot vysoká zvěř snáze prorazila. Dále plot 
byl po zabrání 624 ha z polesí Pařeziny umístěn na rovině a zvěř jej snáze přesadila. Zábor lesa byl proveden v roce 1952. Lánská správa si za pomoci 
prezidentovy kanceláře dělala, co chtěla. Bažantnici Amalii zabrali taky. Nejhorší bylo, když byl na plot použit vodorovně natažený drát.“ Blíže Soukromý 
archiv Josefa Hůly. Paměti a moudrosti. Strojopis z roku 1992, s. 26, s. 29.

Období  social ismu

Z M Ě N Y  V   L Á N S K É  O B O Ř E

V  letech 1948–1955 došlo k  výstavbě Klíčavské přehrady 
a v souvislosti s tím se výrazně změnil ráz Obory. Klíčavský luh 
byl z části zatopen a pod hladinou zmizela i  jedna z hájoven,  
Sv. Markýta. Přehradu o  ploše 71,4 ha dnes spravuje Povodí 
Vltavy. Tato rozsáhlá nádrž se stala jedním ze zdrojů pitné vody 
pro rozrůstající se Kladno a okolí. Nezměnil se však pouze kra-
jinný ráz Lánské obory, ale i její rozloha. Obora byla rozšířena 
o lesní porosty na pravém břehu Klíčavského potoka a její výmě-
ra se zvýšila z 2 145 na 2 786 ha. 770 Podle údajů z roku 1976 
stoupla lesnatost na 87 % a podíl listnatých dřevin činil 61 %. 
Jednalo se zejména o porosty buku a dubu v plodonosném věku. 
V tomto období se však začínaly projevovat první příznaky roz-
padu přestárlých lesních porostů. Ty byly často obnovovány vel-
koplošnými sečemi a nahrazovány porosty borovice. V Lánské 

124/ Na místě lesovny Šubrt byl postaven 
dvoudomek čp. 51 zvaný Šubrtovna 

(šedesátá léta 20. století)
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oboře byly též vysazovány porosty dubu letního a  červeného 
a pro zvýšení úživnosti i liniové výsadby jírovce maďalu. V šedesá-
tých letech 20. století byla pro prezidenta Antonína Novotného771 
postavena chata „V luhu“ a Obora se téměř hermeticky uzavřela 
okolnímu světu. Navštívit tento krásný kout Křivoklátska bylo do-
přáno pouze vybraným osobám. Zmizela také výrazná dominanta 
Lán, původní fürstenberská kamenná brána na konci Berounské 
ulice. Ta byla zbourána z nařízení dopravního inspektorátu dne 
8. dubna 1959. Stejný osud o rok dříve potkal i bránu Vašírovská 
lísa. Zanikla i  další významná historická stavební dominanta 
Lánské obory, lovecký dům Šubrt, neboť ten v roce 1947 vyhořel 
a byl nahrazen rodinným dvojdomkem. 

Původní prvorepublikové organizační rozdělení se změnilo 
přiřazením bažantnice Amálie pod Lesní správu Lány. Ta nejpr-
ve tvořila samostatné polesí, ale později se stala součástí polesí 
Lány s dalšími lesnickými úseky Rudská Pila, Hořkovec (jeho sou-
částí byla obůrka pro chov jelena siky Dybowského), Vašírovská 
lísa a  Pustá Dobrá. Polesí Obora zahrnovalo lesnické úseky 
Fialková, Vlčina, Zakopaný, Klíčava, Píně, Šance a Karas (posled-
ní dva byly později rozpuštěny mezi ostatní úseky). Třetí polesí 
Běleč se skládalo z úseků Suchá Louka, Kaly, Šarváš a Lhota (ten 
opět zanikl).

771  Antonín Novotný (1904–1975), československý politik a  funkcionář Komunistické strany Československa. V  letech 1953–1968 zastával funkci 
prvního tajemníka KSČ. Kromě toho během let 1957 až 1968 úřadoval jako třetí československý komunistický prezident.

K L Í Č A V S K Á  P Ř E H R A D A

Hlavním vodním tokem oblasti Lánské obory je Klíčava, Klíčavský 
potok. Jedná se o  levostranný přítok řeky Berounky, dlouhý  
22,6 km. Klíčava pramení u Třtické lísy (450 m. n. m.) a do Beroun-
ky se vlévá ve Zbečně (226 m n. m.). Její průměrný průtok při zbe- 
čenském ústí činí 0,14 m3/s. Levostranným přítokem Klíčavy je de-
setikilometrový Lánský potok, pramenící u Nových Dvorů a tekou-
cí až ke svému ústí Lánskou oborou. Pod ústím Lánského potoka 
byla v letech 1948–1955 vybudována přehradní hráz, která za-
držuje vodu za účelem zásobování Kladenska pitnou vodou. Hráz 
je vysoká 50,2 m, délka hráze v koruně je 175,9 m. Nadmořská 
výška vozovky v koruně hráze činí 299,2 m, nadmořská výška hla-
diny odtoku pod hrází je 260 m. Nádrž na ploše 64,2 ha dosahuje 
hloubky 35 metrů a zadržuje 8,9 mil m3 pitné vody. 

Město Kladno nebylo připraveno během první poloviny 
19. století na nárůst obyvatelstva z důvodu těžby černého uhlí 

125 a, b/ Série 
unikátních fotografií 

z bourání Lánské brány 
(8. dubna 1959).

126/ Prezidentská chata V luhu byla vybudována 
v šedesátých letech 20. století. 

V roce 2006 prošla rekonstrukcí (2013).



(  192  )

127/ Letecký pohled na Klíčavskou přehradu (2011).
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a rozvoje těžkého průmyslu a tím vznikajících problémů. Jedním 
z nich byl nedostatek pitné vody.772

V roce 1891 byl vybudován tzv. Doberský vodovod, což se 
ukázalo pouze jako dočasné řešení. V  roce 1914 přišel prof.  

772  Roku 1814 mělo Kladno 655 obyvatel; v roce 1843 pak 1 395 obyvatel, v roce 1850 už 2 361 obyvatel, v roce 1860 zde žilo 3 904 obyvatel, v roce 
1869 překročil počet obyvatel deset tisíc, v roce 1880 se počet Kladeňanů přiblížil osmnácti tisícům, v roce 1900 bylo evidováno 19 194 obyvatel ve 1 257  
domech, v roce 1937 mělo Kladno 20 570 obyvatel v roce 1960 bylo Kladeňanů 51 000 a na počátku sedmdesátých let 20. století více než 55 000.
773  Jan Vladimír Hráský (1857–1939), český stavební inženýr, hydrolog, balneolog a politik.
774  Zdeněk Fierlinger (1891–1976), působil za první světové války jako důstojník československých legií v Rusku a ve Francii. V prvorepublikovém 
a válečném období pracoval v diplomatických službách, v letech 1945–1953 byl v různých funkcích členem československé vlády. V letech 1953–1971 
se stal poslancem nejvyššího zákonodárného sboru. Od roku 1924 byl členem sociálně demokratické strany a od roku 1948 členem Komunistické strany 
Československa.
775  Antonín Zápotocký (1884–1957), československý komunistický politik, odborový předák a později premiér československa, který se stal druhým 
československým komunistickým prezidentem po Klementu Gottwaldovi.

Dr. Ing. Jan Vladimír Hráský773 z pražského Vysokého učení tech-
nického s návrhem zřídit na Klíčavě přehradní nádrž a zásobo-
vat Kladno pitnou vodou odtud. Na základě tohoto námětu byl 
v roce 1933 vypracován projekt vodárenského díla na Klíčavě 
a  na něj navazujícího velkokapacitního vodovodu pro Kladno 
a okolí. Projekt Ing. Hráského shledala kladenská městská rada 
příliš drahým, a  hodlala proto vyřešit zásobování Kladenska 
pitnou vodou levněji, výstavbou tzv. Žilinského vodovodu. 
Realizace tohoto projektu se však protáhla až do roku 1949. Již 
během stavby bylo evidentní, že ani Žilinský vodovod nebude mít 
v budoucnu takovou kapacitu, jakou bude středočeská průmys-
lová metropole po válce vyžadovat.

Krátce po osvobození vyzvala československá vláda Státní hy-
drologický ústav v  Praze, aby provedl v  oblasti Kladno – Slaný 
podrobný vodonosný průzkum, na jehož podkladě by se přikročilo 
k vybudování opravdu perspektivní vodárenské sítě na Kladensku.

Ukázalo se, že bude nejlépe vrátit se k někdejšímu návrhu 
prof. Ing. Dr. Hráského přepažit úzké údolí Klíčavy v  Lánské 
oboře vysokou hrází a  vytvořit zatopením části Klíčavského 
a Lánského luhu údolní nádrž, která by byla dostatečným rezer-
voárem pitné vody pro Kladno a okolí. Předpokládalo se, že při 
stávajícím tempu rozvoje průmyslu a přírůstku obyvatelstva by 
měla kapacita projektovaného Klíčavského vodovodu stačit až 
do roku 1980.

Stavba Klíčavské přehrady se stala vzhledem k  významu 
Kladna jednou z prioritních investičních akcí dvouletého budova-
telského plánu Gottwaldovy vlády v letech 1947–1948 a násled-
ně pak i prvního pětiletého plánu v letech 1949–1953. Patronát 
nad ní převzal tehdejší vysoký politik Zdeněk Fierlinger.774 

Jedná se o přehradní dílo citlivě zasazené do krajiny a mini-
málně narušující její ekosystém. Nepočítáme-li několik tramp- 
ských srubů, padla vodní nádrži za oběť jedna jediná trvale obý-
vaná budova, a to hájovna Markýta čp. 105. Svatá Markýta stá-
vala na nejjižnějším cípu lánského katastru, u soutoku Klíčavy 
a  Lánského potoka, pod Jivnem, v  údolí vrchů Zakopánek 
a Hrozný. Zbořena byla v roce 1951.

První voda z Klíčavské přehrady byla provizorním technickým 
zařízením dodávána do Kladna už v roce 1952, ale symbolický 
poslední kubík betonu byl za přítomnosti prezidenta republiky 
Antonína Zápotockého775 slavnostně položen až v  roce 1954. 

128/Klíčavská přehrada při nízkém stavu vody (nedatováno).

129/ Hájovna sv. Markýta (čp. 105) byla zbořena v roce 1951 a zatopena 
Klíčavskou přehradou (nedatováno).
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Poslední stavební práce utichly teprve v roce 1955. Bytová vý- 
stavba v  Kladně byla rychlejší, než se původně předpokláda-
lo, a tak roku 1960 bylo konstatováno, že spotřeba pitné vody 
překročí možnosti stávajícího Klíčavského vodovodu nikoli v roce 
1980, ale už o dvanáct let dříve.

Novým zdrojem vody pro Kladno se se měla stát oblast Měl-
nické Vrutice. Odtud však začala voda proudit až v roce 1972, 
a to ještě provizorním způsobem.

V letech 1968–1972 hrozil Kladnu nedostatek vody a v sou-
vislosti s ním hrozilo i značné omezení, či dokonce zastavení nové 
tamější bytové výstavby. Okresní vodohospodářská správa teh-
dy přišla s návrhem rekonstruovat úpravnu vody pod Klíčavskou 
přehradou a  zřídit na trase Klíčavského vodovodu zrychlovací 
stanice. Tato technická opatření umožnila, aby z Klíčavské nádrže 
proudilo do Kladna až o 50 % vody více než doposud. Jednalo 
se ovšem o dočasné řešení. Dlouhodobý zvýšený odběr by byl 
na úkor stabilního objemu vody v přehradní nádrži. Odběr by 
byl vyšší než přirozený přítok, čímž by docházelo k postupnému 
poklesu hladiny a v důsledku toho by stoupala koncentrace kalů. 
Nicméně šlo o to, překlenout deficitní období do roku 1972, kdy 
by bylo Kladno zásobováno vodou z Mělnicka, což se podařilo.

Klíčavská přehrada je pro veřejnost přístupná od obce 
Zbečno. Po silnici, vinoucí se asi tři kilometry klikatým luhem, 
lze dojet až k zajímavé budově úpravny vody a z parkoviště pak 
pěšky vystoupit na korunu hráze. Odtud je krásný pohled smě-
rem do Lánské obory.

N Á V Š T Ě V Y  A   L O V Y 
V   L Á N S K É  O B O Ř E 

V   O B D O B Í  S O C I A L I S M U

Bezprostředně po druhé světové válce se výrazně změnilo i po-
litické klima, což mělo za následek odchod celé řady lesních 
zaměstnanců loajálních prvorepublikovému zřízení. Nový poli-
tický režim přinesl i výraznou obměnu v sociálním a politickém 
spektru loveckých hostů. Informace o  jejich složení nalezneme 

776 Jaromír Smutný (1892–1964), český legionář, kancléř prezidenta Edvarda Beneše a diplomat.
777 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha Lesní správy Lány 1937–1959, nestránkováno.
778  Václav Nosek (1892–1955), český komunistický politik, ministr, v letech 1941–1950 jedna z klíčových osobností Komunistické strany Československa.
779 Evžen Erban (1912–1994), český a československý politik Československé sociální demokracie, po roce 1948 Kumunistické strany Československa, 
poslanec Prozativního Národního shromáždění, Ústavodárného Národního shromáždění, Národního shromáždění ČSR, České národní rady a Sněmovny 
národů Federálního shromáždění. Ministr sociální péče vlád Československa a po desítky let významný funkcionář komunistického režimu.
780 Vavro Šrobár (1867–1950), slovenský lékař, politik, ústřední postava meziválečné slovenské politiky v Československu, po komunistickém převratu 
v únoru 1948 se stal ministerem pro sjednocení zákonů v druhé vládě Klementa Gottwalda.
781 Alois Neuman (1901–1977), československý politik, ministr a poslanec Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou, 
později za Československou stranu socialistickou.
782 Alexander Dubček (1921–1992), československý politik, hlavní osobnost pražského jara 1968.

ve třech pamětních knihách z  let 1937–1959, 1960–1978 
a 1979–1989. První z nich nahradila v roce 1960 k 15. výročí 
konce druhé světové války pamětní kniha s úvodním slovem kan-
cléře Jaromíra Smutného.776 Tento kancléř, stejně jako Přemysl 
Šámal, sám aktivně lovil, což dokládají i zápisy v pamětní knize. 
V roce 1948 ulovil v Lánech na Širokém svého prvního tetřeva, 
v Jelením luhu jelena siku, pod Hrázkou říjícího jelena evropské-
ho a na konci listopadu pak na Šancích daňka.777 

V období socialismu tvořili převážnou část návštěv hosté ze 
Sovětského svazu. Československou politickou garnituru po dru-
hé světové válce zastupovali ministr vnitra Václav Nosek,778 mi-
nistr sociální péče Evžen Erban,779 ministr pro sjednocení záko-
nů Vavro Šrobár 780 nebo ministr pošt Alois Neuman.781 Častým 
hostem v Lánech byl i  tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček,782 
který v roce 1962 ulovil v lokalitě Lánská kapitálního jelena, roku 
1965 daňka a roku 1968 daňka a muflona. Velmi často se také 
účastnil diplomatických honů v bažantnici Amálie a zapsal se 
do místní toponymie, neboť jedno údolí v blízkosti Klíčavy nese 
do současnosti název Dubčekův loužek.  

130/ Jugoslávský prezident J. B. Tito (uprostřed s fotoaparátem v ruce) 
přijímá gratulace k ulovení dvou muflonů v Lánské oboře (1965).
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Z významných návštěv ze zemí tzv. východního bloku může-
me jmenovat Josipa Broze Tita.783 Ten Lány navštívil 6. června 
1965 a ulovil dva kapitální muflony. Jeho doprovod pak složil 
další dva muflony a srnce. Při výřadu v lánském zámku za účas-
ti prezidenta ČSR Antonína Novotného byl Tito ředitelem Lesní 
správy Lány pasován na pravodatného myslivce. V tomtéž roce 
15.–17. října zde pobýval i první tajemník Komunistické strany 
Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv,784 který ulovil v Oboře dva 
jeleny, nepravidelného šestnácteráka a  osmeráka, dva jeleny 

783  Josip Broz Tito (1892–1980), prezident Socialistické federativní republiky Jugoslávie, předseda Svazu komunistů Jugoslávie, maršál Jugoslávie 
a vůdce jugoslávského protinacistického odboje za druhé světové války.
784  Leonid Iljič Brežněv (1906–1982), sovětský politik a v letech 1964–1982 nejvyšší představitel SSSR.
785  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. Vydavatelství Víkend, 2009, s. 83‒85.
786  Nikita Sergejevič Chruščov (1894–1971), sovětský politik a vůdce, který v letech 1953–1964 zastával funkci prvního tajemníka ústředního výboru 
Komunistické strany Sovětského svazu a v letech 1958–1964 post předsedy rady ministrů SSSR. 
787  Rodion Jakovlevič Malinovskij (1898–1967), sovětský vojenský velitel během II. světové války, maršál Sovětského svazu, velitelem 2. Ukrajinského 
frontu, který v roce 1945 osvobodil například Brno.
788  Ivan Stěpanovič Koněv (1897–1973), významný sovětský vojevůdce, maršál Sovětského svazu, Hrdina SSSR a Hrdina ČSSR. V průběhu II. světové 
války velel vojskům Rudé armády na východní frontě a osvobodil od okupace nacisty velkou část východní Evropy.
789  Erich Honecker (1912–1994), německý komunistický politik a generální tajemník Sjednocené socialistické strany Německa. V letech 1971–1989 
stál v čele Německé demokratické republiky.

sika a pět daňků.785 V roce 1971 pak ulovil dva muflony. Brežněv 
se také účastnil honů v bažantnici Amálie a podle očitých svěd-
ků velmi dobře střílel. Z dalších představitelů Sovětského svazu 
můžeme jmenovat například Nikitu Sergejeviče Chruščova,786 
ministra obrany Rodiona Jakovleviče Malinovského787 nebo 
maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva.788 Oboru 
opakovaně navštívil i Erich Honecker.789 Do Lán zavítal s vlád-
ní delegací Německé demokratické republiky v  listopadu roku 
1971 a podařilo se mu ulovit jelena (200,50 bodů CIC). O deset 

131/ Výřad u loveckého zámečku po diplomatickém honu v bažantnici Amálie (osmdesátá léta 20. stol.).
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let později zde lovil jelena siku a dalšího jelena (206,87 bodů 
CIC) střelil v roce 1983.790 

Mezi dalšími prominentními lovci byli zástupci Maďarské  
a  Bulharské lidové republiky, ale také velvyslanci Mongolska, 
Argentiny, Indonésie, Číny, KLDR, Kuby, Ghany, Mali, Libanonu, 
Tuniska, Turecka, Indie, Švýcarska, Francie, Itálie, Kanady, 
Nizozemí, Sýrie, Polska atd. 

Kromě diplomatických návštěv měli od roku 1968 prezi-
dentem Ludvíkem Svobodou povolen lov v  Oboře také zahra-
niční hosté Čedoku. Toto povolení však bylo o  tři roky později 

790  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009. s. 83–85. ISBN 978-80-7433-020-9. 
791  Muammar Kaddáfí (1924–2011), v letech 1969–2011 vládce Libye. 

zrušeno. V roce 1978 v Lánech lovil i libyjský plukovník Muammar 
Kaddáfí,791 k čemuž se váže zajímavý zápis do pamětní knihy:

„Dne 21. června 1978 navštívil LS Lány představitel Libye 
pan Kaddáfí s doprovodem. Vzácné hosty doprovázeli: ministr  
zahraničních věcí ČSSR Ing. B. Chňoupek, vedoucí Kanceláře pre- 
zidenta ČSSR Ing. Šalda a náčelník vojenské kanceláře Kanceláře 
prezidenta ČSSR gen. Rybák.

Představitel Libye pan Kaddáfí se zúčastnil lovecké akce 
a ulovil čtyři kusy, z toho jednoho muflona 200 CIC. Slavnostní 
výřad se konal u lovecké chaty v Lánském luhu a byl zakončen 

132/ Výřad z r. 1983 na závěr lovu generálního tajemníka 
Sjednocené socialistické strany Německa Ericha Honeckera 
(uprostřed po pravé ruce čs. prezidenta Gustáva Husáka).

133/ Výřad v lánském zámeckém parku při příležitosti lovu L. I. Brežněva 
(1965). Na fotografii je zachycen i čs. prezident A. Novotný (čtvrtý zleva).

134/ První tajemník KSSS L. I. Brežněv s uloveným jelenem sikou (1965).
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pro nás neobvyklým způsobem. Během slavnostního ceremo- 
niálu členové libyjského doprovodu prováděli rušení (stahování) 
zvěře. Část zvěřiny vykostili a s mysliveckým právem pokládali 
do ohně k opékání. Toto pak sami porcovali a předkládali nej-
vyšším představitelům jako hlavní jídlo k večeři. K slavnostnímu 
přípitku byla podávána voda s ledem a džus.“792

Mezi zajímavé lovecké návštěvníky Lánské obory můžeme zce-
la jistě zařadit i člena iránské královské rodiny a velkého milovníka 
zvěře a lovu Abdula Rezu Pahlaviho,793 který v roce 1967 ulovil 
v lokalitě Karas kapitálního muflona. Z našich politických špiček 
do Lán za účelem lovu koncem období socialismu často zajížděli 
poslanec Alois Indra,794 ministr zahraničních věcí ČSSR Bohuslav 
Chňoupek795 a místopředseda vlády ČSSR Rudolf Rohlíček.796 

Vedle individuálních lovů se zahraniční návštěvy zpravidla  
zúčastňovaly diplomatického honu v bažantnici Amálie.797 Krá-
lem honu nebyl v  takových případech většinou nejúspěšnější 
lovec, ale velvyslanec toho státu, kde bylo nutné co nejvíce pro-
sazovat politické a obchodní zájmy Československa. Právě král 
honu seděl při následující slavnostní večeři po boku prezidenta 
republiky. Z československých prezidentů Lánskou oboru hojně 

792  Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha Lesní správy Lány 1960–1978, nestránkováno; 
MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 85–87. ISBN 978-80-7433-020-9. 
793  Abdul Reza Pahlavi (1924–2004), člen íránské dynastie Pahlavi a zakladatel a prezident Mezinárodní nadace pro ochranu zvěře (IGF) v Paříži, 
skupiny podporující ochranu přírody a lov v rozvojových zemích. 
794   Alois Indra (1921–1990), československý politik Komunistické strany Československa, ministr vlád ČSSR, poslanec Národního shromáždění ČSSR, 
České národní rady a Sněmovny lidu Federálního shromáždění. 
795  Bohuslav Chňoupek (1925–2004), československý politik, diplomat a publicista, jeden z hlavních představitelů Komunistické strany Československa 
za normalizace. Též MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 111–114. ISBN 978-80-7433-020-9. 
796  Rudolf Rohlíček (1929–2009), slovenský a československý ekonom, politik Komunistické strany Slovenska, ministr financí a místopředseda vlád 
ČSSR a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za normalizace.
797  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 61–64, s. 114–118. ISBN 978-80-7433-020-9. 

135/ Diplomatický hon v bažantnici Amálie (osmdesátá léta 20. stol.) 
za účasti čs. prezidenta Gustáva Husáka (v pozadí). Úspěšným lovcům 
gratuluje ředitel LS Lány Ing. Bohumil Martinek (vpravo).

136/ Návštěva polské delegace v sedmdesátých letech 20. století. Uprostřed 
v papaše a s brýlemi prezident ČSSR Gustáv Husák, po jeho pravé ruce v pa-
paše tajemník ÚV KSČ Vasil Biľak, po jeho levé ruce v klobouku polský premiér 
Piotr Jaroszewicz; úplně vpravo v klobouku a s brýlemi předseda vlády ČSSR 
Lubomír Štrougal; úplně vlevo v klobouku člen předsednictva ÚV KSČ Jozef 
Lenárt.
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využíval Antonín Novotný, který sice zvěř nelovil, ale zajímal se 
o  zušlechtění místního rybničního hospodářství. Do loveckých 
kronik se zapsal i armádní generál Ludvík Svoboda,798 avšak ješ-
tě dávno před nástupem do prezidentského úřadu v roce 1968. 

798  Ludvík Svoboda (1895–1979), československý generál a politik. Během druhé světové války vedl 1. Československý armádní sbor na východní 
frontě. Po osvobození Československa byl v letech 1945–1950 ministrem národní obrany. V roce 1968 byl zvolen prezidentem ČSSR.
799  Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha lesní správy Lány 1960–1978, nestránkováno.
800  Gustav Husák (1923–1991), československý politik, vysoký představitel vládnoucí Komunistické strany Československa a v  letech 1975–1989 
prezident Československa.
801   Přírodní koupaliště bylo upraveno už dříve na Pilském rybníce u Rudy pro prezidenta Antonína Zápotockého a jeho manželku. Blíže SOkA Rakovník, 
f. Leopold Zubr, Prameny k dějinám obce Rudy, s. 76. Pilský rybník využíval k rybolovu i Antonín Novotný.

Už v roce 1949 ulovil v lokalitě Zadní Suchý muflona a účastnil 
se prosincového honu na zajíce. O rok později ulovil na Dlouhém 
hřebenu říjícího daňka a v roce 1951 srnce v oddělení Kapsa.799 
O případných Svobodových lovech v časech jeho funkčního pre-
zidentského období se v pamětních knihách žádné záznamy ne-
nacházejí. Prezident Gustáv Husák800 využíval Oboru často jako 
místo svého odpočinku. U rybníka Ručičky měl přírodní koupali-
ště801 a rád se po místních cestách projížděl ve svém voze Ford 
Cortina. Ostatní prezidenti socialistické éry do Lánské obory 
zajížděli jen zřídka.

Zcela ojedinělou a  snad nejzalidněnější akcí uprostřed 
Lánské obory bylo setkání pionýrů s  prezidentem Antonínem 
Novotným v roce 1958. Lánský kronikář Josef Jelínek píše: „V so-
botu 31. května sjelo se do Lán, na pozvání soudruha presi-
denta republiky Antonína Novotného, na dva tisíce pionýrů, 
aby ve stanovém táboře na Vlčině prožili několik krásných dní. 
[…] [V  neděli 1. června 1958] Celé dopoledne vířila sluncem 
prozářená Vlčina pestrým pohybem míhajících se rudých šátků. 
Fotbalisté z Čech, Moravy i Slovenska tu měřili síly za dohledu 
mezinárodního rozhodčího Vlčka, který byl poněkud vyveden 
z míry nabídkou předsedy vlády s. Širokého, jenž prohlásil, že 
je ochoten nastoupit v brance slovenských pionýrů. Dopoledne 
uběhlo a už tu byl oběd. Vojáci v polních kuchyních se vyzna-
menali, stejně jako všichni jejich soudruzi, kteří postavili vzorné 

137/ N. S. Chruščov (pátý zleva) na nedatované fotografii (šedesátá 
léta 20. stol.) s lesním personálem a s prezidentem ČSSR A. Novotným 
(pátý zprava).

138/ N. S. Chruščov (vlevo) po úspěšném lovu jelena 
v Lánské oboře (2. září 1964).

139/ Předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR L. I. Brežněv 
(ve světlém kabátě) na honu v bažantnici Amálie (9. prosinec 1962).
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stanové město a  postarali se měrou nemalou o  zdar setkání. 
[…] Kromě presidenta republiky a  prvního tajemníka ÚV KSČ 
Antonína Novotného s  chotí byli tu členové vlády a  ÚV KSČ 
Rudolf Barák, Jaromír Dolanský, Zdeněk Fierlinger, Viliam Široký, 
Ludmila Jankovcová, Otakar Šimůnek, tajemníci ÚV KSČ, mini-
stři, předsedové stran Národní fronty, předseda ÚRO František 
Zupka a  další. […] Ještě před rozloučením s  drahými hosty 
odevzdávají účastníci setkání dopis všem pionýrům a  žákům 
v republice, v němž hovoří o čtyřech pionýrských úkolech, které 
jim uložil president republiky: dobře se učit, pomáhat republice 
a rodičům, sportovat a poznávat naši krásnou kulturu.“ 802

802 Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 49.

C H O V  Z V Ě Ř E

V období druhé světové války bylo snahou udržet chov zvěře na 
dostatečné úrovni. Z výkazu odlovu užitkové zvěře je patrné, že 
počet ulovených kusů se u spárkaté zvěře pohyboval přibližně 
na polovině odlovu vykazovaného před válkou. U jelena evrop-
ského výrazně převažoval lov trofejové zvěře nad zvěří holou. 
Po roce 1945 odlov odpovídal počtům ulovených kusů v období 
první republiky, z čehož je patrné, že druhá světová válka nemě-
la na stavy zvěře v Lánské oboře tak fatální dopad jako ta první.

Pro úplnost uveďme součty ulovené zvěře z období 1948–1989. 
V  tomto sumáři nejsou zahrnuty úlovky z  let 1967, 1968, 1970, 
1971, neboť v pamětní knize z let 1960–1978 nejsou uvedeny. 

140/ N. S. Chruščov (druhý zleva) s ředitelem 
LS Lány Miroslavem Görnerem (první zleva) 
u uloveného daňka (nedatováno, 
šedesátá léta 20. stol.).

141/ První tajemník KSSS a předseda 
rady ministrů SSSR N. S. Chruščov 
s prezidentem ČSR A. Zápotockým 

na návštěvě v Lánech (1957).
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V  období socialismu bylo na území Lesní správy Lány ulo-
veno: 1 054 kusů černé zvěře (nejvíce v  letech 1985–1989),  
2 981 kusů zvěře jelena evropského (1 024 jelenů, 1 052 laní, 
905 kolouchů), 1 867 kusů zvěře jelena siky japonského (560 je- 
lenů, 739 laní, 568 kolouchů), 56 kusů zvěře jelena siky 
Dybowského (12 jelenů, 24 laní, 20 kolouchů), 5 543 kusů zvěře 
daňčí (1 676 daňků, 1 787 daněl a 2 080 daňčat), 1 889 kusů  
zvěře mufloní (555 beranů, 720 muflonek, 614 muflončat),  
2 467 kusů zvěře srnčí (977 srnců, 898 srn, 592 srnčat), 15 384 
zajíců, 3 231 králíků, 21 tetřevů, 10 tetřívků, 24 160 bažantů, 
124 sluk, 1 446 koroptví, 14 kachen a 81 perliček. Celkem bylo 
uloveno 60 328 kusů zvěře.803

Vedení Lesní správy Lány nadále usilovalo o  zvýšení kvality 
chovu zvěře. Pozornost se zaměřila především na jelena evropské-
ho. Osvěžování krve se neprovádělo pouze zvěří z Československa, 
ale například i z Rumunska, odkud byly darem od předsedy rady 
ministrů a prvního tajemníka komunistické strany Rumunska při-
vezeny 2 kusy živé zvěře jelení.804 Importovaná zvěř byla po karan-
ténní lhůtě umístěna do chovné obůrky, kde se podařilo během 
několika let vychovat několik nadějných jelenů. Výsledkem osvěže-
ní je i nejsilnější zaznamenaná trofej jelena evropského z Lánské 
obory ohodnocená v roce 1979 celkem 245,22 body CIC. Tato 
trofej byla toho času dokonce druhou nejsilnější trofejí jelena ev-
ropského v Československu. Jelen Eustach, jak byl lánským lesním 
personálem pojmenován, uhynul bohužel na následky poranění 
v říji v osmi letech. Za lovce byl označen tehdejší ředitel Lesní sprá-
vy Lány Ing. Miroslav Görner.

803 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Pamětní kniha Lesní správy Lány 1937–1959, nestránkováno; Pamětní 
kniha Lesní správy Lány 1960–1978, nestránkováno; Pamětní kniha Lesní správy Lány 1979–1989, nestránkováno.
804 Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 118–126. ISBN 978-80-7433-020-9. 
805 Obec Lány, kronika obce Lány 1958–1969, s. 250.
806 Obec Lány, kronika obce Lány 1970–1978, s. 116.
807 MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. Vydavatelství Víkend, 2009, s. 90–91.

Jeleni dovedou být, zejména v době říje, i nebezpeční a na-
padnout člověka. Ve starší minulosti to skončilo modřinami, 
ale později se dvakrát přihodilo, že neukáznění vášniví houbaři 
zaplatili poblíž Nových Dvorů vstup do zapovězeného hájemství 
říjících paroháčů svým životem. 

Poprvé to bylo dne 3. září 1961. Když hornický důchodce  
J. S. z Rynholce přelezl u Nových Dvorů oborní ohradu, napadl 
ho v Dubině nečekaně jelen a ubodal ho parožím. Nebožtíkovo 
tělo bylo nalezeno teprve následujícího dne. 805

Stejná tragédie se opakovala o jedenáct let později. Lánský 
občan A. Č. chodíval s oblibou houbařit do Obory. Nedbal vý-
stražných tabulek, že do uzavřeného prostoru je vstup zakázán, 
a přelézal i do obůrky u Nových Dvorů, kde byl chován zlý jelen 
(slova kronikáře Jelínka). Pan Č. prý zde míval svůj osvědčený 
houbařský plácek, odkud se nikdy nevracel s prázdnou. Jelena 
se nebál a několikrát ho prý i zahnal, snad zapáleným svitkem 
novin. Dne 5. října 1972 se však jelen odehnat nedal a v krátké 
době lánského houbaře usmrtil.806 Jednalo se o jednoho z kar-
patských jelenů, kteří byli se záměrem zlepšit kvalitu zdejší zvěře 
dovezeni z  rumunských Karpat. Lesníci mu říkali Ajbíšek a byl 
známý svou agresivitou. 807

Na podzim roku 1966 zřídila Lesní správa novou obůrku 
pro mufloní zvěř v blízkosti lokality Habrovice. Její výměra činila  
120 ha a první zvěř pocházející z Lesního závodu Opočno tam 
byla vypuštěna již v lednu roku 1967. Jednalo se o tříletého be-
rana a  čtyři muflonky. V  březnu téhož roku populaci doplnila 
zvěř z  Myslivecké společnosti Rokytnice (dvouletý beran a  dvě 

142/ Chov zvěře jelena siky japonského v Lánské oboře vykazoval v období 
socialismu velmi dobrých výsledků (nedatováno).

143/ Daňčí zvěř v Lánské oboře v období socialismu (nedatováno).
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muflonky). V  následujících letech se prováděl pouze nezbytný 
průběrný odstřel a stavy zvěře se opakovaně doplňovaly importy 
z Opočna a z Rokytnice. V lednu 1970 bylo v této obůrce evido-
váno již 29 kusů zvěře mufloní a přibližně 5–7 kusů zvěře daňčí. 
Přikrmování probíhalo převážně speciálními granulemi pro muflo-
ní zvěř a obilovinami, hlavně kukuřicí. Začátkem roku 1973 činil 
stav mufloní zvěře již 63 kusů a bodové hodnoty lovených beranů 
přesahovaly hranici 200 bodů CIC. V pozdějších letech se však 
stavy snížily a pohybovaly se mezi 35–45 kusy. K oživení krve ne-
chala Lesní správa přivézt v roce 1975 berana z Lesního závodu 
Žatec. V září roku 1979 ulovil v této lokalitě maďarský velvyslanec 
muflona o bodové hodnotě 222,25 bodů CIC, což byl nejsilnější 
ulovený beran v této obůrce od jejího založení.

Mimo chovnou obůrku byla Obora rozdělena dělicím plotem 
na dvě části – pro zvěř jelení (lesnické úseky Fialková, Šance, 
Vlčina, Zakopaný a  Klíčava) a  pro zvěř daňčí (lesnické úseky 
Píně a Karas). Část s daňčí zvěří nevyžadovala natolik intenzivní 
ochranu mladých lesních porostů jako zbývající část Obory.

144/ V roce 1960 se v Lánské oboře objevil los pojmenovaný Amur. 
Jednalo se o dar N. S. Chruščova prezidentu A. Novotnému (nedatováno).

145/ Chov jelena evropského v Lánské oboře byl v období socialismu 
na vysoké úrovni (nedatováno).

146/ Ing. Bohumil Martinek s trofejí 
jelena Eustacha (osmdesátá léta 

20. stol.). Bodová hodnota této trofeje 
nebyla v Lánské oboře dosud překonána.

147/ Ojedinělá fotografie jelena Eustacha (nedatováno).
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V Lánské oboře se objevily i méně obvyklé druhy zvěře. Dne 
23. listopadu 1960 obdržel prezident Antonín Novotný da-
rem od předsedy rady ministrů a prvního tajemníka ÚV KSSS  
A. S. Chruščova živou zvěř. Jednalo se o losa, losici, pět kusů jele-
nů maral a dva kusy jelena siky Dybowského. Zvěř převzali na 
hranicích pracovníci Lesní správy Lány p. Milfait a p. Malířský. 
Los se jmenoval Amur a podle vyjádření sovětského doprovodu 
ve své domovině údajně tahal saně. Zvěř jelena siky Dybowského 

808  Chersonská oblast na jihu Ukrajiny.
809  Dle ústního podání pana Jiřího Lengyela, který v Lánské oboře působil.
810  MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 135–138. ISBN 978-80-7433-020-9. 
811  Karel Drvola cituje názor Ředitelství státních lesů a statků v Liberci: „… kdo nemá pytlačení v krvi, nedocílí pytlačením žádných výsledků, ani když 
má bídu.“ Blíže DRVOLA, Karel. Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů. Středočeský vlastivědný sborník: 
muzeum a současnost. řada společenskovědní, 2015, roč. 22, s. 58. ISSN 0862-2043.
812  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 104. ISBN 978-80-7433-020-9. 
813  Tamtéž, s. 103–105; osobní vzpomínky V. Kaštánka a J. Kofenta, zaměstnanců LS Lány.

podle informací oborníka Jiřího Lengyela pocházela z  oblasti 
Askania-Nova808 a byla umístěna do asi 50 ha velké aklimatizač-
ní obůrky poblíž Červené kůlny. V této obůrce nalezla svůj nový 
domov i další nově importovaná zvěř. Stavy Dybowského zvěře 
se postupně rozrostly až na 40 kusů a zvěř byla na krátkou dobu 
vypuštěna do hlavní části Obory. Později nahradila mufloní zvěř 
ve zvláštní obůrce, přičemž mufloni byli vypuštěni do Obory v lo-
kalitě Fialková. Zvěř jelena marala se v obůrce křížila s dříve při-
vezenou jelení zvěří z Rumunska. Losí zvěř musela být vypuštěna 
do hlavní části Obory, neboť v obůrce obtížně přijímala potravu. 
Býk se pohyboval po celé Oboře a často byl k vidění v Klíčavské 
přehradě, kde spásal vodní rostliny.809 Chov však nebyl úspěšný. 
Los s  losicí později uhynuli a poslední mladou losici odkoupila 
ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.

Výrazného rozvoje se dočkala i bažantnice Amálie. Nově byla 
vybavena automatickými líhněmi, nejprve od výrobce Petersime 
a  později modernějšími od značky Victoria. Zálohu elektrické 
energie při možném výpadku proudu zajišťovaly naftové agre-
gáty. Využití tohoto loveckého areálu souviselo převážně s pod-
zimními diplomatickými lovy pořádanými Kanceláří prezidenta 
republiky. Bažanti byli vypouštěni do remízu i mimo areál sa-
motné bažantnice. Průměrné výřady honů Kanceláře preziden-
ta republiky činily zhruba 300–700 kusů ulovené drobné zvěře. 
Zhruba do poloviny šedesátých let 20. století se na honech lovilo 
více zajíců než bažantů.810 

P Y T L Á C T V Í  V   O B D O B Í  S O C I A L I S M U

Důvody pytlačit výhradně proto, aby člověk nasytil sebe a svou 
rodinu (pokud pouze a jedině takové vůbec kdy existovaly811), po 
roce 1948 určitě pominuly, přesto pytlačení neustalo. Bohumil 
Martinek, ředitel lánské Lesní správy v  osmdesátých letech  
20. století, to vysvětluje takto: „Jednak to byla touha po parádní 
trofeji, ale hlavně se dala upytlačená zvěřina dobře zpeněžit. 
Zájemců z různých hostinců a hotelů bývá dost a jde jen o to, 
navázat správný kontakt.“812 

K velké pytlácké kauze došlo koncem šedesátých let 20. sto-
letí.813 Tehdy mizela ve větším množství zvěř srnčí, daňčí i jelení 
a  na různých místech honitby včetně Obory nacházeli lesníci 
zbytky po nelegálně ulovených kusech. Zaměstnanci lánské 

148/ Počátkem šedesátých let 20. stol. byla do Obory přivezena i zvěř jelena 
siky Dybowského. Ta byla umístěna v aklimatizační obůrce u Červené kůlny 
(nedatováno).
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Lesní správy zvýšili ostražitost, ale třebaže občas zaslechli vý-
střel a  třebaže Veřejná bezpečnost přísněji kontrolovala noční 
jízdy v lánské oblasti, nikdo nebyl dopaden.

Pytlačení sice na čas ustalo, avšak po nějaké době se opět 
ozývaly noční výstřely a poblíž lesních cest se začaly objevovat 
vývrhy a zbytky po nezákonně ulovené a odvezené zvěři. Podle 
pozdějšího svědectví tehdejšího ředitele Lesní správy Lány  
Ing. Görnera byl mezi upytlačenými kusy i dobrý jelen. Z větších 
kusů daňčí nebo jelení zvěře pytláci někdy pouze vyřízli obě kýty 
a hřbet, které lze dobře uložit do auta, a vše ostatní ponechali 
v lese. Bezpečnost prověřovala všechna podezřelá vozidla a hle-
daly se drobné stopy, které by mohly vést k odhalení pachatelů. 

Nakonec posloužil náhodný nález na skládce. Pytle s kostmi 
a  se zbytky zvířecích dek (kůží) zde byly převázány měděným 
drátem. Tento materiál byl tehdy poměrně vzácný a specifický, 
používal se v elektrotechnice a osob, které k němu měly přístup, 
nebylo mnoho. To nakonec dovedlo vyšetřovatele k pachatelům 
a k jejich usvědčení. Hlavní viník byl odsouzen k nepodmíněné-
mu trestu odnětí svobody. 

Láns k á obor a po s ame t o v é 
r ev oluci  a  v  souča snos t i

Po změně politického režimu v roce 1989 nastalo bouřlivé ob-
dobí i  pro Lánskou oboru. Zcela reálně se rýsovala možnost 
prodeje majetku, neboť prezident Václav Havel Oboru téměř 
nenavštěvoval a  její využití bylo omezené. Přesto nakonec 
Lánská obora zůstala součástí Lesní správy Lány a v roce 2021 
tomu bude plných sto let, co slouží pod hlavičkou Kanceláře 

149/ První dáma Livia Klausová na tradiční květnové výstavě 
shozů z Lánské obory (2008).

150/ Personál Lesní správy Lány s prezidentem Václavem Havlem 
(nedatováno, devadesátá léta 20. stol.).

151/ Summit prezidentů Visegrádské skupiny v Lánské oboře 
u chaty V luhu (2006).



(  204  )

prezidenta republiky reprezentaci našeho státu. Její úloha se 
však v posledních desetiletích změnila. Hosté Kanceláře prezi-
denta republiky nepřijíždějí do Lán pouze za účelem lovu, jako 
tomu bylo především v období první republiky, ale rádi si užijí 
nerušené chvíle v malebném koutu křivoklátské přírody. Obora 
se také za prezidenta Václava Klause stala místem několika 
významných politických jednání. Můžeme jmenovat Summit 
prezidentů Visegrádské skupiny (2006), setkání náčelníků  
generálního štábu NATO (2008), návštěvu lotyšského prezi-
denta Valdise Zatlerse (2010) anebo setkání prezidentů ČR, 
Slovenska, Chorvatska a Srbska na jaře roku 2012. V současnos-
ti Oboru často a s oblibou navštěvuje prezident Miloš Zeman se 
svým expertním týmem.

P Y T L Á C T V Í  V   S O U Č A S N O S T I

Z předchozího historického líčení bychom se mohli domnívat, že 
pytláctví je již věcí dávno zapomenutou, bohužel se však některé 
případy objevily i v posledních letech. V současné době se jedná 
spíš o ekonomickou a adrenalinovou záležitost. Mimo ukořistě-
nou zvěřinu lze dobře zpeněžit i  trofej. Moderní lovecké vyba-
vení (dokonalé pušky světových značek, optika pro střelbu za 
zhoršených světelných podmínek, široký sortiment dalekohledů, 
dorozumívací technika, rychlá silná motorová vozidla…) pomá-
hají poctivým lovcům, ale současně i chamtivým jednotlivcům. 
Tyto osoby většinou vlastní lovecký lístek a zbrojní průkaz, a po-
kud nejsou přímo zadrženy při nezákonném lovu s kořistí v ruce, 
bývá jejich odhalení složité.814 

814  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 130. ISBN 978-80-7433-020-9.
815  Tamtéž, s. 131–132.
816  Tamtéž, s. 132–134.

„Při služební pochůzce Lánskou oborou nalezl lesník Josef 
Kougl dne 22. června 1997 u Klíčavského rybníka zhaslého jele-
na. Byl střelen z pravé strany šikmo zezadu do oblasti břicha a na 
protější straně byla pod kůží střela z lovecké kulovnice. Šlo o jed-
noho z nejsilnějších jelenů chovaných v Oboře a jeho paroží bylo 
ještě v  lýčí. Shozy získané z  jarního sběru měly hmotnost přes  
9 kg a jejich hodnota byla 225 bodů CIC (na Křivoklátě, kde bylo 
paroží vystaveno, se uvádělo, že hodnota dotyčného šestnácterá-
ka se odhaduje na 590 000 Kč – poznámka autora). Chovatelská 
hodnota však převyšovala uvedenou cenu a  předčasná jeleno-
va smrt velmi ovlivnila další chov. Neznámého střelce zřejmě 
ohromilo mohutné paroží, a proto na jelena vystřelil v prostoru 
pastviny u silnice na Křivoklát. Těžce poraněný jelen sestoupil po 
svahu dolů k vodě, aby se zchladil, a na tom místě i zhasl. Událost 
vzbudila značnou pozornost i na myslivecké výstavě na Křivoklátě 
a základní údaje byly zveřejněny v časopise Myslivost.“815

S  rozsáhlejším případem, který skončil zatčením hlavního 
pachatele, se zaměstnanci Lesní správy potýkali v letech 2003 
a  2004. V  září roku 2003 objevil lesník Josef Kougl v  lokalitě 
Radlice, kam se každoročně v době říje stahují daňci, deset za-
střelených kusů, kterým chyběly hlavy s parožím. Pytlák neměl 
zájem o  zvěřinu, nýbrž o  trofeje. Navzdory zesíleným nočním 
službám a  policejním kontrolám na přilehlých silnicích Josef 
Kougl objevil ještě v září postupně několik jelenů bez hlav v lo-
kalitách Kněžská a Výrovka. Dalo se usuzovat, že v Oboře pů-
sobí dobře organizovaná skupina, která zdolává oborní plot od 
silnice Lány – Křivoklát. Teprve za rok, v  září 2004, na jedné 
z nočních hlídek se Policii České republiky ve spolupráci s obor-
níkem Lubošem Frankem podařilo dopadnout přímo v Lánské 
oboře dva pachatele vyzbrojené nejmodernější loveckou tech-
nikou a nočním viděním a vybavené pytlem a  sadou nožů se 
sekáčkem pro rušení uloveného kusu. Vzhledem k tomu, že za-
držení nenesli ani zvěřinu, ani trofej, vymlouvali se, že jenom 
pozorovali zvěř. Ani druhý den po nočním zákroku se v prostoru 
Výrovky nepodařilo lesníkům nalézt hlavní důkaz pytlačení: stře-
lený nebo postřelený kus. Vybavení zadržených a další důkazy 
však u  soudu postačily k  tomu, aby byly obě zadržené osoby 
odsouzeny.816

Další případ byl zaznamenán v roce 2017 a souvisel s upyt-
lačením prasete divokého. Pytlák se při výslechu přiznal pod tí-
hou důkazů. Tím rozhodujícím byl vzorek DNA. Pohnutky k těm-
to deviacím bývají různé, většinou ziskuchtivost nebo touha po 
vzrušení. Dokazuje to, že lesní pych je problémem stále přetrvá-
vajícím a nemá na něj vliv měnící se životní úroveň nebo třeba 
politická situace. 

152/ Demonstrační obůrka byla otevřena pro veřejnost jako součást naučné 
stezky v roce 2006. Návštěvníci zde mohou vidět několik druhů zvěře chované 
v Lánské oboře.
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153/ Hlavní brána do Lánské obory (současnost).
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K U L T U R N Í  V Ý Z N A M 

L Á N S K É  O B O R Y

001/ Levostranný břeh Klíčavské přehrady pokrývají převážně 
rozvolněné porosty dubu, habru a borovice. Přítomnost 
vegetace má zásadní vliv na stabilitu půdního profilu (2017).
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Láns k á obor a 
v e  s vět le  pomís t níc h jmen

Lokalita označovaná jako Lánská obora existuje víceméně ve 
svých stávajících hranicích od roku 1816, jako součást velké 
valdštejnské obory ještě o století déle. Lze tedy hovořit o histo-
rickém krajinném celku s  převážně lesním společenstvím, kde 
nechybí terénní útvary, vodstvo, zemědělsky obhospodařováva-
né plochy a ustálená síť cest. Prostor od nepaměti slouží k my-
slivosti, k  chovu zvěře, k  lesnímu hospodaření, ale i  k  relaxaci 
a k reprezentaci. I přes nízké zalidnění se lokalita stala oblastí 
pro pracovní příležitost. Vzhledem k tomu má region svou speci-
fickou kulturní historii. To všechno dalo vzniknout provázané síti 
pomístních jmen, která slouží k orientaci v terénu, ale současně 
fixuje jeho specifika.

Místní jména společně se jmény pomístními vytvářejí topo- 
nymii a  mikrotoponymii jistého území. Lánská obora zasahuje 
především katastrální území obcí Lány, ale prostředí křivoklátských 
lesů nás zavádí i do katastrů obcí Zbečno, Městečko, Ruda, Lhota 
a Žilina. Z historického hlediska se nacházíme na rozhraní dvou 
panství. Konkrétně se jedná o křivoklátské panství: Nové Strašecí, 
Lány, Vašírov, Zbečno, Městečko, Ruda a  smečenské panství: 
Rynholec, Stochov, Honice, Tuchlovice, Žilina, Lhota. Obce však 
spolu těsně sousedí, často jsou přímo na dohled, ani z  přírod-
ního ani z kulturního hlediska mezi nimi nelze vést ostrou hranici. 
Mikrotoponymie jednoho katastru plynule přechází v mikrotopo- 
nymii katastru sousedního. 

Pomístní jména vznikla z  potřeby orientace v  terénu. Jsou 
pevně vázána na jistý objekt lokalizovatelný parcelními čísly 
a zeměpisnými souřadnicemi, který je jimi konkrétně vymezen, 
specifikován (hledisko geografické) – Zajícův dub, Matějův 
křížek, Seidlův kříž, Jivno… Jejich původ se datuje k určité, i když 
často obtížně zjistitelné době a  bezprostřední příčině vzniku 
(hledisko historické, archeologické) – Ploskovská Panenka Maria, 
V hrozném, V mohylách, Pytlácký vrch…. Tomu lze podřadit i hle-
disko etnografické, národopisné, pokud se k  lokalitě váže ně- 
která místní pověst – Zajícův dub, V hrozném, Pozdětina, Jivno… 
Pomístní názvy jsou z  mluvnického pohledu slova či sousloví 
a  jako součásti slovní zásoby jazyka se podřizují gramatické 
normě regionu svého vzniku a užívání, ať už se jedná o komu-
nikaci spisovnou či nespisovnou, a informují nás tedy mimo jiné 
o místním dialektu či městské mluvě. Svou fixací na určitý objekt 

1  VODVÁŘKA, Václav. Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2006, 198 s., [8] s. barev. obr. příl. 
ISBN 80-86772-17-9; HURDOVÁ, Alena. Pomístní jména v katastru obce Lány: bakalářská práce, Praha, 2015, 92; Přehledová mapa Státního statku Lány 
podle stavu počátkem roku 1929, měřítko 1 : 15 000.

se však někdy stávají ustrnulou značkou, a  vypovídají tudíž 
o staré slovní zásobě, o stavu jazyka v době svého vzniku, event. 
o  historickém vývoji jazyka (hledisko jazykové, lingvistické) – 
Cajchouz, Ve štítě, Nový Dvora... K  těmto základním zřetelům 
velmi často přistupuje hledisko přírodovědné, agrotechnické – 
V dubince, V březince, Chladná stráň, V mokřinách, Suchá stráň, 
Ledová síčka a hledisko geologické – Na pískách, Na vopuce…. 
Některá jména a zvláště pak jejich změny vyjadřují společenské 
poměry a jejich vývoj, proto nebývá zanedbatelné ani hledisko 
sociologické – samota Požáry přejmenovaná Fürnstenberky na 
Filipov a posléze hned po roce 1918 znovu na Požáry, fürsten-
berská toponymie, masarykovská toponymie. 

V zeměpisných jménech se odrážejí celé kulturní dějiny kraje. 
Je v nich koncentrována kulturní historie regionu v ryzí krystalic- 
ké podobě.

Početnou skupinou pomístních jmen jsou agronyma. V Oboře 
uveďme na prvním místě názvy pro lesy, díly lesů a lesní polohy. 
Jsou to podle abecedy: Antonín (Antoníček, U Antonína), Bažantí 
líheň, Bažantnice, Březina, Čára, Čihátko, Doušova mýť, Finková, 
Habřina, Hořkovec, Hyvina I, Hyvina II, Jedlina, Jezevčiny, Jivno, 
Kapsa (V  kapse), Klobouk, Kočka, Koncentrák, Konina, Košál, 
Kouglova ohrádka, Koza, Královský štont, Krchůvek, Lipinka, Malý 
Hořkovec (Hořkoveček), Na (V) kalhotech, Na Pusté Dobré, Na 
šarváši, Nové depo, Nové pole, Obůrka, Pařeziny, Pětimezí, Píňský 
žír, Pískárna, Pivovar, Plátěná ohrádka, Pozdětina, Psinec, Skotářka, 
Smutný kout, Sokolí, Stará pastvina, Staré depo, Střelnice, 
Šiškový les, Šutrovna, Šraňková (Šraňková ohraženice, U šraňku), 
Transformátor, Triangl (Trojhran), U Alžběty, U boučku, U Červené 
kůlny, U čumila, U (Na) kanálu, U Mašiny (Na Mašině), U (zmrz- 
lýho) Matěje (U  Matějovýho křížku, U  zmrzlýho), U  Němců, 
U Nových Dvorů, U obrázku, U paraplíčka, U Petra (U Petrovýho 
kamene), U pily, U spálenýho dubu, U Starých Lán, U svobody 
(Svoboda), U šachty, U Vašírovské lísy, V Babíně (Babín), V březin- 
ce (U  březinky), V  dubince, V  plantáři, V  sedle, V  (Na) srdci, 
Vágner (U Vágnera), Vápenec, Ve Starém toku, Ve stříbrných smr- 
cích, Ve štráfkách, Viktorínek, Vlčí ohrádka, Vyhlídka, Vypuštěný 
park, Za střelnicí, Za větračkou, Za zdí.1

Frekventovanou skupinou angronym jsou názvy lesních 
luk, polí a pastvin. Pole a díly polí, nejčastěji na okraji Obory, 
jsou: Na Pustince, Prekar I, Prekar II, Roh u  zdi, U oborní zdi, 
U Pusté Dobré. Jako pole a  louky složily a někdy dosud slouží 
polohy zvané: Amerika, Červená mýť (Kouglák), Hrázka, Hrozný, 
Kněžská louka, Lánská louka, Liščina, Marjánčina louka, Pánova 
louka (Pánovka, Pánča), Pilařák, Píňský palouk, Pustodoberská 
seč (Na pusté seči), Sál (Na sále), Sedmihory, Suchá louka, 
Suchý: Prostřední a Zadní, Šance, Široký: Velký a Malý, Vlčina, 
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002/ Dohodový dub (2019).
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003/ Tzv. Pytlácká lípa nad Žižkovým 
luhem. Místo, kde si údajně pytláci v období 
Fürstenberků schovávali zbraně (2019).
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V  modřínech, Vejrovka, Volské pastviště. Nověji jsou v  Oboře 
zaznamenány názvy vysázených skupin ovocných či lesních 
stromů Blaho a Getsemanská zahrada.2

Z  oronym (jmen členitostí povrchu zemského) jsou v  Oboře 
hojně zastoupeny luhy a  loužky, tedy hluboko zaříznutá údolí 
s průřezem velkého V a s vysokým převýšením: Dubčekův loužek, 
Emilův luh, Husákův luh (loužek), Jelení loužek, Jelení luh, Jonášův 
luh, Kamenný loužek (Kameníček), Karasův luh (Karas), Karlův luh, 
Kávový loužek, Klíčavské luhy, Kopřivový loužek, Kouřilův loužek, 
Kovářův luh, Krejčův luh, Lánské luhy, Marjánčin luh, Maxův 
luh, Nedvědčin loužek, Popšův (Papšův) loužek, Pozdětínský luh, 
Sviňský luh, Tmavý loužek, Topinkův loužek, Žižkův luh.3 

Z dalších oronym uveďme: Cihlář, Dlouhej hřeben, Habrová 
stráň, Hakovy skály, Kobylí hlava, Kocourová, Kozí hřbety, Kutnýř 
(Kutníř), Na vrchách, Ovčanda, Panenská stráň, Peluňková 
stráň, Pytlácký vrch, Spanilá hůrka, Šance.4

Výrazná hydronyma v Oboře jsou: rybník Cihelna (Křišťál), 
Drahý rybník, rybníky Haltýře (V  haltýřích), Klíčava (Klíčavský 
potok), Klíčavská přehrada, Klíčavský rybník, Kouglův rybník 
(rybníček), Lánský potok, Pilský rybník (Pilčák, Rudský rybník), 
rybník Ručičky (U ručiček).5 U Amálie byla studánka Prajzlerka.6 

Pro orientaci v  terénu slouží v  Oboře i  hodonyma, názvy 
komunikací: křižovatka Alžběta (Svatá Alžběta, U  Alžběty, Na 
Alžbětě), Arcivévodská silnice, Barborská cesta, Brejlský průsek 
(původně Brejlská pěšina), cesta Přes srdce, Černá cesta, Dlouhá 
míle, cesta Ešnerka (Ešnerovka), Františkánská cesta, složiště dře-
va Hajnovo náměstí, Hluboký úvoz, Hraniční cesta, Hubertova 
cesta (Hubertka), Jandova cesta, cesta Jungmanka, Kaštánka 
(V kaštánce), Kladenská pěšina, Kolomazná cesta (Kolomazna), 
Konina, Kopaná cesta, Lánská vozová (cesta), Lipovka, Ložovská 
cesta, Macháčkova cesta, Masarykova cesta (dříve Leontýnka), 
Nová cesta, Oudolka, Ouvozina, Pustodoberská cesta, Rösslerova 
cesta, Šámalova cesta (Šámalka, dříve Amálka, Lánská cesta), 
Škvárovka, Špuntlice, Tarasová cesta, Tisícová cesta, Třetí průsek, 
křižovatka U (Masarykova) kamene, křižovatka U kolmana, zatáč-
ka U zajetýho, cesta V močálech, Zelený průsek, cesta Zemanka.7

Z hlediska orientace v terénu i z hlediska kolektivní paměti 
jsou výrazné názvy památných stromů, kapliček, křížů, pomní-
ků, zřícenin, šachet, lomů apod. V Oboře jsou to zříceniny Jivno 
a Jenčov, Dohodový dub, Pytlácká lípa, Zajícův dub, dub U ču-
mila, Brejlská brána (brána v Myší díře), Lánská brána (Lánská 

2  VODVÁŘKA, Václav. Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2006, 198 s., [8] s. barev. obr. příl. 
ISBN 80-86772-17-9.
3  Tamtéž.
4  Tamtéž.
5  Ručičky jsou v současné době vnímány jako hydronymum, název rybníka, ale možná bychom ho mohli zařadit i mezi hodonyma či oronyma. Existuje 
výklad, že ve zdejším položení, kde Lánský potok přibírá menší bystřinu se sbíhají tři rozeklaná údolí, a pro lepší orientaci zde proto v dobách minulých 
stál velký ukazatel směru. Blíže STÁREK, Stanislav. Koutek dávno zašlé slávy. Vlastivědný sborník, 1940–1941, roč. 18, s. 11.
6  Tamtéž.
7  Tamtéž.

lísa), brána Vašírovská lísa, Červený kříž, Matějův křížek, Seidlův 
kříž, Vágnerův kříž, Zelený kříž, památník Ploskovská Panenka 
Marie, Pelzův pomník, Karlův kámen, Petrův kámen, Masarykova 
vyhlídka, důlní díla Mašina, Antonín (Antoníček), Františkánská, 
Max Egon, Mirošovská, Větračka. Každé z nich má svoji historii.

Místních a  pomístních jmen v  Oboře a  v  přilehlém s  ní 
souvisejícím okolí je ke třem stům. Úplně přesné absolutně vy-
jádřené číslo nelze udat, neboť počet názvů neodpovídá přesně 
množství pojmenovávaných objektů. Někdy je jediná skutečnost 
známá z různých důvodů pod více názvy (například táž hájovna 
je nazývaná Ve štítě, Vlčina, U Kolíska, U Klingra), ale bývá tomu 
i naopak, takže se jeden název vztahuje k objektům různého, byť 
spolu souvisejícího charakteru (například pod názvem Klíčava 
se skrývá potok, myslivna a přehradní nádrž).

 Stává se, že k pojmenování přímému, označujícímu předmět 
jako takový, existuje mnohdy i několik pojmenování sekundárních, 
obvykle předložkových (Betynka, Na Betynce, U  Betynky, Pod 
Betynkou, Nad Betynkou, K Betynce). Všechna sekundární po-
jmenování jsou užívána, i když mají rozdílnou frekvenci výskytu.

Někdy mohou být pochybnosti o tom, jestli to které lokální 
označení považovat za jméno vlastní, nebo obecné (například  
Jedlina/jedlina). Zatímco sběratel je ochoten spatřovat vlastní 
název téměř v  každé specifikaci místa, rodáci leckdy naopak 
chápou jako pomístní pojmenování jen názvy něčím nápadné.

Co do historického stáří představuje sledovaný soubor 
materiál značně časově nesourodý. Jsou zde zastoupena jmé-
na, která se týkají událostí 12. století (V hroznym, Pozdětina), 
ale také názvy nejsoučasnější, z  21. století (Šámalův kámen). 
Mějme však na paměti, že některé názvy vztahující se k velmi 
starým skutečnostem, nemusejí nutně z doby, na niž odkazují, 
opravdu pocházet; mnohdy byly zavedeny až později. Například 
názvy Šance a  Žižkův luh nemusejí kontinuálně pocházet už 
z doby husitské, ale třeba až z časů vlastenecky a nacionalis-
ticky orientovaného národního obrození. Pokud nemáme hod-
nověrná svědectví o časové kontinuitě užívání, lze o době vzniku 
takových názvů jen spekulovat.

Skutečnosti v  daném souboru (nepočítáme-li prehistorický 
odkaz V  mohylách), se vztahují k  časovému rozmezí celého 
tisíciletí. Dvanácté století je zastoupeno jmény, v  kterých žijí 
pochmurné události doby knížecí (V  hroznym a  Pozdětina). 
Pojmenování lesních hradů Jivno a  Jenčov se vážou ke století 
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třináctému. První polovina 15. století proběhla ve znamení 
husitských bouří (Šance, Žižkův luh), které vyrušily z  rozjímání 
i  mnohé řeholníky (Doupno, Zakopanej). Renesanční záliby 
šlechty dokládá místní název Nový Dům a snad i křivoklátské 
označení Slavičí stezka ze století šestnáctého. V průběhu 17. sto-
letí byly v křivoklátských lesích vyhubeny dravé šelmy a zůstaly 
jenom v  pomístních názvech (Kocourová, Rysová, Vlčí kopec, 
Vlčina). Kontroverzní osobnost landjágra Kryštofa Raymana je 
zafixovaná v názvu kapličky sv. Eustacha. Více než polovina jmen 
ve sledovaném souboru odkazuje na skutečnosti v 18. a 19. sto-
letí. Názvy z 18. století připomínají vznik a vývoj Valdštejnské obo- 
ry, z  níž se o sto let později vydělila obora Lánská (Za bránou, 
Vašírovská lísa), tehdejší způsob lovu (Plátěnej, Ve zradidlech, 
Cajchouz, Tři stoly, U  čumila) i  urozené lovce (U  Alžběty). 
Mikrotoponymie pamatuje i  na polnohospodářský experiment 
z josefínských časů (Šubrt, Nový Dvora).

Devatenácté století bylo na dochovaná pojmenování nej- 
štědřejší. Nelze nezaregistrovat, že Křivoklátsko tehdy patřilo 
Fürstenberkům (Amálie, Amalín, Emilov, Emilovna, Emilův luh, 
Filipov, Karlův luh, Karlův kámen, Leontýn, Leontýnka, Maxův 
luh, Maxovna). 

K  myslivosti patří pytláctví, a  tedy nacházíme položení 
Karasův luh a U Vágnera – poprvé se jedná o proslulého pytlá- 
ka, podruhé o  mysliveckého mládence, který položil život za 
knížecí zvěř. Existuje i Pytlácký vrch a Pytlácká lípa.

V lesích se pálilo dřevěné uhlí, vařila se kolomaz, destiloval 
se sanytr apod., proto pomístní názvy U  kolmana, V  milířích, 
U Kolomazný cesty, Flusárna, Ve fabrice). 

Názvy křížků a kapliček z 19. století mají navždy připomínat 
místa událostí šťastných (Ploskovská Panenka Maria), ale častěji 
tragických (Spálenej křížek, U zmrzlýho Matěje, Vágnerův křížek). 

Díky pomístním názvům můžeme sledovat historii dobývání 
černého uhlí (U Antoníčka, Na mašině, Betynka, Laura), ale také 
průběh trasy Pražsko-lánské koněspřežní dráhy (Konina, Starý 
štací, U domku).

Na začátku 20. století ještě doznívala feudální sláva habs- 
burského domu i místní šlechty (Arcivévodská silnice, Pytlák), ale 
po roce 1918 se začala vytvářet nová, masarykovská tradice 
(Masarykův kámen, Masarykova cesta, Masarykova vyhlídka, 
Dub Dohody, Šámalka).

Několik pomístních jmen zafixovalo vzpomínky na události 
konce druhé světové války (hájovna Partyzánka, Paraplíčko).

A  do mikrotoponymie regionu se už zapisuje i  začínající 
třetí tisíciletí, respektive 21. století. Máme Obchvat a na něm 
Kruháče, odpad se neodváží k Vašírovský líse, nýbrž na Ekologii.

Z hlediska slovních druhů jsou v pomístních jménech nejčastě-
ji zastoupena podstatná jména, ale objevují se i substantivizo-
vané jiné druhy slov: přídavná jména a číslovky. Ve víceslovných 
pojmenováních převažují spojení podstatných jmen se jménem 
přídavným ve funkci přívlastku shodného.

Podstatná jména v nejužším smyslu nacházíme v sebraných 
pomístních jménech obecná (apelativa) – Bažantnice, Jedlina, 
Loužek i vlastní – Zajícův dub, Antoníček. Jména vlastní se vysky-
tují z velké části ve funkci upřesňujících přívlastků (Zajícův dub, 
Masarykův kámen, Kladenská cesta), ale i  jako pojmenování 
jednoslovná (Karas, Kouglák, Prajzlerka).

Dobrou polovinu vlastních jmen tvoří jména místní (Brejlská 
pěšina, Ploskovská Panenka Marie, Žilinskej vrch), výrazně 
zastoupena jsou jména osobní (Alžběta, Antonín, Emilův luh, 
Marjánčina, U  Matěje, Seidlův kříž, U  Vágnera, Hajnovo ná-
městí…) a  menší část jich připadá na jména světců (U  svaté 
Barbory, Hubertka, kaplička sv. Eustacha, Ploskovská Panenka 
Maria, (Svatá) Markýta).

Zpodstatnělá přídavná jména se objevují obvykle v  ná- 
zvech, které mají charakter elipticky univerbizovaných sousloví. 
Například v  pojmenováních lesních položení Františkánská, 

004/ Současná podoba tzv. Matějova kříže (U Matěje).
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Fialková je vypuštěno substantivum seč, v  názvech Rysová, 
Kocourová nejspíše podstatné jméno stráň, paseka, mýť, v ná- 
zvech rodu mužského Plátěnej, Suchej, Širokej snad apelativum 
revír, v lokalizaci U zmrzlýho chybí osobní jméno Matěje. Mezi 
zpodstatnělá přídavná jména snad lze zařadit i  pojmenování  
oborního položení Marjánčina (louka? paseka?), budeme-li 
ovšem slovo Marjánčina chápat jako přídavné jméno přivlastňo-
vací (lesní personál ho v současnosti vnímá a ohýbá jako pod-
statné jméno podle vzoru žena: šel Majránčinou).

Číslovky slyšíme v názvech Sedmihory, Tisícová cesta, Tři sto-
ly, Třetí průsek. 

Jiné druhy slov se coby jádro místních a  pomístních jmen 
ve zpracovaném souboru neobjevují. Složenin je velmi málo 
(Pustodoberská cesta, U  kolomazný pece), ale to je dáno sa-
motným duchem české slovotvorby, který si na skládání příliš 
nepotrpí. Neobjevují se ani jména tvořená zkracováním.

Pády jsou v  základních tvarech sledovaných jmen (s  vý-
jimkou 5. pádu) zastoupeny všechny. Hojně frekventován je 
samozřejmě 1. pád (Jivno, Kladenská pěšina, Klíčava, Ručičky), 

ale v  předložkových názvech musí být klíčová slova nezbytně 
užívána i v pádech dalších, jak to ta která předložka vyžaduje. 
Silně frekventován je díky předložkám u a do 2. pád (U čumila, 
Do mohyl) a díky předložkám v a na 6. pád (Ve starém toku, 
Na Americe). Vzhledem k častému výskytu předložek pod, nad, 
před, za se běžně setkáváme s názvy, v nichž je už v základní 
podobě uplatněn 7. pád (Pod Vašírovskou lísou, Nad rybníkem, 
Před kruháčem, Za bránou). 3. pád se používá méně často, bývá 
ve spojení s  předložkami k  a proti (cesta K  Pánovce, položení 
Proti krajině). Zcela výjimečný je 4. pád; a to ve vazbě s před-
ložkou přes (cesta Přes vrch – pokud to chceme považovat za 
pomístní jméno). 

Co se týká čísla sledovaných jmen, je zde nejčastěji zastoupe-
no číslo jednotné (Mašina, Hořkovec, Pivovar, Habřina, číslo 
množné se objevuje méně často (Na štráfkách, Haltýře). Poměr-
ně často frekventovaná jsou jména pomnožná (Kaly, Píně, 
Sedmihory, Pařeziny). Zajímavá je skupina jmen, která získala 
charakter jmen pomnožných jaksi sekundárně (Nový Dvora, Na 
Lubech, Na Pískách). Ta jsou příznačná tím, že bez ohledu na 

005/ Tzv. Paraplíčko. Místo, kde byli v červnu 1945 vyznamenáni příslušníci gardového pluku plukovníka Rjazanceva (2019).
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rodovou příslušnost končí v lidové mluvě v 1. a ve 4. pádě čísla 
množného na –a (vrška, Dvora, Píska, Luba, Vohrada) a v 7. pádě 
čísla množného končí jednotně na –ama (vrškama, Dvorama, 
Vohradama).

V  souvislosti s  lesními porosty nacházíme podstatná jmé-
na hromadná (Březí, Březinka, Dubina, Velká bučina, Jedlina). 
Podstatná jména látková souvisejí s  těžbou a  s  geologickým 
charakterem pozemků (Na vopuce, Na pískách).

Jmenný rod je v souboru zastoupen mužský, ženský i střední. 
Rod mužský a ženský jsou frekventovány rovným dílem (Pivovar, Na 
Americe), střední rod je méně častý (Březí, Čertovo kopyto, Jivno).

Objevují se i  zpodstatnělá přídavná jména, a  to v  rodě 
mužském: Hrozný, Plátěný, Suchý (Prostřední a  Zadní), Široký 
(Velký a  Malý), Zakopaný… a  ženském: Fialková, Finková, 
Františkánská, Šraňková… U zpodstatnělých jmen rodu mužské-
ho bývá vypuštěno obecné podstatné jméno luh, palouk, průsek; 
u jmen rodu ženského pak obecná označení louka, paseka, seč, 
stráň, hájovna. 8

Necelá polovina sledovaných jmen jsou podstatná jména 
blíže upřesněná přívlastkem. Jím bývá nejčastěji přídavné jmé-
no ve funkci přívlastku shodného (Pelzův pomník, Vlčí ohrádka). 
Jen zřídka se ve víceslovných pojmenováních objevují názvy, kde 
rozvíjejícím členem je přívlastek neshodný vyjádřený podstatným 
jménem (Dub Dohody, Kaplička sv. Eustacha). Málokdy slyšíme 
sousloví s  nominativem jmenovacím (hospoda Modrá nudle) 
a sousloví, kde přívlastkem je číslovka (Tři stoly, Druhej průsek).

Shodné přívlastky bývají nejčastěji vyjádřeny přídavnými 
jmény tvrdými (Lánská cesta, Dohodový dub), řidčeji jmény 
přivlastňovacími (Zajícův dub, Masarykova cesta, Pánova louka) 
a přídavnými jmény měkkými (Myší díra). Několikrát se vyskytují 
shodné přívlastky vyjádřené číslovkou nebo přídavným jménem 
z číslovky utvořeným (Druhej dolík, Tisícová cesta).

Místní a pomístní jména mohou být přímá (primární) nebo 
nepřímá (sekundární). Jména přímá označují nominativem 
(tvarem 1. pádu) objekt sám o  sobě (Pustinka, Vašírovská lísa, 
Jivno), jména nepřímá ho pak pojmenovávají podle objektu  
jiného (K  Pustince, U  Vašírovský lísy, Za bránou). Nejčastěji 
se objevují vedle sebe oba typy jmen (Píně/Na Píních, Brejl/
Na Brejli), někdy však známe pouze pojmenování sekundární 
a název primárního objektu, vzhledem k němuž je pomístní jmé-
no specifikováno, sám o sobě fyzicky neexistuje (u Ploskova v lese 
Na mašině už žádná Mašina není). V  těchto případech nám 
pomístní či místní jméno zakonzervovalo název zmizelého objektu 
(například ona ploskovská Mašina byl nejdříve název šachty, kde 
se v dobách, kdy to ještě nebylo běžné, užíval parní stroj, a když 
šachta přestala těžit, přeneslo se označení Mašina na tamější 
hájovnu, která už od sedmdesátých let 20. století neexistuje). 

8 Ke zpodstatnělým jménům rodu mužského blíže NECHLEBA, Alois. Zakopaný (Črta místopisná a historická). Vlastivědný sborník, 1939–1940, roč. 17, s. 50.
9 SOkA Rakovník, f. Leopold Zubr. Prameny k dějinám obce Lán, s. 24–26; Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 9.

Nepřímá jména postihují zpravidla místní vztahy, a  tudíž mají 
charakter předložkových pádů s předložkami pojícími se nejčastě-
ji s  genitivem (2. pád), s  lokálem (6. pád) a  s  instrumentálem 
(7. pád): U  studánky, V  hroznym, Na pískách, Pod Jivnem Za 
Čumilem). Sekundárních názvů se používá zřejmě mnohem více, 
ale informátoři a prameny je vzhledem k  jejich zdánlivé banali- 
tě nepovažují za pomístní jména jako taková, samostatná, a vidí 
v nich jen obměny pro ně významnějšího jména primárního. 

Nejfrekventovanější jsou pojmenování dvouslovná, tvořená 
podstatným jménem upřesněným přívlastkem shodným (Kouglův 
rybník, Červená mýť, Zajícův dub, Třetí průsek), řídké jsou názvy 
s  přívlastkem neshodným (Dub Dohody). Méně frekventovaná 
jsou pojmenování víceslovná (Ploskovská Panenka Maria). 

Víceslovná pojmenování někdy podléhají univerbizaci, v níž lze 
spatřovat projev tendence k úspornosti vyjádření, aniž by utrpěla 
jednoznačnost. Obecné podstatné jméno mizí a nositelem význa-
mu se stává původní přívlastek shodný (Fialková stráň = Fialková, 
Šámalova cesta = Šámalka, Pozdětínský luh = Pozdětina, Pilský 
rybník = Pilčák, Pánova louka = Pánovka, Pánča).

Jazykový původ jmen ve sledovaném souboru je z převážné 
většiny český, ale vyskytují se i názvy cizojazyčné. Jména Cajchouz 
(Zeughaus = skladiště cajku, loveckých potřeb), Flusmas (= ryb-
ník u něhož je flusárna, výrobna drasla), Jagdhaus (= dům pro 
význačné lovce), Šubrt (= budova nazvaná podle německého 
zemědělského experimentátora Schubarta von Kleefeld), Ve 
štítě (Gestütte, tedy hřebčín) jsou původem evidentně německá, 
název obhospodařovávané vyvýšeniny Salakvarda povstal z ital-
ského salva guardia (= stráž, ochrana), pojmenování hájovny 
Šarváš vzniklo zkomolením maďarského szarvas = jelen. Mezi 
jmény jiného než českého jazykového původu dominuje němčina. 
Roztomilá je makarónština v berní rule tereziánského katastru,9 
kde stojí černé na bílém mimo jiné In Kautech; Hinter Humny; 
Aufn Zahradach ; Aufn Pusta Dobra; Bey der Kopanina; Untern 
Kowarna; Unter waschirower weg; Bey Schaf Stal; Untern Pruhon; 
Hinter Segpken; Bey Koregtekh; Bay Bambasekh; Auf zahumentzy; 
Auf Stržijmu; Bey Wachswiesen; Bey Mitlerwiesen; Bey Schafstall; 
Aufn Kopanina; Bey der Schiferey ; Hinterm Mayerhof.

Převážná část zaznamenaných jmen jsou názvy neoficiální, 
které vznikly pro účely každodenního běžného dorozumívání, 
tudíž málokdy aspirovaly na spisovnou podobu (Zelenej kříž, 
Pánová louka, U Matějovýho křížku). Situace je však složitější, 
protože často záleží na tom, z kterého pramene jsme ten který 
název získali a který informátor nám ho zprostředkoval. Totéž 
pojmenování lze najít a slyšet v podobě nespisovné i spisovné. 
Katastrální mapy a  písemné materiály obecně inklinují (ale 
zdaleka ne vždy) ke spisovnosti, zatímco orální mluvčí se nevyhý-
bají tvarům nespisovným. Můžeme však vytušit dvojí tendenci. 
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Některý mluvčí spatřuje v  lidové mluvě cosi pokleslého, nedů- 
stojného, a má-li vyslovit pomístní jméno, vědomě či podvědomě 
ho upravuje do podoby spisovné.10 

Některá pojmenování však do spisovné podoby prostě ani 
převést nelze, ani kdybychom se o  to puritánsky snažili. Když 
místo Cajchouz řekneme Skladiště loveckých potřeb, bude to 
pouhý mechanický překlad, ale nikoli užívané pomístní jméno. 
A co Ouvůzek, Ouvozina? Technicky by snad šlo puritánsky utvo- 
řit /pa/tvary *Úvozek, *Úvozina, ale Lánští by se vám vysmáli. 

Jiní mluvčí, kteří byli poučeni, že lidová podoba jména slouží 
k výzkumu místního dialektu nebo městské mluvy, se záměrně 
stylizují jako jejich znalci, a  i názvy, které znají a běžně užíva-
jí v  oficiální podobě, pohotově přizpůsobí běžné nespisovné 
mluvě. Například pojmenování Masarykova cesta, Masarykův 
kámen, Masarykův dub, Zajícův dub, která vznikla víceméně 
uměle a jsou posvěcena i literární tradicí, vysloví tito informátoři 
v rozporu s pietní tendencí vyjadřovat se v těchto případech spi- 
sovně až knižně jako Masaryková cesta, Masarykovej kámen, 
U Masarykovýho kamene, Dohodovej dub, Zajícovej dub.

Někdy se neoficiální lidová mluva generačně „modernizuje“. 
Například zatímco prababičky říkávaly Pánová louka, babičky 
a maminky „ubraly“ na Pánovku a pro vnučky už je to jen Pánča. 

Místní a pomístní jména považujeme za vlastní názvy, a pro-
to je ve shodě s Pravidly českého pravopisu píšeme vždy s velkými 
počátečními písmeny (Loužek, Park, Jedlina, Březí). Jsou-li názvy 
několikaslovné, píšeme s  velkým začátečním písmenem první 
slovo, další slova pak píšeme podle toho, byla-li by, či nebyla-li 
by vlastním názvem i  sama o  sobě; opět ve shodě s Pravidly. 
Píšeme tedy Kamennej loužek, Vypuštěnej park, Zelenej průsek, 
poněvadž slova loužek, park a  průsek jsou obecná, zatímco 
označení Starý Lány, Přední Suchej, Nad Loužkem informu-
jí velkým písmenem i u druhého slova o  tom, že Lány, Suchej 
a Loužek jsou názvy i sama o sobě. Potud je všechno ve shodě se 
zásadami současných Pravidel českého pravopisu.11 

Problémy však mohou nastat u názvů předložkových. Platná 
kodifikace zde vyžaduje, abychom předložku coby první slo-
vo názvu psali vždy s velkým písmenem a s velkým písmenem 
abychom psali také nejbližší slovo po předložce, ať označuje 
skutečnost jedinečnou, nebo cosi obecného, opakovatelného, 
banálního. Proto musíme psát V Lukách, U Špýcharu, Pod Strání, 
K Vodojemu, ačkoli slova luka, špýchar, stráň, vodojem v místní 
mikrotoponymii nikdy charakter vlastních jmen neměla a vždy 
byla považována za apelativa (jména obecná). Kodifikace musí 
být jednotná a jednoznačná, jinak by docházelo k neustálým mi-
mojazykovým dohadům, zda to či ono slovo samo sobě je či není 
vlastní název, o čemž pisatel neznalý místní situace nemusí nic 
vědět.

10 ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, s. 53–55, s. 60–61.
11  Pravidla českého pravopisu: školní vydání. Praha: Pansofia, Ústav pro jazyk český AV ČR, 1993, s. 383.

My se při zápisu pomístních jmen se od platné kodifikace 
účelově odchylujeme. Předložku samozřejmě píšeme vždy 
s  velkým písmenem (jedná se o  první slovo víceslovného po-
jmenování), ale u prvního slova po předložce důsledně rozlišu-
jeme jeho jedinečnost či obecnost. Napíšeme tedy U Ameriky, 
protože Amerika je primárně název lesní louky, ale Pod lesem, 
poněvadž les zde žádným primárním názvem není. (Kdyby však 
v lokalitě pomístně pojmenované Pod lesem časem vznikla ulice, 
jejíž název zůstane věrný tradici, bude se muset oficiálně jmeno-
vat Pod Lesem; pak už nepůjde o jméno pomístní, nýbrž místní.)

Přesná lokalizace objektu katastrálními čísly pozemků nebo 
udáním GPS souřadnic nemusí být vždy jednoduchá. U někte- 
rých polností, lesních položení a  výrazných bodů v  krajině to 
nebývá problém (U Matěje, Jivno, Zakopaný, Vágnerův křížek), 
ale časté jsou případy, kdy primární název jistého objektu začal 
druhotně označovat celou okolní širší těžko přesně vymezitelnou 
lokalitu s  neostrým ohraničením (Klíčava, Pustinka). Obvyklé 
jsou též situace, kdy určitá rozsáhlejší lokalita s jistým názvem 
v  sobě zahrnuje coby podsoubory samostatně pojmenované 
menší dílčí objekty, často z  různých hledisek nesourodé, které 
se souborným názvem mohou, ale nemusejí souviset. Například  
rozlehlá těžko přesně vymezitelná lokalita Pustinka v  sobě 
zahrnuje mimo primární objekt Pustá Dobrá (zaniklá osada) 
také rokle Dělová hráz, Karlice a  Čertice, pozemky Na stráži, 
Salakvarda, V ležení, V hliništích, Na žerábu, V korábce, Na škro-
botě, Chladná stráň, Stará chmelnice a Pod lesem, rybníky Dělo, 
Bambásek a Mlejnskej, vodoteče Zámeckej potok a Bambaska, 
ale rovněž lesní položení Jedlina a Vypuštěnej park a vojenské 
cvičiště Vopičí dráha – a to jsem možná na lecco ještě zapom-
něl. Tohle všechno je Na Pustince. A  jako by to nestačilo, celý 
prostor Pustinka má těžko přesně specifikovatelný průnik s loka-
litou Za Hamouzovic. 

Pomístní jména sloužila k praktickým účelům přesné orien-
tace v terénu, a proto musela být stále aktuální. Z toho vyplývá, 
že se změnami společenské, ekonomické a kulturní situace ně- 
která jména (často beze stopy) zanikla, zatímco jiná nově nastu-
povala a nastupují. Existuje jen málo názvů, jejichž existenci lze 
kontinuálně doložit od středověku až po současnost. Sledovaný 
soubor vzhledem k různorodým pramenům, z nichž bylo čerpá-
no, obsahuje jména, jichž se užívá dlouhodobě a  nepřetržitě 
(Jivno, Zakopaný), jména, jichž se užívalo po jistou dobu, a pak 
se jich užívat přestalo (hájovna Partyzánka) i  jména relativně 
nová (U  stožáru). Ne všechna citovaná pomístní jména byla 
a  jsou používána v  plném rozsahu po celou dobu, k  níž ná- 
zvy odkazují. Také je nutno vzít v úvahu, že zatímco některá po-
jmenování byla a  jsou známa obecně, jiná užíval a  užívá jen 
jistý, někdy velice úzký okruh uživatelů. Některé názvy znal a zná 
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leckdo pouze pasivně, ale sám jich aktivně neužíval a neužívá 
a mnohdy ani není schopen je v terénu lokalizovat.

V moderní době jako by pomístní jména ztrácela na významu, 
a tudíž upadají v zapomnění. Leckdy se příslušníci starších gene- 
rací těžko domlouvají s  místní mládeží, kudy se kam dostat, 
protože mladí orientační body buď vůbec neznají, nebo pro 
označení téže lokality používají názvy svoje, inovované či úplně 
nové. Je zajímavé, že lépe než potomci starousedlíků se v mikro-
toponymii někdy orientují nově se přistěhovavší lidé, kteří cítí 
potřebu zapustit kořeny a přestat být náplavou.

V poslední době věnují pomístním jménům a názvům míst-
ních částí zvýšenou pozornost hasiči, záchranáři, zdravotníci 
a policie. Používají se k označení tzv. traumatologických bodů. 
S  jejich pomocí se totiž lze dostat na místo zásahu podstatně 
rychleji a spolehlivěji. Je pravda, že přesně orientovat se dá po-
mocí navigace a GPS souřadnic, ale víte-li, kde se na Lánech říká 
například Na Pánovce, je to nesporně výhoda.

P O M Í S T N Í  J M É N A 
O D K A Z U J Í C Í 

K   O D L E H L O S T I  L O K A L I T 

Lesní prostor původní velké valdštejnské obory i pozdější Lánské 
obory je odlehlý a řídce zalidněný, proto mohl sloužit v různých 
dobách a z různých důvodů i jako útočiště a skrýš v dobách ne-
bezpečí a ohrožení. 

U Nového Domu se dodnes používá pomístní pojmenování 
Doupno. Naši předkové ještě počátkem 12. století používali žen-
ského rodu dúpa, z něhož se do konce 16. století stalo podstat-
né jméno ženského rodu vyslovované jako doupě. Časem se pak 
v Čechách podstatné jméno doupě přestalo chápat jako jméno 
rodu ženského a  začalo se užívat jako jméno rodu středního, 
jak je běžné v současnosti: to doupě, bez toho doupěte, k těm 
doupatům, s těmi doupaty.12

V češtině slovo doupě znamená díru, dutinu, prohlubeň, jes-
kyni (lat. Spelunca), brloh či skrýš. V  polštině, ve slovenštině, 
ale i v nářečích moravskoslovenských a lašských však označuje 
slovo dupa řiť. 

Václav Kočka13 se ukázněně drží základního významu dou-
pě = skrýš a vysvětluje místní jméno Doupno jako skrytý klášte-
rec. Je si vědom, že na českém venkově mívaly některé kláštery 
„předsunuté“ kaple s obrazem světce, dle jehož řehole společ-
ná komunita mnichů ve vzdáleném trvalém bydlišti žila. Těmto 

12  CUŘÍN, František a kol. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha: SPN, 1975, s. 64–78.
13  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 228–233; VLČEK, 
Pavel, Petr SOMMER a Dušan FOLTÝN. Encyklopedie českých klášterů. Praha: nakladatelství Libri, 1997, s. 395–396. ISBN 80-85983-17-6.
14  Aleš Holický ze Šternberka (1390–1455), český šlechtic a vojevůdce z rodu pánů ze Šternberka. 
15  Jakoubek z Vřesovic (1390–1462), husitský hejtman, válečník, politik, diplomat a příslušník rodu pánů z Vřesovic.

kaplím se říkávalo cely či modlitebny. Například ostrovští mniši 
benediktini, trvale žijící dle své řehole na ostrově řeky Vltavy 
u  Davle, měli již v  roce 1037 svou celu u  Svatého Jana pod 
Skalou. Tato modlitebna, vybudovaná v travertinové dutině, nes-
la popisné latinské označení Spelunca, tedy jeskyně, sluj, dutina, 
doupě. Z toho Kočka usuzuje, že význam pojmenování Doupno 
je evidentně blízký latinskému Spelunca a jeho domácím ekviva-
lentům a nemůže označovat nic jiného než klášterec.

S tím však vyvstává otázka, kterým řádem a kdy byl klášte-
rec Doupno u Rakovníka založen a  jaké byly jeho osudy. I zde 
si Kočka, jak se zdá, ví rady. V augustiánském klášteře svaté-
ho Tomáše na Malé Straně v Praze vysvětili v roce 1414 oltář  
sv. Máří Magdaleny. Roku 1420 však klášter obsadili pražané, 
sympatizující s husitským hnutím, a vypuzení řeholníci se uchýlili 
do hustých lesů královského panství křivoklátského, kde si vyhle-
dali skrýš (doupě), než se časy uklidní. Kočka etymologicky soudí, 
že by to mohlo být na Zakopaném v prostoru současné Lánské 
obory, neboť obraty skrýt se do doupěte, najít útočiště a zakopat 
se před nebezpečím k sobě mají významově velice blízko.

Mnoho klidu však augustiáni na Zakopaném neužili. Vřava 
husitských válek nakonec dolehla i do samé blízkosti jejich lesní 
skrýše. Bezprostředně po bitvě u Lipan, dne 9. června 1434 do-
šlo v lesích u Křivoklátu k tuhé půtce mezi Alešem Holickým ze 
Šternberka,14 předním z vůdců katolické strany, držitelem hradů 
Křivoklát a Týřov, a Jakoubkem z Vřesovic,15 kališníkem podobo-
jí. Krvavá srážka si vyžádala životy 150 Jakoubkových lidí.

Václav Kočka lokalizoval místo bitvy do blízkosti Zakopaného 
a  z  toho vyvodil, že augustiáni, vyplašení válečným rykem, se 
přestali cítit v  neproniknutelných hvozdech bezpečně a  raději 
přesídlili dále směrem k Rakovníku. Našli si nové útočiště v mís-
tech, kde je chránila blízkost silné přátelské ruky katolického 
pána Aleše ze Šternberka.

Na příhodném pozemku si podle Kočky zbudovali řeholníci 
prozatímní dřevěný klášterec a  v  něm vysvětili oltář sv. Máří  
Magdaleny, své patronky, kterou uctívali už v  Praze. Směro-
datným vodítkem k  závěru, že klášterec Doupno u  Rakovníka 
zřídili právě malostranští augustiáni, je Kočkovi právě osobnost 
Máří Magdaleny: ve venkovských  celách (modlitebnách), tedy 
vlastně v  kláštercích, vždy dominoval obraz řádového světce. 
Provizornímu sídlu dali název Doupno, což se dá vyložit symbol-
icky jako skrýš či útočiště; v našem případě už útočiště číslo 2.

Kočkova konstrukce je historicky doložitelná skutečností, že 
na Doupně (dnes Nový Dům) opravdu stával klášterec svaté 
Máří Magdaleny. Právě tamější řeholníci provozovali od roku 
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1443 do roku 1450 v  Rakovníku dobře prosperující chlebné 
a masné krámy.

Proč po roce 1450 Rakovnicko opustili? Prameny mlčí, ale 
Václav Kočka má připravenou odpověď. Když se na počátku 
druhé poloviny 15. století uklidnily poměry rozbouřené hu- 
sitskými válkami, augustiáni se vrátili zpět do Prahy. Na Doupně 
zanechali pouze laického bratra (frátera, konvrše), aby jako 
poustevník opatroval opuštěnou venkovskou modlitebnu. Toto 
tvrzení může Kočka nepřímo doložit písemným faktem. Roku 
1457 se před arcibiskupským soudem rovnal spor mezi Petrem 
konvršem a  Janem Luženským. Jednání se týkalo věci kostela 
svaté Máří Magdaleny na Doupně. Už tedy nikoli klášterec 
a mniši, nýbrž kostel a laický bratr. Z toho vyplývá, že roku 1457 
již na Doupně nesídlili žádní vysvěcení řeholníci, protože jinak 
by při rozhodně vedl představený klášterce, a nikoli bratr laik. 
Původní klášterec začal sloužit jako venkovský kostelík, opatro-
vaný zbožným laikem = konvršem = poustevníkem.

Konvrše Petra vystřídal na Doupně po čase jiný poustev- 
ník, a  tak byla podle Kočky založena tradice, trvající až do 
roku 1517. Tehdy se na Doupně utábořili vojáci pana Zdeňka 
Lva z  Rožmitálu,16 který táhl na pomoc Jiřímu Kolowrat-
Bezdružickému17 proti vzbouřeným Lišanským. Zkušenost na-
povídá, že kdekoli bylo zbudováno vojenské polní ležení, tam 
dříve či později vypukl požár. Jinak tomu nebylo ani na Doupně. 
Dřevěný kostelík sv. Maří Magdaleny lehl popelem a  tamější 
poustevník musel hledat nové útočiště.

Václav Kočka je přesvědčen, že konvrš se uchýlil zpátky do 
Zakopaného, odkud augustiáni na Doupno kdysi přišli. Je dokonce 
možné, že se přesídlený poustevník zabydlil přímo v rozvalinách 
hradu Jivna poblíž Zakopaného. Trosky hradní kaple se mohly stát 
příhodným místem k rozjímání o marnosti tohoto světa.

Ať má Kočka pravdu, nebo ne, jisté je, že roku 1545 sku- 
tečně sídlil v  prostoru Zakopaného poustevník jménem Jiřík. 
Víme o  něm proto, že se uvedeného roku obrátil na královnu 
Annu s  prosbou, aby mu přispěla na živobytí. Ve své suplice 
si naříká, že „bydlí už čtyřicet let na poušti v  bídě“. Královna 
nařídila křivoklátskému hejtmanovi, aby Jiříkovi „do jeho živno-
sti“ (doživotně) vydával každoročně o sv. Martinu dva strychy 
režné mouky.18 (Někdy v  letech 1560–1562 zavládl čilý ruch 
ve vypáleném Doupně. Hejtman Ladislav ze Šternberka19 zde 
na příkaz arcivévody Ferdinanda Tyrolského nechal zřídit zubří 

16  Zdeněk Lev z Rožmitálu (1470–1535), český katolický aristokrat, stavovský politik, dvořan a donátor umění.
17  Jiří Kolowrat-Bezdružický (1481–1526), nejvyšší zemský soudce.
18  Dva strychy = 113 kg.
19  Ladislav ze Šternberka (? –1521), český šlechtic z konopišťské větve rodu Šternberků a držitel nejvyšších zemských úřadů. V druhém desetiletí 16. sto- 
letí spolu s Petrem V. z Rožmberka a Zdeňkem Lvem z Rožmitálu tvořil trojici nejmocnějších českých pánů. Řadil se také mezi nejbohatší české šlechtice
20  KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. [Rakovník]: Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1936, s. 230
21  Tamtéž, s. 231. 
22  Tamtéž, s. 231. 

oboru a při ní stavení pro hlídače této exotické zvěře. Budově 
začali říkat nový dům a stala se jádrem stejnojmenné vesničky, 
která existuje doposud: Nový Dům u Rakovníka.20

Při stavebních pracích na Doupně (Novém Domě) byl obno-
ven i někdejší kostelík. Na místě spálené provizorní modlitebny 
vyrostla důstojná církevní stavba, která podle Kočky přivábila 
zpět i  poustevníka ze Zakopaného. Když roku 1566 přebíral  
arcivévoda Ferdinand Tyrolský do zástavy křivoklátské panství, byl 
pořízen podrobný inventář. Mimo jiné se zde uvádí, že v Novém 
Domě (už ne na Doupně!) žije poustevník, přesídlivší sem ze 
Zakopaného, jemuž se ročně dostává 7 pecnů čeledního chleba.

V  roce 1608 nechal císař a  král Rudolf II. zřídit u Nového 
Domu koňskou oboru.21

Po roce 1620, za reformace, po opravě kostelíka, se Doupno 
stalo poutním místem. Vždy na den sv. Máří Magdaleny, pa-
tronky malostranských augustiánů z  první poloviny 15. sto-
letí, se v  lesích sloužívala hojně navštěvovaná mše. Protože 
doupenský filiální kostelík neměl stálého faráře, chodíval tuto 
mši celebrovat farář ze Zbečna doprovázený tamějším kan-
torem. Zbečenský farář Diviš Krysurgus si roku 1637 stěžuje arci- 
biskupovi, že vzhledem k tomu, že musí chodit na Doupno pěšky 
a nosit si s sebou kalich a ostatní mešní potřeby, je placen velice 
skrovně. Na doupenské pouti nejvíce profitovali rakovničtí pivo-
varníci. Jakmile křivoklátský hejtman Kaplíř zakázal na Doupně 
na sv. Máří Magdalenu, aby si pouť zachovala svůj náboženský 
charakter a nepoklesla v akci jiného druhu, točit pivo, údajně ho 
tam Rakovničtí dle starého zvyku do lesů k šenku svobodně vo-
zili, obrátili se k němu roku 1636 neprodleně rakovničtí konšelé 
s žádostí, aby tuto zápověď zrušil. Jak pivovarnická lobby pořídi-
la, se neuvádí.

Čas plynul a poustevníci se střídali. Ještě v popisu far z roku 
1651 je zaznamenáno, že v Doupně (zase už Doupno!) u kostelí-
ka přebývá poustevník Matěj Dítě, 62 roky starý, katolík, jeho 
dvanáctiletý syn Jakub se však ke katolické víře nehlásí – kovářo-
va kobyla a ševcova žena chodívají bosy aneb i jablko se někdy 
zakutálí daleko od stromu.22

Snad poslední zmínka o  poustevnících na Doupně a  na 
Zakopaném pochází z  roku 1674, kdy křivoklátský hejtman 
Kryštof Jiří Siebert z Lilienštejna oznamoval pražskému arcibi-
skupovi, že k záduší filiálního kostela na Doupně náleží 5 krav 
a louka, z nichž bere plat poustevník Matěj Dítě za svoji práci. 
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Má-li pravdu Václav Kočka, když tvrdí, že zdejší poustevníci 
byli jakousi stráží kraje, kolonizovaného kdysi nedobrovolně 
pražskými mnichy augustiány, jsme na stopě čtvrt tisíciletí staré 
církevní tradice, která mimo jiné dala vzniknout i dvěma dodnes 
běžně užívaným pomístním názvům, jež přežily i  ji samotnou. 
V  každém případě je to ukázka střízlivé Kočkovy fabulace 
v mezích ověřených historických faktů.

Současný novodomský kostel je v pořadí už třetí. První (au-
gustiánský) vyhořel, jak víme, roku 1517 a druhý (Ferdinandův) 
od základu zbořili roku 1730. Na jeho místě nechali Valdštejnové 

23  Na bočním oltáři je vyobrazen svatý Eustach. Blíže POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 2. Praha: Academia, 1978, s. 506.
24  NECHLEBA, Alois. Zakopaný. Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského, 1939–1940, roč. 17, s. 50–51.

zbudovat nákladem 2 970 zlatých kostel nový, prostornější, 
opatřený zvonicí.23

Na Zakopaném zřídili Fürstenberkové roku 1841 myslivnu, 
která převzala starobylé pomístní jméno, aby stálá přítomnost 
někoho z lesního personálu odradila drzé pytláky od lesního py-
chu v této odlehlé části Lánské obory. Myslivna sloužila do osm-
desátých let 19. století jako obydlí podlesního, potom hajného.24

Jako skrýš a útočiště posloužila hájovna na Zakopaném zno-
vu na jaře roku 1945, tentokrát nikoli mnichům či poustevníkům, 
nýbrž partyzánské skupině poručíka Andreje Sokolova, která byla 

006/ Replika Lánské brány byla postavena v roce 2018. Realizace stavby vyjadřuje mimořádný vztah místních obyvatel k historickému odkazu Lánské obory.
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25 Obec Lány, Kronika obce Lány 1958–1969, s. 134–142, s. 381–383.
26 Podle etnografa Jana Šťovíčka by mohl název osady Brejl pocházet od slova brejle, označujícího železnou bahenní rudu (limonit, hnědel) nebo půdu 
zbarvenou touto rudou. Ta se zde vyskytuje dodnes. Šťovíček vyslovuje předpoklad, že název Brejl by mohl souviset s blízkými názvy Ruda a Pecínov. Blíže 
ČERNÝ, Jan. Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú: vybrané kapitoly z dějin města Nového Strašecí. Vyd. 1. Nové Strašecí: Město Nové Strašecí, 
2013, s. 57. ISBN 978-80-903054-3-4. 
27 Tamtéž, s. 73.
28 VACEK, František. Dějiny města Nového Strašecí. Kladno 1936, s. 95–96. 
29 ČERNÝ, Jan. Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú: vybrané kapitoly z dějin města Nového Strašecí. Vyd. 1. Nové Strašecí: Město Nové 
Strašecí, 2013, s. 265. ISBN 978-80-903054-3-4. 
30  www.obec-krupa.cz/obec/turisticke-informace/tipy-na.vylety-po-okoli/merkovka/.

součástí partyzánské brigády I. ukrajinského frontu – jednak díky 
své odlehlé poloze, jednak proto, že tam žil nadhajný Jaroslav 
Štěpánek se svou manželkou Lydií, kterou si přivezl Ruska, když se 
odtud po první světové válce vracel jako legionář.25 

Partyzánům sloužila i  skrytá hájovna Kaly, kde s nimi spo-
lupracoval lesník František Mátl. Hájovně se jistý čas po válce 
říkalo Partyzánka. 

Jiným prostorem na Křivoklátsku, který sloužil víckrát jako 
úkryt, byla samota Brejl,26 dnes místní část obce Ruda. Strašečtí 
měšťané si ve zdejších lesích ukrývali v  době třicetileté války 
nevzácnější cennosti. V roce 1648, když pominulo švédské ne-
bezpečí, přicházeli zkontrolovat, zda jejich skrýše nedošly úho-
ny. Historik František Vacek píše: „Ze Strašecí přišly v ta místa 
některé osoby, neboť mnoho lidí bylo tehdy v lese pohledět na 
skrýše svých cenných věcí.“ O téže události se zmiňuje historik  
Jan Černý, když cituje strašeckého měšťana Faita:27 „Jsouc nás 
mnoho osob, který své věci, jenž tak schované měly, spatřiti, 
zdali vzaté jsou, aneb ne, šly.“ 28

Brejlský prostor byl využit i  v  době druhé světové války. 
V roce 1945 si buduje za pomoci lesníků u Brejle úkryt party-
zánská skupina majora Ivana Alexejeva.29

V lese mezi dnešními nádražími ČD Řevničov a Lužná se na-
chází položení zvané Merkovka. V  roce 1808 zde adjunkt Jiljí 
Merkl objevil v bučině fürstenberské obory vydatný pramen že-
lezité vody. Kníže Karel Egon II. z Fürstenberka nechal pramen 
zasvětit sv. Jiljí, vybudoval nad ním kapličku a zřídil zde oblíbené 
malé lázně, prý nejmenší v Čechách. Při budování Buštěhradské 
dráhy vznikla hned vedle kantýna, kterou si později pronajal 
a  provozoval František Skrejšovský, protirakousky smýšlející  
bratr odbojného novináře Jana Srejšovského. František Skrej- 
šovský pořádal v sedmdesátých letech 19. stol. v odlehlém les-
ním hostinci na Merkovce besedy s rakovnickými studenty, které 
byly kvůli jejich protihabsburskému tónu úředně zakázány.

Před 1. světovou válkou byly na Merkovce vyhazovány z vla-
ku balíky zakázaných dělnických novin „Zář“ a  „Rašple“, aby 
mohly být z Lužné dále distribuovány mezi veřejnost.30

Kvůli konspiracím a budování skrýší oborní hájemství nevzni-
kalo, ale i k tomu bývalo využíváno.

007/ Dne 5. července 2015 u pomníku nedaleko Pařezin proběhl pietní akt 
ke smutnému výročí 150 let od tragického úmrtí lesního adjunkta Antonína 
Vágnera. Za Lesní správu Lány položil kytici Robin Ambrož (vlevo), Lesnický 
park Křivoklátsko zastupoval Miroslav Pecha (vpravo). Kromě vzpomínky 
na zavražděného lesníka byl program doplněn čestnou salvou a fanfárami 
Křivoklátských trubačů.

008/ Partyzánský 
pomníček na Kalích byl 

doplněn o jméno místního 
lesníka Františka Mátla.
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L O V E C K Á  H U D B A 
A   F Ü R S T E N B E R S K Á  H Y M N A

Součástí velkých společenských honů se již od nejstarších dob 
stala i hudební produkce. Pokud se pohybovalo v nepřehledném 
terénu na rozlehlé ploše větší množství lidí, bylo nezbytné se 
vzájemně dorozumívat a udržovat organizaci. K  tomu sloužily 
a  slouží smluvené lovecké signály, které zasvěceného člověka 
jednoznačně, přesně a  pohotově informovaly, co se v  honitbě 
právě děje a co je třeba udělat. Však také k vybavení lesního 
personálu nepatřily jenom pušky, nýbrž i lovčí trubky,31 lesnice 
a borlice, později také lesní rohy. O loveckých signálech a fanfá-
rách a o jejich symbolice například vypravuje půvabná povídka 
Aloise Jiráska s názvem „Zahořanský hon“.32

Po skončení honu dodnes následuje tradiční výřad a při něm 
opět zaznívají slavnostní fanfáry, které celou akci esteticky pů-
sobivě završují. Obřadnost je možná podstatnější než samotný 
počet ulovených kusů. 

Fürstenberkové se domnívali, že jsou spřízněni v  pokrevním 
příbuzenství se sv. Václavem, a  proto pěstovali svatováclavský 
kult. Každý Fürstenberk mužského rodu dostával při křtu vedle 

31   Prostřelená lovecká trubka mysliveckého mládence Antonína Vágnera, zabitého pronásledovaným pytlákem, byla dlouho uložena ve fürstenberském 
muzeu na Křivoklátě.
32  V oboře kolem jihočeského zámku Jemčina se na přelomu 18. a 19. století konaly proslulé štvanice na jeleny. Podrobně je popsal lesmistr Jiří 
Ferdinand Wachtl (1847–1912) a  podle jeho záznamů vytvořil Alois Jirásek roku 1888 svou prózu z  časů rokoka; JIRÁSEK, Alois. Zahořanský hon; 
Učitelský; V pekle. Praha: Práce, 1951, 250 s. Aloise Jiráska Odkaz národu; sv. 18. Spisy Aloise Jiráska; sv. 18. Uplatnil v ní všechny lovecké zvyklosti, 
o nichž se dočetl u Wachtla, obřadnost provázející lov, slavnosti, hostiny i varianty loveckých fanfár. Po roce 1822 hony na Jemčině ustaly, protože vichřice 
zničila velkou část lesů. Blíže KOVÁŘÍK, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros 1971, s. 109.
33  Karel Maria Weber (1786–1826), německý hudební skladatel, kapelník, klavírista a dirigent působící na přelomu 18. a 19. století.
34  Jan Křtitel Václav Kalivoda (1801–1866), český houslový virtuóz a hudební skladatel.
35  Zikmund Winter (1846–1912), český spisovatel, kulturní historik a učitel.
36  SOkA Rakovník, f. Rudolf Zaspal, Rudolf Maxera. Myslivost v hloubi křivoklátských lesů. Křivoklát 1932–1934, s. 295.

řady jiných rodinných jmen také jméno Venceslaus. Z toho důvo-
du slavili v den sv. Václava, u příležitosti honů v době jelení říje, 
myslivecké posvícení, kdy hostili na Emilovně a na Dřevíči své lesní 
zaměstnance.

Na záhájení a na závěr honů a při všech slavnostních pří- 
ležitostech se hrála a zpívala fürstenberská knížecí hymna. Zkom- 
ponoval ji Karel Maria Weber33 a její instrumentální úpravu pro- 
vedl hudební skladatel a  houslový virtuos Jan Křtitel Václav 
Kalivoda,34 dirigent dvorní kapely v  Donaueschingen. Českou 
verzi textu složil spisovatel Zikmund Winter:35 „Ó, Bože věčný, 
Otče náš – ochránce všech věcí, / nechť mocnou pravicí žehnáš –  
slavný rod knížecí. / Dej štěstí jim i milosť svou již v tomto životě 
/ a  rozmnož radosť, odstraň žalosť – slyš nás v  své dobrotě.  
Ó, Hospodině všemocný – jenž azur ovládáš, / buď rodu tomu 
pomocný – buď silná jemu stráž. / Z těch našich hor – slyš pros-
by sbor, / jenž vzniká ze hloubi, / buď šťasten rod / – jenž v dějin 
chod – se s lidem zasnoubí. / Náš kníže, dlouho zdráv buď nám –  
i s kněžnou andělem, / zelený máte u nás chrám – buď zdar Vám 
údělem. / Od našich skal – faleš jdi dál – my při Vás budem stát, 
tak pevně stát / – jak dosavád – náš starý Křivoklát.“36
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Umění  v  Oboř e 
a  Obor a v  umění

O B O R A  V   L I T E R A T U Ř E

Ústředním dějištěm románového příběhu, povídky, básně ani 
divadelní hry žádného významného autora se Lánská obora 
dosud nikdy nestala, ale epizodicky se některá místa na jejím 
katastrálním území objevila. Lánské lesy jsou zde všude charak-
terizovány jako zelené hájemství, jako kolébka české myslivosti, 
jako kraj, kudy kráčely české dějiny, jako oblíbená loviště českých 
panovníků, skrývající tajemné středověké hrady i místa význam-
ných dávných událostí a opředená zajímavými pověstmi i jako 
oblíbená rekreační oblast.

Samotná obec Lány se dostala do literatury díky své poloze, 
důležité pro orientaci, a také díky přechodnému prezidentskému 
sídlu, které z ní činí místo mimořádného významu. 

Uprostřed Lánské obory se nachází lesní položení se stále 
užívaným pojmenováním Sedmihory.  

V polovině třicátých let 19. století téměř jistě navštívil Sedmi-
hory Karel Hynek Mácha.37 Čteme-li jedinou jeho dokončenou his-
torickou povídku „Křivoklad“ ze zamýšleného románového cyklu 
„Kat“, nemůžeme být na pochybách, že básník byl s lesním teré-
nem nynější Lánské obory dokonale obeznámen: „Pořáde vzhůru 
oužlabinou, až dojedete ku potoku, kde se scházejí spády sed-
mera hor. […] „Kdo jsi, jenž nám odpovídá?“ tázal se hlas z ouvo-
zu. „Chatrčník ze Zakopaného,“ odpověděl Stivín.[…] Nedlouho 
jedouce tímto ouvozem, uslyšeli hučení potoka, i brzo nato vyjeli 
na malou lučinu, kde se scházely spády sedmera hor.“38

Mácha se zde také zmiňuje o  Jivně, v  jeho podání je to 
Hyvna: „Na temenu hory dělí se stezka v několik rozcestí; jeďte 
prostředním, až uvidíte z nejvyššího pahorku nalevo vystupovati  
z mlhy věže hradu Hyvny […] „Tamto jest Hyvna,“ pravil, nalevo 
okazuje, Stivín.“39

Historická fakta si Karel Hynek Mácha přizpůsobuje svým 
literárním potřebám, avšak topografii okolí Jivna a Zakopaného 
zná velmi dobře a podrobně. Většina z nás má tendenci hledat 
v  romantické literatuře jen povšechné mlhavě neurčité líčení 
nevšední ideální krajiny, a ne konkrétní reálie, ale to o Máchově 
díle „Křivoklad“ rozhodně neplatí. Zde si básník počíná nesmírně 

37  Karel Hynek Mácha (1810–1936), český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie.
38  MÁCHA, Karel Hynek. Křivoklad. Karel Hynek Mácha: … a jen země je má, výbor z autorova díla uspořádala Věra Kronusová. Praha: Mladá fronta, 
1973, s. 57–58.
39 Tamtéž, s. 57, s. 60.
40  JIRÁSEK, Alois. Mezi proudy: 3 historické obrazy. 3. [díl], Do tří hlasů. 2. vyd. v SNKLU. Praha: SNKLU, 1965, s. 16–17. Jirásek, Alois: Odkaz národu; Sv. 4. 

střízlivě, věcně a realisticky, píše o terénu, který sám dobře zná. 
Do stejných míst jako Karel Hynek Mácha nás zavádí také 

Alois Jirásek v románu „Mezi proudy“, který beletristickou for-
mou líčí příčiny a počátky vzniku husitství. Zápletku, odehrávají-
cí se po 14. červenci 1381, kdy tři studenti pražského vysokého 
učení bloudí křivoklátskými lesy, zasadil do prostoru Zajícova 
dubu a Jivna: „V tu stranu, kde úžlabina byla nejužší, zanikajíc 
mezi stráněmi v hustém lese, stál na jeho pokraji ohromný dub 
jako obrovitý strážce. Stál tu již mnohá století, přečkal nesčet-
né bouře i metelice, přečkal nejedno pokolení samého hvozdu, 
a dosud se mu koruna bujně zelenala. Mohutné tělo jeho drsné, 
rozorané kůry bylo zčásti, a to v pozadí k lesu, zakryto bujným 
mlázím. Jinak bylo pod ním volno a sucho mezi jeho mocnými 
kořeny, mechem zarostlými, jež tu a tam z vřesovité kůry mocně 
vyvstávaly. […] Studenti stanuvše pod dubem měli nalevo le-
snatou stráň, naproti pak onu, se které přišli, a kousek před se-
bou pěkný lesní palouček na dně úžlabiny, jež se za ním tratila 
také mezi lesnatými stráněmi. […] „Myslím, že se nemýlím, že 
je to on.“ [Mluví student Jan, vůdce ostatních.] „Kdo?“ „Zajícův 
dub.“„Zajícův dub?!“„Tento zde?“ „Ano, dub Zajíce srdce udat-
ného, pana Viléma Zajíce, jak o něm, Martine, tu píseň zpíváš.
Jednou mi o tom strýc vypravoval.“„A co?“„Povídal, že tu, hluboko 
v Křivoklátských lesích, je prastarý dub, u palouku, na to se dobře 
pamatuji, v úžlabině, a ten že se jmenuje Zajícův, a to pana Zajíce 
z Valdeka, jenž také na Hrádku vládl. Odtud také začal boj proti 
Jindřichu Korutanskému. A ten pak, když ze země utíkal, nějaký 
velký houf jeho bral se tudy Křivoklátskými lesy. Ti Němci vlekli 
s sebou mnoho Pražanů do zajetí do Korutanské země. Ale dale-
ko s nimi nedošli. Tu v lesích někde na ně pan Zajíc uhodil, roz-
prášil je, zajaté a vše, co v Praze pokradli a vyplenili, to jim vzal 
a ostatní zle honil po lesích jako zvěř. Nebožtík strýcův otec byl 
také při tom a často o tom vypravoval, co zkusili, bylo to v zimě, 
a  jak ty šelmy Korutanské se bránily. Až je všechny pochytali 
a na Hrádku všechny do věží vsadili. Ale ty nejhorší, kteří něko-
lik zajatců českých schválně zabili, dal pan Zajíc pověsiti tam, 
kde je dopadli a přemohli – jak povídám, v  jakési úžlabině ‒  
„Na starém dubě, pod kterým sedíme,“ doplnil Martin, řečený 
Tkanička. „Snad je to tento dub. Tak podle všeho.“40

Pod Zajícovým dubem si mládenci povídají, jak si který z nich 
představuje svůj budoucí život po dokončení studií. Jejich debatu 
tajně vyslechne pan Jíra z Roztok. Po nějakém čase se pak náhle 
objeví s doprovodem ozbrojených mužů a odvádí všechny tři stu-
denty na hrádek Jivno, aby je tam po zásluze odměnil, nebo po-
trestal. Mládenci však nevěděli, do čích rukou se dostali ani kam 
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jdou. Alois Jirásek popisuje zanedbávané lovecké sídlo, které sám 
znal už jenom jako zříceninu, rozvalenou téměř k nepodobě.41

Alois Jirásek literárně využil středověký gotický hrádek Jivno 
také v dramatu „Kolébka“. V klenuté síni zdejšího paláce děj této 
veselohry z roku 1377 vrcholí. Šestnáctiletý Václav IV. zde trestá 
purkrabího, záletného apotéčníka a  pomlouvačnou hospodyni 
a naopak dopomáhá ke štěstí mladým milencům.42

Pro Jaroslava Haška43 jsou lánské lesy před první světo-
vou válkou vyhledávaným místem rekreace pražských lufťáků. 
Ve třetí kapitole prvního dílu „Osudů dobrého vojáka Švejka“ 
čteme: „Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl jeden českej ra-
dikální poslanec, kterej si vyjel na vejlet do lánskejch lesů, když 
už ho parlament vomrzel.“44

Ota Pavel45 charakterizuje Lány jako vstupní bránu do zas- 
líbeného rybářského ráje u milované řeky Berounky a jako pro-
slulé sídlo prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. 
Synové literárně proslulého reprezentanta firmy Elektrolux,  
Jirka, Hugo a Ota, podědili tatínkovu rybářskou vášeň. Jezdili 
přes Lány na Berounku, v  šedesátých letech už škodovkou. Že 
to nebylo bez problémů, to nám prozrazuje povídka „Přijeď, bá-
ječně si zachytáš“ ze  souboru „Jak jsem potkal ryby“: „Začalo 
to ohromně. Na Berounku je to z Vinohrad pořádný kus a my 
navíc s embéčkem bloudili. To je u nás pravidlem. Taky jsme vje-
li do škarpy a za Lány do Myší díry, která v mlze a dešti vypada-
la, jako když se jede ze špičky Grossglockneru. Chatu jsme našli 
po dlouhém hledání. Bratr v ní pochopitelně nebyl.“46

Díky Karlu Hynkovi Máchovi, Aloisu Jiráskovi, Jaroslavu 
Haškovi a  Otovi Pavlovi, spisovatelům zvučných jmen, i  když 
rozdílného žánrového zaměření, se tedy dostala obec Lány a její 
okolí na stránky hodnotné, možno říci světové beletrie.

Pro úplnost uveďme ještě autora lánského, Karla Miroslava 
Ullricha.47 Kromě větších románů vytvořil i drobné prózy s  re-
gionální tematikou, situované do konkrétních míst lánského 
okolí. Jedna z nich se jmenuje „Slepý Toník“ a líčí smutné osudy 
mládence Antonína Šnobla z Vašírovské lísy, kterého při lovu os-
lepil nešťastným výstřelem krátkozraký baron. 

41 JIRÁSEK, Alois. Mezi proudy: 3 historické obrazy. 3. [díl], Do tří hlasů. 2. vyd. v SNKLU. Praha: SNKLU, 1965, s. 16–17. Jirásek, Alois: Odkaz národu; Sv. 4, 
s. 28.
42  JIRÁSEK, Alois. Kolébka: Dramatický žert o 3 dějstvích. 1. vyd. Praha: Osvěta, 1951, s. 15. Divadlo lidu; Sv. 57. 
43  Alois Jirásek (1851–1930), český prozaik.
44  HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka. Praha: Naše vojsko 1981, s. 31.
45  Ota Pavel (1930–1973), český prozaik, novinář a sportovní reportér. 
46  PAVEL, Ota. Přijeď, báječně si zachytáš! Fialový poustevník – Jak jsem potkal ryby. Praha: Mladá fronta 1977, edice Máj, sv. 276, s. 138.
47  Karel Miroslav Ullrich (1901–?) vydal jeden román a šest připravuje do tisku. Je členem Svazu českých spisovatelů-beletristů „Máj“. Blíže Obec Lány, 
Kronika historie obce a zámku Lány 1940–1964, s. 207. Z Ullrichových románů jmenujme: „Filipina Welserová“, „Žalany“, „Rozmarné děvče“, „Přervané 
kořeny“. Blíže baila.net/autor/221397157/karel-miroslav-ullrich.
48  Nové Dvory, ještě lépe Nový Dvora (na Novejch Dvořích), to říkáme my Lánští. Správně je to Nový Dvůr a nový byl na samém konci 18. století, za 
císaře Josefa II. Nový byl tak, že ho ani nestačili dobudovat, takže nemohl nikdy zestárnout. Fürstenberkové zde prostřednictvím správce Stumpfa hodlali 
v nově zřízeném dvoře praktikovat tehdy moderní zemědělské metody.

O B O R A  V   K I N E M A T O G R A F I I
 

Prameniště Lánského potoka v nadmořské výšce asi 430 metrů 
je v lese u Nových Dvorů48 na samém okraji Lánské obory, tam, 
kde je dnes demonstrační obůrka. Zdejší Březinka bývala oblíbe-
ným místem filmařů. 

009/ Fotografie z natáčení filmu Tanečnice (1943) na Hrázce v Lánské oboře. 
Zleva: Marie Glázrová, lesní rada Jan Zatloukal, Vlasta Fabiánová.
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V roce 1940 zde režisér Otakar Vávra49 natáčel impresionistic-
ký příběh „Pohádka máje“ od Viléma Mrštíka.50 Například scéna, 
kdy student Ríša51 pobíhá po březovém lesíku s naivní Helenkou.52 
Helenka Ríšovi uniká, nakonec obejme jednu z bříz a s rozpuště-
nými vlasy tančí kolem ní a volá neodolatelným hanáckým dialek-
tem: „Co su? No co su? Já su víla! Já su víla!“, je evidentně nato-
čená v Březince v prameništi Lánského potoka u Nových Dvorů.

49  Otakar Vávra (1911–2011), český filmový režisér, scénárista a padagog.
50  Pohádku máje (1926) dříve natočil režisér Karel Anton. Postavu Ríši Gregora zde ztvárnil Jiří Voskovec, ale pod pseudonymem Petr Dolan.
51  Role Ríši byl ztvárněná Svatoplukem Benešem.
52  Role Helenky byla ztvárněná Natašou Gollovou.
53  František Čáp (1913–1972), český filmový režisér a scénárista. 
54  Tanečnice (1943), melodrama o životních osudech a uměleckém vzestupu dívky z dobré rodiny.
55  Karel Poláček (1892–1945), český spisovatel, humorista, novinář a filmový scénárista s židovskými kořeny.
56  Josef Gruss (1908–1971), český herec, autor humoristické prózy a divadelních her, scénárista a textař. 
57  František Vláčil (1924–1999), český filmový režisér a scénárista.
58  Karel Steklý (1903–1987), filmový režisér.

V roce 1943 pak režisér František Čáp53 natáčel podle ná-
mětu Karla Mužíka výpravný film „Tanečnice“.54 Některé záběry 
byly natočené v okolí Nových Dvorů.

V roce 1941 napsal Karel Poláček55 jednu ze svých posled-
ních próz, humoristický román „Hostinec U kamenného stolu“. 
Tuto literární předlohu převedl roku 1948, už po Poláčkově 
smrti v koncentračním táboře, režisér Josef Gruss56 na filmové 
plátno. Dějištěm příběhu jsou fiktivní malé lázně Džbery pod 
Skalou. Ve scéně, kdy dvě slečny šlapou na jízdních kolech po 
lesní cestě, vidíme partie podél současné naučné stezky kolem 
Lánské obory.

Ani Vladislav Vančura nemohl v polovině třicátých let vědět, 
že jeho próza „Markéta Lazarová“ z roku 1931 se v roce 1967 
objeví díky režisérovi Františku Vláčilovi57 na filmovém plátně 
v titulní roli s Magdou Vašáryovou. I tento film se točil v Lánské 
oboře se scénou odehrávající se pod stávajícím Dubem Dohody. 

Lánské lesy jsou také dějištěm filmu režiséra Karla Steklého58 
„Slasti otce vlasti“ z roku 1969, kde mladičkého Karla IV. ztvárnil 
Jaromír Hanzlík.

010/ Fotografie z natáčení filmu Slasti otce vlasti (1969) za účasti lánského 
lesního personálu.

011/ Obraz lánského malíře Karla Kellnera Prezidentská vyhlídka.
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V roce 1987 se na Amálii natáčela epizoda z filmové kome-
die režiséra Dušana Kleina59 „Jak básníkům chutná život“, kon-
krétně hon na bažanty. Filmařům byli nápomocni zaměstnanci 
lánské Lesní správy, zejména tehdejší ředitel Bohumil Martinek60 
a vedoucí bažantnice Amálie Karel Vajner.

O B O R A  V E  V Ý T V A R N É M  U M Ě N Í 

Prostředí Lánské obory, konkrétně Červená mýť a její Dub Dohody, 
sloužily jako plenér několika výtvarníkům. Byli to František Horník-
Lánský,61 autor proslulého jezdeckého portrétu T. G. Masaryka na 
koni Hektorovi, Pavla Fořtová–Šámalová,62 manželka přednosty 
Kanceláře prezidenta republiky JUDr. Přemysla Šámala, a  také 
profesor krajinářské školy Otakar Nejedlý.63

Inspirativní byla i  mohutná borovice s  nápadně kroucený-
mi svislými větvemi na rozhraní lesních položení Vlčina a Vlčí 
ohrádka.64 Tu v roce 1923 malovali současně František Horník-
Lánský, lánský řídící učitel Gabriel Soukup65 a Josef Mrnka, 66 zá-
mecký zřízenec. V rodině Mrnkových se traduje, že akademický 
malíř Horník, když se vyjadřoval k výsledkům práce svých ama-
térských kolegů, uznal krejčímu Mrnkovi „hezčí oblaka“.67

Za první republiky často navštěvoval Lánskou oboru lesník, 
ilustrátor a malíř zvěře Jiří Židlický. Jeden z jeho obrazů s mo-
tivem jelena visí v budově Lesní správy. Inspiraci tu hledal i vý-
tvarník Otakar Číla,68 portrétista, ale také malíř lovné zvěře, my-
sliveckých zátiší a pytláckých motivů. Možná právě na Kutnýři 
a  na Staré vartovně ho okouzlilo tokání tetřevů, které později 
zachytil na svém plátně. Jediné stavení, které muselo ustoupit 
Klíčavské přehradě, byla hájovna řečená Svatá Markýta. Známe 
ji z fotografií, ale také z obrazu Karla Liebschera,69 který se na-
chází v Rabasově galerii v Rakovníku.70 Nejaktuálnější umělec 
spjatý s Oborou je lánský rodák Karel Kellner, výtvarník a restau-
rátor. Narodil se 3. listopadu 1951 a do lesa to měl od Lánské 
brány jen pár kroků. Na samém prahu dospělosti emigroval do 
Austrálie a vrátil se odtud v roce 2007. Nyní ilustruje „Pamětní 

59  Dušan Klein (*1939), filmový režisér a scénárista.
60  Blíže MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 114–118. ISBN 978-80-7433-020-9. 
61  František Horník-Lánský (1889–1955), ilustrátor a malíř portrétů, koní, zvěře, loveckých zátiší a loveckých výjevů.
62  Pavla Fořtová-Šámalová (1886–1974), akademická malířka a historička umění.
63  Otakar Nejedlý (1883–1957), český malíř a namaloval Dub v Lánech. Nedat. olej, plátno, 90 x 61.5 cm, značeno vlevo dole „Ot. Nejedlý“, Galerie 
výtvarného umění v Chebu.
64  Blíže STRAUB, Arnošt. Stará borovice. Vlastivědný sborník, 1935–1936, roč. 13, s. 12. K časopiseckému článku je přiložena barevná reprodukce 
Soukupova obrazu Borovice ve „Vlčině“.
65  Gabriel Soukup (? –1944).
66  Josef Mrnka (1881–1959).
67  Vzpomínky Ing. Karla Kestnera, Mrnkova pravnuka, z 6. 7. 2019. Zarámovaný originál olejomalby staré borovice je majetkem rodiny Kestnerových.
68  Otakar Číla (1894–1977).
69  Karel Liebscher (1851–1906), český malíř, krajinář a portrétista a starší bratr malíře Adolfa Liebschera (1857–1919).
70  Rabasova galerie Rakovník, Karel LIEBSCHER, Čechy, Rakovnicko a Slánsko, Klíčavské údolí – Myslivna „Na Markytě“, lavírovaná tuš, běloba, karton, 
průměr 20 cm, inv. č. K‒27.

knihu“ Lesní správy v  Lánech. Podílel se na renovaci interiéru 
zasedací síně budovy lánské Lesní správy a obohatil ho cyklem 
obrazů na téma „Obora ve čtyřech ročních obdobích“. Zajímavý 
je Kellnerův rozměrný obraz „Zima na Kougláku“, který visí 
v prezidentské chatě v Luhu.

012/ Akvarel Dubu Dohody od Pavly Fořtové (manželky kancléře 
JUDr. Přemysla Šámala).
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L Á N S K Á  O B O R A  A   V E Ř E J N O S T , 
N A U Č N Á  S T E Z K A

Lánská obora je v současnosti díky svému poslání nepřístupná 
veřejnosti. Z  tohoto důvodu Lesní správa Lány otevřela v  roce 
2006 v  areálu Nových Dvorů ukázkovou obůrku s  vybranými 
druhy zvěře. Základem je chovné stádo jelena siky Dybowského 
a  daňčí a  mufloní zvěř. V  roce 2015 byl výčet druhů demon-
strované zvěře rozšířen o prase divoké, které je chováno v sa-
mostatné části. Obůrka je dominantní součástí čtyřkilometrové 
naučné stezky vedoucí od budovy Lesní správy a  stala se vy-
hledávaným místem s atraktivním programem lesní pedagogiky 
pro děti předškolního a školního věku. Na vyhlídkové tribuně se 
také pořádají tematické přednášky související s Lánskou oborou, 
a dokonce i svatební obřady. Do budoucna by Lesní správa chtě-
la jednu z  historických hospodářských budov v  novodvorském 

015/ Současná podoba tzv. Matějova kříže (U Matěje). Pamětní kámen 
z roku 2018 připomínající vysazení pěti dubů na paměť stého výročí vzniku 
Československé republiky.

013/ Pískovcový pomníček u paty Dubu Dohody pochází 
z roku 2007. Jeho instalaci inicioval lesník Jan Vacek

014/ Tzv. Šámalův kámen se nachází v lokalitě V srdci. 
Ke slavnostnímu odhalení došlo v roce 2014.

016/ Současná podoba Masarykova kamene. Pomník se nachází 
u první křižovatky za hlavní bránou do Lánské obory.
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areálu přebudovat na pamětní síň se vzdělávacím centrem. 
Tento objekt by měl být s demonstrační obůrkou propojen vyvý-
šenou lávkou. Na celý záměr byla zpracována studie.

Díky bohaté historii má Lánská obora celou řadu míst, která 
připomínají důležité události, významné osobnosti nebo příběhy 
prostých lidí. Zaslouží si zvláštní péči a  na dalších řádcích si 
zkusme alespoň některá z nich připomenout. 

Můžeme zde nalézt několik pamětních kamenů.
Tím nejstarším je tzv. Masarykův kámen z roku 1935 vztyče-

ný při příležitosti 85. narozenin prvního československého prezi-
denta T. G. Masaryka. Tento památník se nachází na první křižo-
vatce cest, přibližně 550 metrů za hlavní bránou Lánské obory. 

71  Leontýna Antonie Marie z Khevenhülleru-Metsch (1843–1914).

Dalším, poměrně novým pamětním místem nacházejícím se 
v Lánské oboře je Šámalův kámen. Ten připomíná odkaz první-
ho československého kancléře, jenž měl významný podíl na tom, 
že Lány byly zakoupeny československým státem jako letní a pře-
chodné sídlo pro prezidenta Masaryka. Obelisk s bronzovou pa-
mětní destičkou je umístěn na exkurzní trase v  lokalitě V Srdci, 
nedaleko Kougláku.

Třetím, neméně významným památným kamenem v Oboře je 
pískovcový pomníček z roku 2007 umístěný u tzv. Dubu Dohody. 
Tento věkovitý dub se stal ve dvacátých letech minulého století 
němým svědkem jednání prvního československého prezidenta 
Masaryka, jugoslávského krále Alexandra a rumunských státní-
ků o důležité vojensko-politické alianci zvané Malá dohoda. 

Nejnovější instalací je kámen připomínající vysazení pěti 
dubů na paměť stého výročí vzniku Československé republiky. 
Akce se uskutečnila v  rámci spolupráce Místní akční skupiny 
(MAS) Svatováclavsko, kde jsou sdruženy obce Stochov, Lány, 
Tuchlovice, Kamenné Žehrovice a Kačice. Dne 20. dubna 2018 
vysadili zástupci jmenovaných obcí v  Lánské oboře, v  lokalitě 
V srdci, symbolickou pětici téměř šestimetrových dubů zimních. 
Duby odkazují na nedaleký věkovitý stochovský Svatováclavský 
dub, který byl údajně zasazen do země, v den narození knížete 
Václava I., patrona české země.

Mimořádně důležitým místem pro Lánskou oboru je i  fürs-
tenberský lovecký zámeček Leontýnina chata pojmenovaný 
po kněžně Leontýně Antonii Marii z  Khevenhülleru-Metsch,71 

019/  Fotografie loveckého zámečku Leontýnina chata po provedené 
rekonstrukci v únoru roku 2015

017/ Fotografie z odlévání bronzové pamětní desky věnované kancléři 
Přemyslu Šámalovi v červnu roku 2014 v kovolitecké dílně pana Jiřího 
Šilhana v Tuhani u Mělníka. 

018/ Demonstrační obůrka na naučné stezce Lesní správy Lány je využívána 
k environmentální výchově dětí předškolního i školního věku.
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manželce Maxmiliána Egona I. z Fürstenberka. V místní tradici 
se uvádí, že právě sem fürstenberské panstvo s oblibou jezdilo 
na čajové dýchánky. Po odchodu Fürstenberků z  Křivoklátska 
v roce 1921 však význam loveckého zastaveníčka poklesl, byla 
zanedbána jeho údržba a koncem 20. století malebné stavbě 
dokonce hrozilo zřícení. V  roce 2014 přistoupila Lesní správa 
Lány k  rekonstrukčním pracím za účelem záchrany této vzác-
né památky a uchování její původní podoby a poslání. Stavební 
aktivity na samotném zámečku byly ukončeny v  lednu 2015. 
Citlivá obnova objektu a  jeho navrácení původnímu reprezen-
tačnímu účelu nemá pouze lokální význam; uchovávání kultur-
něhistorických fragmentů v zalesněné krajině je důležité pro po-
chopení kontextu vývoje myslivosti na celém Křivoklátsku.

G A S T R O N O M I E  N A  K Ř I V O K L Á T S K U 
A   V   L Á N S K É  O B O Ř E

Oblíbeným pokrmem pro lesní personál byla krupková a nasta-
vovaná kaše, tzv. kutrlík, kutrdlík. Do hladké bramborové kaše se 
přidaly krupky uvařené v  osolené vodě se sádlem, rozetřeným 
česnekem, majoránkou a  mletým černým pepřem. Všechno se 

72  O uhlířovině viz i SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice 1969, nestránkováno.
73  V receptech se někdy dělává nastavovaná kaše a kuba nikoli z trhanky, nýbrž z celých krup. 

důkladně promíchalo a polilo rozpuštěným sádlem s osmaženou 
cibulkou. Pro drsné muže to bývala lahůdka, zjemnělé dámy a děti 
to však nemusely.

Specifické jídlo křivoklátských lesů se nazývalo uhlíře, uhlíř, 
uhlířovina či uhlířina, někdy prý také uhlířské knedlíky. Jednalo 
se o hodně rozvařené brambory, do kterých se vmíchaly noky 
z knedlíkového těsta, někdy přímo i nahrubo pokrájené knedlí-
ky. Dále se přidala cibulka osmahnutá na sádle, vše se osolilo 
a ozdobilo vepřovými škvarky. Uhlířina patřila mezi velmi častou 
stravu můžů, kteří v křivoklátských lesích pálili v milířích dřevěné 
uhlí, anebo dřevorubců.72 

Na Štědrý den nikdy nesměla na stole chybět kuba. Je spí-
še znám černý Kuba či šumavský Kuba, nicméně na Křivoklátsku 
se slovo kuba skloňovalo jako podstatné jméno rodu ženského.  
Nejdříve se propláchly vařící vodou trhané krupky73 a uvařily se 
do poloměkka v osolené vodě s kmínem. Do uvařených krupek se 
vmíchaly nadrobno rozsekané uvařené sušené houby podušené 
na sádle s utřeným česnekem, solí a pepřem. Někdy se také mohl 
ještě přilít hovězí vývar. Nakonec se všechno důkladně promícha-
lo a vzniklá směs se rozprostřela do sádlem vymazaného pekáče 
a nechala se asi půl hodiny zapéct ve vyhřáté troubě. 

Dále se na křivoklátském venkově vařily poctivé polévky, 

020 a, b, c/ Ukázky jídelníčků v různých časových obdobích. Fürstenberské menu ze dne 11. září 1881 (vlevo), večerní pořad ze dne 7. února 1925 
(uprostřed). Na druhé straně jídelníčku se nachází podpisy účastníků večeře (vpravo).
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omáčky a bezmasá jídla. O houby nebyla žádná nouze, připravo-
valy se v sezóně na všechny způsoby, ale nejčastěji jako smaže-
nice s vejci. Ta se na Lánech jedla s chlebem nebo s houskovým 
knedlíkem, nikoliv s vařenými bramborami. Někde se smaženice 
podávala na silně česnekovaných topinkách. 

Mezi nejčastější polévky patřila houbová bramboračka. 
Oblíbená sladká jídla naopak byly jahodové, borůvkové či ma-
linové vdolečky posypané strouhaným tvarohem a  pokapané 
smetanou. Do Obory chodívaly na lesní plody celé výpravy dětí 
i dospělých. Zpívali si „Jahodníci jdou, a nic nenesou, mají prázd-
né hrnky, brnky, brnky, brnky“, ale nebyla to pravda. „Někdy se 
mezi sběrači objevil hajný pan Filipi,“ vzpomíná Josef Seidl.  
„Krucinál, všechno mně vytrhají, na mně nic nezbyde,“ začal na 
oko láteřit. Šel mezi jahodáře s třílitrovou bandou v ruce, ženské 
se k němu nahrnuly a každá mu nasypala hrníček svých bobulí. 
Než se nadál, měl bandasku plnou. No vidíte, jak já jsem šikov-
ný, jak umím rychle trhat. Zatočím bandičkou, mravenečkové, 
pomozte mi, a už je bandička plná. Smál se a smály se i ženské –  
ten pan Filipi, to je ale kos!“74

Co se týká gastronomie na zámku, k delikatesám ze zvěřiny 
existují celé obsáhlé kuchařské knihy. 

Těsně před Velikonocemi se z lánské Lesní správy vozil prezi-
dentovi republiky krásně naaranžovaný koš plný sluk a dekoro-
vaný upletenými pamihodami.75

74  SEIDL, Josef. Ozvěny z lesů. Kamenné Žehrovice, 1969, nestránkováno.
75  Pamihoda (pomihoda) je na Rakovnicku a na Křivoklátsku dialektismus pro velikonoční pomlázku, hodovačku, tatar, žílu apod.
76  Myslivecko-kulinářská fakta laskavě dodal a upřesnil pan Ing. Jan Hamřík, znalec (zdaleka ne jen lánské) myslivosti.
77  MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 85–87. ISBN 978-80-7433-020-9. 

Kuchařsky upravená sluka je vzácná pochoutka. Mimořádně 
vyhledávanou gurmánskou lahůdkou z  ní je mázka, tedy po-
mázka. Připravovala se tak, že se na rozpálené slanině zpěnila 
jemně posekaná cibulka. Dále se přidaly nadrobno pokrájené 
slučí vnitřnosti tak, jak byly vyňaty ze zastřeleného ptáka, včetně 
exkrementů ve střívcích, které dodaly pokrmu charakteristickou 
chuť divočiny. Nakonec se vmíchalo vejce. Hotová haše se pak 
namazala na opečené topinky či tousty. Jedná se spíše o pikant-
ní předkrm než o hlavní jídlo.

Jiné využití slučích střívek je prý takové, že se zastřelená slu-
ka zasyrova nasucho oškubala, vykuchala, nevypraná a přírod-
ně naplněná střívka se omotala kolem ptačího tělíčka a to celé 
se pak peklo a podlévalo červeným vínem.76 

S neobvyklým způsobem přípravy zvěřiny se setkal lánský les-
ní personál v červnu roku 1978, když v Oboře lovil lybijský vůdce 
Muammar Kaddáfí. Slavnostní výřad se konal u  lovecké chaty 
v Lánském luhu a byl zakončen velmi zvláštně. Během slavnost-
ního ceremoniálu členové libyjského doprovodu prováděli rušení 
(stahování) zvěře. Část zvěřiny vykostili a s mysliveckým právem 
pokládali do ohně k opékání. Hotový pokrm pak sami porcovali 
a předkládali nejvyšším představitelům jako hlavní jídlo k večeři. 
K slavnostnímu přípitku byla servírována voda s ledem a džus.77 
To samozřejmě byla jen výjimka, o pohoštění se zpravidla starali 
místní osvědčení kuchaři.

021/ Obědové menu sestavené 
při příležitosti diplomatického 
honu v bažantnici Amálie 
ze dne 19. listopadu 1984.



(  229  )

O tom, jak osobitě připravoval polesný Bedřich Malířský ját-
ra z uloveného jelena pro čelného představitele Německé demo-
kratické republiky Ericha Honeckera, barvitě vypravuje tehdejší 
ředitel lánské Lesní správy Bohumil Martinek v kapitole „Lovecké 
právo na hradní způsob“ své vzpomínkové knihy.78

Vynikajícím odborníkem, jak připravovat speciality, byl na 
lánské Lesní správě pan Richtr. Byl zaměstnaný jako řidič auto-
busu, ale zkrátka nepřišly ani jeho dovednosti řeznické a kuchař-
ské. Po něm se ujala přípravy zvěřinových delikates paní Břízová 
z Nových Dvorů. 

Ačkoli všichni její předkové z  rodu Jungmannů po několik 
generací pracovali v lese a ona sama vyrostla na kraji Obory, 
rozhodla se zasvětit život nikoli lesům, nýbrž kuchařské profesi. 
Obora se jí však zadřela pod kůži a přitáhla si ji nakonec zpátky. 
Z domova byla zvyklá spíš na obyčejná jídla, ale samozřejmě čas 
od času docházelo i na zvěřinu. V době, když se učila kuchařkou, 
seděla v roce 1964 se sestrou před kolonií a kolem šel lesník pan 
Milfait, který je oslovil: „Copak, děvčata, děláte? Já bych vás po-
třeboval, abyste mi asistovaly. Za chvíli přijede Nikita Sergejevič 
Chruščov a chce si sám péct pstruhy z Obory. Je potřeba mu je 
plnit cibulí a špekem a skládat na pekáč. Stalo se a bylo to její 
první gastronomické setkání s věhlasnou celebritou.

Pak Helena Jungmannová lesy opustila, vdala se a úspěšně 
působila ve školní jídelně na novostrašeckém učilišti. Nicméně 
jednou byla oslovena, aby vedla seminář na téma „Dary našich 
lesů“. Nakonec byla požádána, aby čas od času vařila v Oboře. 
Kdykoli pak byla nějaká akce pro prezidentské hosty, v  Luhu 
nebo na zámečku na Amálii, byla paní Břízová u toho. Největší 
oficialita snad bylo setkání „Visegrádské čtyřky“. Mělo to být 
v  pátek a  nacvičovalo se to už ve středu, kde bude kdo stát. 
Muselo se prostřít tak, aby se ke stolu dostali úplně všichni. Od 
paní Břízové se napřed chtělo, aby si oblékla nějaký stylový kroj, 
aby to vypadalo lidově, ale nakonec to vyřešila květovaná sukně, 
halenka a  bílá zástěra. K  jídlu byl předložen divočák. Tenkrát 
u toho byla ochranka a ochutnávači, braly se vzorky, ale ředitel 
lánské Lesní správy se zaručil: „Paní Břízová je spolehlivý člo-
věk,“79 tak jen „jukli“ do kuchyně a  hned zase odešli. Po jídle 
všichni děkovali, polský prezident políbil kuchařce ruku, „byl to 
gentleman“. O méně oficiálních akcích, při nichž byl přítomen 
prezident Václav Klaus s chotí a užší okruh hostů, paní Břízová 
říká: „To nikdo nehlídal, žádní ochutnávači. Obyčejně mě po jíd-
le pozvali ke stolu, že to bylo dobré. Pan Klaus poděkoval a nalil 
mi víno. Jeho manželka podotkla: ‚A Klaus si přidal.‘ Pan pre-
zident to potvrdil: ‚Přejedl jsem se tak, že bych teď měl jít hrát 
tenis, abych to vyběhal.‘ Všechny akce byly bezvadné, kolem byli 
samí bezvadní lidi; byla jsem ráda, když mě pochválili.“80

78  MARTINEK, Bohumil. Prezidentský hajný vzpomíná. [Líbeznice]: Víkend, 2009, s. 74–83. ISBN 978-80-7433-020-9. 
79  Rozhovor s paní Helenou Břízovou dne 15. června 2018.
80  Tamtéž.

Jídelníček byl ponechán zpravidla na paní Břízové. Došlo-
li na bažanty, uvařila vynikající polévku a  pečeni. Z  jeleního, 
ze srnčího a  z  dančího dělala často svíčkovou či medailonky. 
Oblíbenou specialitou bývaly steaky: „Zvěřina musí být uleže-
lá. Plátky se nakrájí, lehce naklepou, osolí, opepří. Upeču je po 
obou stranách na oleji, máslo na zjemnění, lehce popráším 
moukou kvůli šťávičce, zaleju vývarem, podusím. Dělám k tomu 
brusinkovou omáčku: Brusinky z kompotu se povaří s rybízovým 
džemem, půl citrónu, pomeranč, lžíci hořčice, sůl, pepř, červené 
víno, trochu rumu, nechá se to zredukovat do zhoustnutí a pak 
se to propasíruje. Ke steakům moc dobré.“

Jednou paní Břízovou zaskočili z České zemědělské univerzity, 
ale jen málem. Rektor měl pozvaného pana profesora Pavla Pafka 
a zadání znělo: upravit mezi jiným pro asi tak třicet osob šál z an-
tilopy. „Jak já udělám antilopu?“ lekla se paní Břízová v první chví-
li. „Poslali mi sice nějaké recepty z Afriky, ale kde já budu v únoru 
hledat a trhat nějaké bobule?! Nakrájela jsem to na steaky, po-
solila, opepřila, pokapala koňakem, k tomu osmažené mandlové 
brambůrky. Sama jsem přišla na to, co s tím aromatickým ma-
sem udělat, aby to bylo tak akorát. Pan rektor mi jídlo pochválil: 
‚Přímo excelentní! My jsme měli antilopu minulý týden, ale byla to 
šlichta. Tohle bylo excelentní!‘ Steaky jsou steaky.“

Ano, antilopy se chovají na Lánech také, rovněž lamy. Ale ne 
v Oboře. Ty jsou k vidění přímo ve vsi, v ohradách zemědělského 
podniku.

022/ Pozvánka prezidenta republiky na setkání s pracovníky Kanceláře 
prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány 
(27. května 1996). Tradice setkávání zaměstnanců organizačních složek 
Kanceláře prezidenta republiky s prezidentem se udržela až do současnosti.
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L O K A L I T A  Č .  1 
– oblast v okolí administrativní budovy 
Lesní správy Lány

1. Budova Lesní správy Lány
Budovu nechala postavit Kancelář prezidenta republiky v roce 1932 
jako nové administrativní sídlo Lesní správy Lány. Tvář novému zázemí 
vtiskl architekt Otto Rothmayer; údajně inspirován tzv. Titovou vilou 
u slovinského jezera Bled, kterou postavil Jože Plečnik původně pro 
jugoslávského krále Alexandra I. Budova je vizuálně prakticky 
v identické podobě, jako v době svého vzniku. Pouze balkón na konci 
západního křídla byl v období socialismu dostavěn do úrovně 2. 
nadzemního patra a začal být využíván jako zasedací místnost. 
Za zmínku stojí založení a rozvoj čtvercového sadu západně od budovy  
a zachycení postupného růstu dvou lip, které se nacházejí uvnitř oválu 
před budovou. Místo sadu je dnes využíváno jako plantáž vánočních 
stromů (viz foto z roku 2017).

2. Lesovna Šubrt
Budova vznikla jako součást projektovaného, ale nerealizovaného 
experimentálního zemědělského dvora „Schubartshof“ v letech  
1785–1787, od roku 1816 sloužila coby luxusní myslivna k ubytování 
hostů („Jagdhaus“). Lovecký dům v noci z 5. na 6. února roku 1947 
vyhořel a byl v následujícím roce nahrazen dvojdomkem, což je dobře 
patrné na leteckém snímku z roku 1953. V šedesátých letech se 
zástavba rozšířila o rodinné domy pro zaměstnance Lesní správy.

3. Parčík u Lesní správy Lány (Kaštánka) 
Parčík je tvořen především historickou výsadbou jírovců, což je patrné 
iž na fotografii z roku 1938. Součástí areálu parčíku je i vodárna  
z roku 1923, která je součástí Zámeckého vodovodu. Její exteriér nese 
stopy architekta Jože Plečnika. Kaštánka sloužila jako prostor lidových 
zábav, v padesátých letech se zde konaly slavné dny horníků. Do této 
lokality byly při úpravách zámku v období první republiky přesunuty 
i sochy bronzových jelenů ze zámeckého parku. V současnosti je 
Kaštánka výchozím místem Naučné stezky Lesní správy Lány.

4. Lánská brána
Lánskou bránu nechali postavit Fürstenberkové v roce 1859. K její 
demolici došlo o 100 let později (8. dubna 1959). Nově vybudovaná 
replika byla slavnostně představena veřejnosti dne 17. listopadu 2018.

5. Oborní zeď v Lesní ulici
Oborní zeď v Lesní ulici byla postavenav poslední čtvrtině 18. století.  
K jejímu zbourání v tomto úseku došlo ve dnech 16.–22. dubna 1956.

6. Dům čp. 10
Dům čp. 10 (tzv. „domek“) byl postaven v roce 1830. Původně se 
jednalo o nádražní budovu Pražsko-lánské koněspřežní dráhy na Starých 
Lánech: provoz sem byl zahájen 25. října 1830. Těleso bývalé dráhy je 
dobře patrné směrem na jih od budovy a v současnosti je využíváno 
jako komunikace. Zajímavým vývojem prošla i zástavba v okolí budovy.  
Ještě v roce 1938 se jednalo o stavení stojící samostatně. V dalších 
letech docházelo k postupnému rozvoji zástavby směrem od východu 
(od Lán). V roce 1943 bylo severozápadně od čp. 10 zřízeno na tělese 
někdejší koněspřežky fotbalové hřiště.
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L O K A L I T A  Č .  2 
– oblast Nových Dvorů 
(současný vjezd do Lánské obory)

1. Jízdárna na Nových Dvořích
Jízdárnu z doby Fürstenberků tvoří dvě soustředné kružnice. 
Malá vnitřní má průměr dvacet metrů a na jejím obvodu roste 
10 stromů, velká vnější má průměr 117 metrů a po jejím obvodu bylo 
vysázeno 48 dubů. Tato úmyslná kruhová seskupení stromů sloužila jako 
jízdárna při výcviku koní až do roku 1924. Uskupení dubů je velmi dobře 
patrné z leteckých snímků a dochovalo se do současnosti.

2. Budova fürstenberské lesní správy
Budova nově zřízené lesní správy pro revíry Lány, Ploskov, Křivoklát a 
Svatá Alžběta vznikla roku 1879, k její rekonstrukci do současné podoby 
došlo v roce 1924. V současnosti je využívána jako bytovka 
pro zaměstnance Lesní správy Lány.

3. Lesní školka Tok (demonstrační obůrka)
Obhospodařované plochy obdélníkového tvaru sloužily k produkci 
sadebního materiálu již v období první republiky. V roce 2006 lesní 
školku Tok nahradila demonstrační obůrka pro zvěř daňčí, mufloní 
a jelena siky Dybowského (viz snímek z roku 2017). Součástí obůrky je 
i vyhlídková tribuna a relaxační zóna s jezírkem. Později byl areál 
rozšířen o výběh pro černou zvěř. Zajímavé je i postupné zalesňování 
ploch poškozených žírem bekyně mnišky na sever od lesní školky Tok. 
Naproti obůrce je prameniště Lánského potoka.

4. Kolonie (areál pily)
Objekt vznikl v letech 1785–1787 jako součást experimentálního 
poplužního dvora „Schubartshof“. Od roku 1816 sloužil jako obydlí 
lesních dělníků, rekonstruován v roce 1924. Zbořen byl na základě 
demoličního výměru po roce 2006. V devadesátých letech 20. století 
byla v areálu mezi Kolonií a hájovnou Ve štítě zřízena pila na pořez 
kulatiny. Ta byla později uzavřena pro svou nízkou ekonomickou 
rentabilitu.

5. Pánova louka
V oblasti na severozápad od Nových Dvorů se v současnosti nachází 
sestava několika rybníků. Jak je z leteckých snímků patrné, vznikaly 
na tomto území postupně. Největší z vodních ploch – koupaliště Pánova 
louka – byla brigádnicky vybudována v první polovině šedesátých 
let 20. století.
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L O K A L I T A  Č .  3 
– oblast historicky cenné centrální části 
Lánské obory (pastevní louky se starými 
solitérními duby a buky ‒ Kouglák)

1. Lokalita Masarykova kamene
Masarykův kámen byl instalován na rozcestí Masarykovy cesty a cesty 
ke Klíčavě dne 7. března 1935. Na konci června roku 1940 musela být 
za protektorátu z monolitu sňata pamětní tabulka, v roce 1945 byla 
opět osazena. Přibližně v roce 1959 byl kámen z politických důvodů 
úplně odstraněn; v roce 1998 byl nalezen a navrácen na původní místo.

2. Dub Dohody
Dub Dohody připomíná významná setkání československých, 
jugoslávských a rumunských státníků ve dvacátých letech 20. století. 
Tento dub v jedné z krajinářsky nejzachovalejších lokalit Lánské obory 
je dobře patrný na všech leteckých snímcích. Fotografie z roku 1975 
byla pořízena až po opadu listů, takže se jeví odlišně, je však zřejmé, že 
velikost koruny se s průběhem času zmenšuje.

3. Rybník na Kougláku
K rybníku na Kougláku (původní název lokality je Červená mýť) máme 
jen velmi málo informací. Na snímku z roku 1938 se místo rybníka jeví 
jako podmáčená lokalita. V roce 1953 již můžeme zaznamenat vodní 
hladinu menšího rozsahu a na snímcích z let 1975 a 2017 je plocha 
vodní hladiny rybníka téměř identická. Rybník je důležitým zdrojem vody 
pro zvěř.

4. Šámalův kámen (lokalita V srdci)
Šámalův kámen byl slavnostně odhalen v lokalitě V srdci dne 
12. srpna 2014 na paměť JUDr. Přemysla Šámala, československého 
kancléře, který se zasloužil o Lánskou oboru. Z leteckých snímků je 
patrné, že oblast V srdci se do současnosti dochovala prakticky beze 
změn. Místo se nachází na vyhlídkové trase Lánskou oborou, kudy 
projíždějí diplomatické návštěvy.
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L O K A L I T A  Č .  4 
– oblast jihozápadní části Lánské obory 
(Píně, Myší díra a část Klíčavského luhu)

1. Hájovna Píně
Hájovna Píně se v historických pramenech objevuje v roce 1833. Zdejší 
areál vznikl jako nádraží Pražsko-lánské koněspřežní dráhy; provoz 
sem byl zahájen 11. dubna 1833. Hájovna je v současnosti opuštěná. 
V období socialismu byly na přilehlém prostranství vybudovány dva 
obytné domy pro zaměstnance lánské Lesní správy.

2. Lom v Myší díře
Lom v Myší díře sloužil ve fürstenberské éře k získávání materiálu pro 
stavbu cest. Můžeme předpokládat, že kámen z lomu byl použit i při 
stavbě Pražsko-lánské koněspřežní dráhy. K dalšímu využití lomu došlo 
při úpravě směrování silnice na nový most v Myší díře v roce 1942. 
Stavba byla realizována za pomoci dělníků z pracovního tábora, který 
stál na Píních.

3. Pražsko-lánská koněspřežní dráha
Jednalo se o druhou železniční dráhu na evropském kontinentu 
(provozována mezi lety 1833 a 1879). Původně měla spojit Prahu 
s Plzní, ale byla ukončena v lesích u Brejle. Na snímcích je dobře patrné 
těleso koněspřežní dráhy. Evidentní je snaha projektantů koněspřežky 
o zachování co nejpozvolnějšího sklonu dráhy.

4. Brána v Myší díře 
Brána v Myší díře pochází z první poloviny 19. století. Byla jedním 
z monumentálních vstupů do Lánské obory a jako jediná se dochovala 
do současnosti. Důvodem jejího přetrvání byla stavba nového mostu 
přes Klíčavský potok po velké povodni v roce 1939 a přeložení 
komunikace mimo bránu. Další brány (Lánská a Vašírovská) byly 
z nařízení dopravního inspektorátu zbourány v období socialismu.

5. Klíčavský luh
Původní hranice Lánské obory vedla Klíčavským luhem. K přičlenění 
jihozápadní oblasti za potokem došlo až v roce 1952, a to z důvodu 
vytvoření ochranného pásma pro nově vzniklou Klíčavskou přehradu. 
Směrem k centrální části Obory (na východ) je patrné nové zalesnění 
lesními dřevinami v pravidelných obnovních prvcích ( jsou dobře viditelné 
na leteckém snímku z roku 1975). V těchto porostech založených 
v období socialismu dnes převažují duby (letní, zimní, červený) 
a borovice lesní. Zakládání nových porostů potvrzuje trend posledních 
osmdesáti let, kdy se lesnatost Lánské obory zvyšuje na úkor pastevních 
ploch.

Letecké snímky

1938

1953

1975

4

1

3

5

4

1
3

5

4

1

3

2

5

2

2



(  239  )

5

4
2

3

1

2017



(  240  )

L O K A L I T A  Č .  5 
– oblast Klíčavského luhu zatopeného 
Klíčavskou přehradou

1. Klíčavský luh – přehrada
Vzhled Lánské obory výrazně ovlivnila stavba Klíčavské přehrady. 
Práce na přehradě byly zahájeny 21. prosince 1948 a hrubá stavba byla 
dokončena 1. srpna 1953. Veškerá stavební činnost však ustala teprve 
v roce 1955. Rozsáhlá vodní plocha pohltila velkou část Klíčavského 
luhu a postup změn je dobře demonstrován leteckým snímkem 
z roku 1953, kdy docházelo k napouštění přehradní nádrže. Klíčavská 
přehrada, vybudovaná jako zdroj pitné vody pro Kladensko, je ke svému 
účelu využívána až do současnosti.

2. Hájovna Markýta
Fürstenberská hájovna Markýta (čp. 105, též uváděna jako Svatá 
Markýta) byla jediným trvale obývaným objektem zbouraným kvůli 
Klíčavské přehradě. Nacházela se na nejjižnějším cípu lánského 
katastru. K demolici došlo v roce 1951. Na leteckém snímku z roku 
1953 jsou ještě dobře patrné zbytky stavení těsně před zaplavením.

3. Jivno
Vznik středověkého hradu Jivno je datován do první poloviny  
13. století. Dřevěný předchůdce hradu se zde nacházel snad již  
v 11. století. Rozsah a opevnění hradu vypovídá o jeho nesporném 
významu. Primární určení mohlo být obranné (z leteckých snímků 
je dobře patrné jeho vhodné umístění nad Klíčavským luhem – resp.  
nad cestou, která tudy pravděpodobně vedla), ale vzhledem k lokalizaci 
a k tradicím regionu lze uvažovat i o funkci lovecké stavby. Jivno 
zaniklo dlouho před rokem 1551, kdy je hrad připomínán již jako pustá 
zřícenina. Pozůstatky obvodových zdí, paláců a velké válcové věže jsou 
však zřetelně viditelné i v současnosti. 

4. Hráz přehrady
Betonová hráz byla vybudována v letech 1948–1953. Je vysoká  
50,2 m; délka vozovky v její koruně v nadmořské výšce 299,2 m  
činí 175,9 m; odtok pod hrází se nalézá v nadmořské výšce 260 m.  
Na vrchol přehradního tělesa má v současnosti přístup veřejnost  
a je odtud dobrý výhled směrem do Obory.  

5. Lom ke stavbě přehrady
Ve východním cípu klíčavské vodní nádrže se nachází lom. Stavební 
kámen byl využíván ke stavbě přehrady od roku 1949. Rozsáhlá stavební 
činnost v oblasti lomu je dobře patrná na snímku z roku 1953.  
Na fotografii z roku 2017 je zaznamenána stavební činnost související 
se zabezpečováním svahů kolem Klíčavské přehrady.
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Závěr

Obora je typická ukázka tzv. druhé přírody. Jejím prazákladem 
je původní ryzí příroda, ovšem ta už byla odpradávna přemě-
ňována člověkem, jeho ekonomickými, lesnickými i myslivecký-
mi zásahy, zprvu spontánními a neuvědomělými, ale postupně 
stále více a více promyšlenými a řízenými. Jejich cílem bylo a je 
přizpůsobení lesního společenství potřebám člověka: zprvu zá-
kladních, později specificky lidských.

Ryzí příroda je postupně doplňována o materiální prvky vná-
šené lidmi. Jedná se o samotné ohrazení lesního prostoru, dále 
pak o  lidská sídla (myslivny, hájovny), o  průmyslová zařízení 
(milíře, flusárny, sklárny) s jejich technickým vybavením, o infra-
strukturu (cesty, složiště dřeva).

Na to v průběhu času navazuje duchovní rovina: v nejstar-
ších dobách předkřesťanská mytologie (uctívání stromů, studá-
nek, pramenů), náboženství (kult sv. Eustacha, Huberta, Jiljího) 
a jemu zasvěcené drobné sakrální objekty, morálka s jejím po-
jetím lovecké cti, právo s taxativním vymezením, co je v lese le-
gální a nelegální, umění, objevující estetické aspekty dění v lese, 
věda ovlivňující lesnictví i myslivost, ideologie zdůvodňující me-
zilidské vztahy v jednotlivých historických epochách.

Tohle všechno je ve svém souhrnu a struktuře obora. Obora 
Lánská je navíc pozoruhodná tím, že přímo navazuje na tradice 
přemyslovských knížat a prvních českých králů, kteří ve zdejším 
zeměpanském hvozdu podél Berounky a jejích přítoků zakládali 
mimopražská sídla, jež sloužila lovu v ryzí přírodě, ale současně 
i jako místa státnických jednání.

Habsburští císaři převzali oblast jen málo dotčenou lidskými 
zásahy. Oboru hodnou toho jména zřídili počátkem 18. století 
Valdštejnové. Důkladně ji oplotili a  systematickým vyhubením 
dravé zvěře vytvořili relativně bezpečné a pohodlné prostředí, 

které umožňovalo nerušený chov zvěře a současně její lov v du-
chu tehdejších zvyklostí. 

Fürstenberkové během téměř dvou staletí pokračovali ve zve-
lebování a reorganizaci Obory, zpevnili její ohrazení a dbali na 
její odbornou správu prováděnou hierarchizovaným zkušeným 
a  vzdělaným lesním personálem. V  lesním křivoklátském pan-
ství zaváděli Fürstenberkové i ekonomické podnikání jiného dru-
hu: iniciovali rozvoj lesních řemesel, modernizovali zemědělství, 
budovali infrastrukturu (silniční síť, koněspřežka), začali s  těž-
bou černého uhlí a  nerostných surovin, podporovali sklářství. 
Nezapomínali ani na otázku sociální.

V další historické fázi převzala v roce 1921 Lánskou oboru 
Kancelář prezidenta Československé (České) republiky a spravu-
je ji dodnes jako státnicky, ale i ekonomicky využitelný prostor 
zachovávající v rámci možností charakter někdejšího královské-
ho hvozdu.

Opakem legitimního využívání lesního bohatství je pytláctví 
a lesní pych. I ty zapustily na Křivoklátsku své kořeny a je o nic 
třeba pojednat. V časech nebezpečí poskytovala odlehlá místa 
v Oboře také úkryt (doba husitská, třicetiletá válka, druhá svě-
tová válka).

Do kolektivní paměti lidí se dostaly historické události, které 
se v Oboře udály; některé časem nabyly charakteru lidových po-
věstí, a dokonce literárních děl. Lesních partií si nemohli nepo-
všimnout významní malíři.

Obora povýšila lánský zámek, vzniklý jako jednoduchý pří-
ležitostný lovecký útulek na prezidentské sídlo. Je důkazem, že 
mnohé složité záležitosti se v  důvěrném prostředí lesů vyřeší 
mnohem snáze než při oficiálních jednáních.

Lánská obora je ukázkou kulturní krajiny se vším, co k ní patří.



Re sumé

The publication captures the hunting object of the Lánská obora 
from various perspectives. He advocates it in a factual and 
developmental context, noting it from the point of view of forestry 
and hunting, historical and sociological, economic and aesthetic. 
After the specification of the material and linguistic significance 
of the word of the monument chronologically we proceed from 
the prehistoric settlement of the region, through the times of the 
Přemyslovs, Luxembergs, Jagiellonians, Habsburg emperors, 
Schwarzenbergs, Valdštejn and Fürstenbergs to the first 
Czechoslovak Republic and over the period of the Protectorate 
and four decades of the socialist era to the present. Each epoch 
influenced the management and use of forests differently. We 
observe how the human settlements, and the most prestigious, 
were created due to the natural situation, the forests and the 
beasts, and how the life of the inhabitants of these settlements 
had retrospectively influenced the adjoining landscape and 
gave it a close name. The Lánská obora is often perceived only 
as a hunting object, but it is a place where nature serves a hand 
with man much more intensely than in the normal economic 
forest. As in a small drop of water, there are mirrored historical, 
social, political and economic conditions, but also forestry and 
hunting, changes in the conception and significance of hunting, 
as well as inextricably linked deviations known as poaching.

We can clearly see that forest wealth is honored by its owner as 
something of precious and worthy preservation, but at the same 

time perceived as a basis for the necessary economic activities. 
Forests need to be cared for, but at the same time it is necessary 
to economically exploit them. Both are important, always looking 
for a balance. Intensive game breeding does not preclude quality 
cultivation or sensitive farming. The road network and railways 
can also be used throughout the field. Both in the Lánská obora 
can be mined and industrly business. Economic activity does not 
have to suppress aesthetic sensibility. The administration of the 
natural community requires universally educated specialists. 
There are places that have their own specific mode and cannot 
be accessed always and to everyone. The Lánská Park is an 
important historical hunting site not only within the Czech 
Republic but also on a European scale. The current state has 
acquired an exceptionally long development and its environment 
has been shaped by human activity for several centuries. 
Nevertheless, thanks to the sensitive approach of enlightened 
owners, caretakers and forest employees, he retained his face of 
an exceptionally well-preserved landscape region. Aesthetically 
valuable parts of the park character alternate the unbridled deep 
valleys with streams and places that bind important historical 
events. It is evident from the above that the Lánská obora cannot 
be perceived as a special purpose device for the breeding of the 
game, but it must be seen as a place with a strong legacy of our 
ancestors, as in the place where Czech history was co-created.
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Konrád 27, 70
Korutanský, Jindřich 61, 63, 221
Kosmas 27, 55–56 
Kozák, Jan Blahoslav 173
Králíček, Josef 173
Kraus, Karl 173, 117
Krejsa, Ladislav 102, 159
Křepek, Franz 170
Kubíček, Antonín  30, 179
Kubka, František 173
Kuna, Josef 185
Kuna, Karel 169
Kuňáček 131

Langer, František 173
Laurin, Arne 173
Leopold I. 76, 86
Lhotský, Petr 80
Liebscher, Karel 141, 224

Linhart 69
Lochan, Štěpán 183
Lucemburský, Jan  7, 60–61, 

63–64
Lucemburský, Jindřich VII. 61
Lucemburský, Zikmund  65  

Macek, Josef  173
Mácha, Karel Hynek 221
Majer, Hans 73
Malec, Ferdinand 28
Malinovský, Rodion Jakovlevič 195
Marie Terezie 20, 77, 95–97 
Masaryk, Jan 176
Masaryk, Tomáš Garrigue 4, 54, 

60, 159–160, 164, 166, 168, 
171–175, 222, 224, 226 

Masaryková, Alice 159
Matějovský, Josef 123
Mathesius, Vilém 173
Matyáš 70, 73–74 
Max, Emanuel 98
Maxera, Rudolf  29, 82, 99, 117, 

120, 139
Maxmilián II. 69
Merk, Josef 125
Merkl, Jiljí 219
Merlet, František 126–127 
Meziříčský, Dalimil 27
Mrnka, Josef 143, 224
Mrnka, Rudolf 143, 168
Mrůzek, Alfred 183
Müller, Antonín 123

Navrátil, Pavel 86–87 
Nechleba, Alois 155
Nepomucký, Jan 87, 90
Neuman, Alois 194
Nittinger, František 99, 109, 113, 

120, 123, 125, 138
Nosek, Václav 194 
Nosticz, hrabě 114
Novák, Antonín 27, 196, 198, 202
Nováková, Václava  30
Novotný, Antonín 191, 195–196, 

198–199, 201–202,  
Novotný, Robert 151

Pahláví, Abdul Reza 197
Patejdl, Josef  170
Pazderka, Ludvík 170
Pelz, František 56–58, 66, 93, 

126–127, 130 
Peroutka, Ferdinand 173 
Pěšina z Čechorodu, Tomáš 27
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Peterka, Josef 178
Pittner, Josef 185
Plečnik, Jože 89, 109, 162–163, 232
Poláček, Karel 172–173, 223
Popelka, Augustin 170
Pošmourný 130
Pošta, František 30, 142–134, 

144, 184–185  
Prchala, Lev 170
Principo, Gavrilo 115
Procházka, Ladislav Prokop 173
Procházková, Gabriela 30
Prollhofer, Jan Jindřich 69
Přemysl Otakar I. 57
Přemysl Otakar II. 15, 59, 64

Rabas, Václav 173
Rayman, Jan Kryštof  79–80, 82, 

84–85, 92–93, 212  
Ridely, Oskar Thomas 185
Ringhoffer, František 170 –171 
Ringhoffer, Hanuš 170 –171 
Rjazancev, Veniamin Pavlovič 187
Rosmajzl 125
Rothberg, Moritz 132
Rothmayer, Otto 160, 162–163, 232 
Rudolf I. Habsburský 61
Rudolf II. 69, 71–73, 117 
Růžička 168

Sedlák, Tomáš 76
Sedláková, Barbora 76
Seidl, Josef  30, 92, 130–131, 145, 

168, 181, 208, 228 
Schönberger, Antonín 123
Schubert, Johann Christian 7, 

147–150, 214
Smutný, Jaromír 194
Sokolov, Andrej Jefinovič 183–184
Soukup, Gabriel  224
Spina, Franz 170
Spineto, Domenico 85
Stanický, Štěpán 4, 26
Steklý, Karel 223
Stovall, Buford E. 185
Straub, Jindřich 144, 169
Stumpf, Johann Georg 148–150, 222 
Svoboda, Ludvík 183, 196, 198
Syrový, Jan 170

Šámal, Přemysl 160, 162, 165, 
171, 173, 176, 179, 194

Šebíř 56
Šíma 130, 168
Šíp, František 168

Šmikous 84
Šnobl, Václav  92, 130, 169
Šourek, Jan 86
Špork, František Antonín, hrabě 89
Šrámek, Fráňa 173
Šrámek, Jano 172
Šrobár, Vavro 194
Štěpánek, Jaroslav 219
Štěpánek, Oldřich 145, 182–184, 

187–188 
Štěpánková, Lydie 182–184 
Štorch 86
Šusta, Josef 173
Švejcar 131

Tito, Josip Braze 195
Titulescu, Nicolae 171
Tlapák, Josef  27
Tuma, David 26

Ullrich, Karel Miroslav 222

Václav I. 58–60 
Václav II. 64
Václav III. 61
Václav IV. 64–65, 222 
Vágner, Antonín 125, 129
Van Bredael ml., Johann Peeter 90
Váňa, Josef 127, 169
Vávra, Otakar  223
Velc, František 105
Vilém II. 159
Vláčil, František 223
Vladislav I. 57
Vladislav II. 27, 57
Vlasov, Andrej Andrejevič 186
Vodvářka, Václav 26
Vojtěch 57, 85

Welserová, Filipina 29, 68, 222
Wiesner, Johann 138
Wiff 112
Windischgrätz, kníže 114
Winter, Zikmund 75, 220
Wolf, Robert 14

z Bartonic, Kašpar Rohl 131
z Boršic, Jan Hromada 66, 70
z Einsiedelnu, Vojtěch Ignác 

Týřovský 85, 120
z Feldsteinu ,Josef Pulpán 148
z Fürstenberka, Emil Egon 100, 

114, 127, 129, 131
 z Fürstenberka, Jáchym  Egon 29, 

98–99, 109, 112, 141  

z Fürstenberka, Karel Alois 97
z Fürstenberka, Karel Egon I.  

96– 97, 103, 124, 139,  
146–147, 149–150, 

z Fürstenberka, Karel Egon II. 
25, 28, 97–100, 109, 113, 
126–127, 141, 152, 154–155, 
157, 219

z Fürstenberka, Karel Gabriel  
97–98 

z Fürstenberka, Leontýna 101
z Fürstenberka, Maxmilián Egon 

I. 77, 86, 100, 119–120, 123, 
134, 147–148, 211, 227

z Fürstenberka, Maxmilián Egon II. 
100–102, 115–116, 119, 123, 
131–132, 159–160 

z Fürstenberka, roz. z Valdštejna, 
Anna Marie 77, 96, 119

z Fürstenberka, roz. ze 
Schonbornu-Buchheimu, Irma 
101–102 , 119, 159

z Hradce, Vítek 59
z Jäthensteinu, František Kalina 

152
z Lán, Hašek 70
z Lipé, Jindřich 60
z Metternich-Winnerburgu, 

Klemens Wenzl ,kníže  122, 
152

z Martinic, Jan Jiří Bořita 72
z Martinic, Jiří Bořita 67, 72
z Modřovic, Lipert 127
z Novosad, Štech 127
z Poděbrad a Minsterberka, 

Jindřich 66
z Polžic a Bezdružic, Kryštof 

Harant 71, 74
z Pernštejna, Vratislav 72
z Poděbrad, Jiří 7, 66
z Rosendorfu, Franc 67
z Rožemberka, Vilém 72
z Valdeka, Oldřich 59, 221
z Valdeka,Vilém Zajíc 59, 61, 221
z Valdštejna, Arnošt Josef  60–61, 

76–77, 80, 82, 85–87, 
z Valdštejna, Jan Josef  77, 86, 

89–91, 95, 138 
z Valdštejna, Josef Vilém Arnošt 

89, 95–96 
z Vartenberka, Marie Terezie Anna 

Eleonora Valdštejnová 77
z Vartenberka, Marie Terezie Anna 

Eleonora Valdštejnová 77, 96
z Vřesovic, Jindřich 67

Zanger 130
Zaspal, Rudolf  29
ze Lvovic, Jiří Karásek 190
ze Schwarzenberku, Jan Adolf  76, 

139
ze Smečna, Martin 84
ze Šenfeldu, Jindřich Jiří 70
ze Šenfeldu, Jindřich Jiří 70, 72
ze Šenfeldu, Jindřich Zejdlic 70
ze Šenfeldu, Jindřich Zejdlic 70, 72
ze Šternberka, Ladislav 72
ze Šternberka, Zdeslav 59
ze Švarcbachu, Jan Hogen 74
z Thun-Hohenstein, Leopold 122
z Thun-Hohenstein, Teodor 21
z Valdštejna, Arnošt Josef  60–61, 

76–77, 80, 82, 85  
z Wrbna- Freudenthalu, Rudolf 

Eugen 152
ze Žďáru, Jan Žďárský 59, 69
ze Žehrovic, Střeleček Martin 84
ze Žitavy, Častlov 59
ze Žitavy, Jindřich 59
ze Žitavy, Semil 59
ze Žitavy, Smil 58–59
Zikmund 65
Zippel, Karel Ignác 141

Ženíšek 131
Židlický, Jiří 166–167, 224 
Žitavský, Petr  27, 63
Žuffov, Andrej 165
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Adršpach 24
Anglie 14, 65, 69, 71, 98, 119, 

121, 123, 146, 151, 162, 
185–186 

Aš 22

Bečov 23
Bechyně 22
Bělá nad Sázavou 22
Bělá pod Bezdězem 22
Běleč 35, 38, 43, 61, 89, 96, 122, 

140, 147, 157, 160–161, 165, 
169, 187, 191 

Benešov 22
Beroun 59, 64 – 65, 78, 92, 98, 

104, 152, 157
Berounka, řeka 42, 54, 60–61, 99, 

152, 177, 191, 222, 242
Bezdružice 23, 71, 74
Bílovec 25
Blansko 25
Bohumín 25
Bor u Tachova 23
Borohrádek 24
Bouzov 25
Brandýs nad Labem 22
Brno 25, 17
Broumov 24
Brtnice 24
Bruntál 25
Březnice 22
Bučovice 25
Budišov 25
Budy 67, 74
Budyšín 58
Buchlov 25
Bystré 24
Bystřice nad Úhlavou 23

Častolovice 24
Čechy pod Kosířem 25
Černovice 22
Červená Lhota 22
Česká Kamenice 23
Česká Lípa 23
Český Krumlov 19
Český Šternberk 22

Děčín 19, 23
Deštné 25
Dívčí Hrad 25
Dobřejovice 22 
Dobříš 22
Doksany 23
Doksy 22

Dolní Beřkovice 23
Dolní Břežany 22
Dolní Lukavice 23
Domažlice 19
Donaueschingen 28, 101, 220
Doudleby nad Orlicí 24
Doupov 23
Dřevíč 30, 98, 123, 138, 140, 157
Duchcov 22

Egypt 12, 14, 74

Frýdek-Místek 19
Frýdlant 23
Fulnek 25

Grabštejn 23

Hartberg-Stein 22
Havlíčkův Brod 19
Heřmanův Městec 24
Hluboká nad Vltavou 22
Hlučín 25
Hodonín 19
Holešov 25, 164
Holovousy 24 
Honice 208
Horažďovice 23
Horní Jelení 24
Horní Litvínov 22
Horní Vikštejn 25
Horšovský Týn 23
Hořkovec 91–92, 103, 108, 121, 

158, 187, 191, 208, 213
Hořovice 22
Hostinné 24
Hostivice 152, 155
Hošťálkovy 25
Hradec 25
Hradec Králové 19
Hradiště u Blovic 23
Hradiště u Slatiny 66
Hracholusky 140
Hrochův Týnec 24
Hrubá Skála 23
Hrubý Rohozec 23
Hřebečníky 55
Hudlice 140
Hukvaldy 25

Cheb 19
Chlumec nad Cidlinou 24
Choceň 24
Choltice 21, 24
Chomutov 19

Chotěboř 24
Chotělice 24
Chotěšov 23
Chotoviny 22
Choustníkovo Hradiště 24
Chrast 24
Chrudim 19
Chudenice 22
Chýňava 140

Jablonec nad Nisou 19
Jánský Vrch 25
Jemniště 22
Jenčov 60, 66, 211
Jeneč 152, 155
Jeřice 24
Jeseník 19
Jičín 28
Jihlava 19
Jilemnice 24
Jílové 15
Jindřichovice 23
Jindřichův Hradec 19, 22
Jivno 57, 59–61, 66, 208, 211, 

213–215, 221–222, 240  

Kácov 22
Kačice 155, 226
Kaly 183, 191, 213, 219
Kamenice–Velké Popovice 22
Kardašova Řečice 22
Karlov 99, 150, 157
Karlova Koruna 88
Karloves 99
Karlovy Vary 19
Karviná 19
Kladno 19, 38, 44, 54, 155, 158, 

190, 193–194, 
Klášterec nad Ohří 23
Klášterní Hradisko 25
Klatovy 19
Klíčava 43–44, 108, 116, 168–169, 

191, 201, 211, 213, 215
Kolín 19
Kolná 140
Koloděje 22
Konopiště 22
Kost 24
Kostelec nad Černými lesy 22
Kostelec nad Orlicí 24
Kouřimec 29, 120, 140
Kout na Šumavě  23
Krakovec 65–66 
Králíky 24
Králův Dvůr 100

Krásný Dvůr 22
Krkavčí Hora 82, 140
Krnov 25
Kroměříž 19
Krušovice 70, 77, 103, 106, 108
Křinec 22
Křivoklát 12, 22, 28–29, 35, 55–60, 

64, 66–69, 71, 73, 76–77, 79, 
82 – 83, 85, 87, 91–92, 95–96, 
98, 107, 120, 123–126, 129, 
136, 138, 140, 157–158, 175, 
204, 216, 220, 234      

Kumburk 24
Kutná Hora 19
Kyšperk /Letohrad/ 24

Landštejn 22
Lanškroun 24
Lány 7, 26–30, 33, 35, 38, 44, 

46–47, 51, 68, 70–73, 76–77, 
91, 98, 102, 104–107, 113, 
119–120, 123, 129, 137, 140, 
146–147, 149–150, 152–153, 
155, 157–171, 173, 176–177, 
179, 181, 183–188, 191, 
195–197, 200, 202–204, 208, 
215, 219, 221–222, 225–229, 
232, 241            

Lázně Bělohrad 24
Lázně Kynžvart 23
Lednice 25
Lemberk 23
Libějovice 22
Liberec 23
Liboc 152, 155
Libochovice 23
Lipnice nad Sázavou 24
Lipník nad Bečvou 25
Litic 24
Litoměřice 19
Litomyšl 24
Lnáře 22
Loučeň 22
Lužná u Rakovníka 106, 108

Manětín-Rabštejn nad Střelou 23
Mělník 19, 23, 226
Merklín 23
Městečko 38
Mezopotámie 14
Mladá Boleslav 19
Mnichovo Hradiště 22
Mníšek pod Brdy 22
Moravský Krumlov 25
Most 19
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Mrákavy 152, 155

Náchod 19, 24
Náměšť nad Oslavou 25
Nasavrky 24
Nemyšl 22
Nepomyšl 23
Netolice 22
Neznašov 22
Nižbor 61, 64, 112, 140
Nová Horka 25
Nové Dvory 22, 117, 133, 144, 

150, 161, 166, 169, 186
Nové Hrady 22
Nové Město nad Metují 24
Nové Strašecí 28, 67, 69, 106, 

108, 125, 208
Nové Zámky 24
Nový Dům 67–68, 129, 140, 212, 

216–217  
Nový Jičín 19, 25
Nymburk 19

Odry 25
Okrouhlice 24
Olešná 140
Olomouc 17, 19, 61
Opava 23, 25
Opočno 24, 200
Orlík 22
Orlová–Lazy 25
Osek u Radomyšle 22
Osoblaha 25
Ostrov 23
Ostředek 24
Ottenhausen 22

Pardubice 19
Paskov 25
Pelhřimov 19
Petrohrad 22
Písek 19
Planá 23
Plánice 23
Plasy 23
Ploskov 31, 35, 66, 92, 98, 100–

101, 103, 109, 131, 140, 145, 
149, 151, 157, 160–161, 168, 
185, 187, 208, 211–212, 214, 
234 

Plzeň 19
Poběžovice 23
Poděbrady 22
Police nad Metují 24

Polná-Přibyslav 25
Potštejn 24
Požáry 99, 178, 208
Praha 19
Prachatice 19
Prostějov 19
Protivín 22
Průhonice 22
Přerov 19
Příbram 19

Radenín 22
Radnice 23
Rájec nad Svitavou 25
Rakousko 22
Rakovník 29, 38, 64, 67, 74
Rokycany 19
Rokytnice v Orlických horách 24
Rosice 24
Roudnice nad Labem 23
Rožmberk nad Vltavou 22
Rumburk 23
Ruzyně 155, 185
Rychnov nad Kněžnou 19, 24
Rynholec 74–75, 105, 152, 155, 

208

Řenčov 120
Řevničov 120
Řím 14

Sadová-Libčany 24 
Sarajevo 115
Sedlec u Kutné Hory 22
Semily 19
Skryje 136, 140
Skřivany 24
Slatina 25
Slavkov u Brna 25
Slezská Ostrava 25
Smečno 22, 159
Smiřice–Hořiněves 24
Smržovka 23
Sokolov 19, 23, 183–184, 187 
Solnice 24
Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka 25
Spálené Poříčí 23
Srby 152, 155
Stárkov 24
Starý Jičín 25
Stochov 70, 72, 155, 208, 226
Strakonice 19
Svatý Jan pod Skalou 22
Světlá nad Sázavou 24

Svinařov 55
Svitavy 19
Svojanov 24
Sychrov 23

Šluknov 23
Šternberk 24–25, 59 
Štítina – Hrabyně 25
Šumperk 19

Tábor 19
Tachov 19
Telč 25
Teplice 19, 23
Tloskov 22
Točník 65–66 
Tovačov 25
Trutnov 19
Třebíč 19
Třeboň 22
Tuchlovice 208
Tuchoměřice 22
Týřov 60, 66, 216

Uherské Hradiště 19
Ústí nad Orlicí 19

Valašské Meziříčí – Rožnov 25
Vamberk 24
Vašírov 146, 208
Veleslavín 152, 155
Velíz 55
Velké Heraltice 25
Velké Hoštice 25
Velké Kunětice 25
Velké Meziříčí 25
Veltrusy 22
Vidnava 25
Vilémov 24
Vítkov 25
Vlašim 22 
Vodňany 166
Vrchlabí 24
Vrchotovy Janovice–Votice 22
Vsetín 19
Všetaty 140
Výhybka u Kladna 155
Vysoký Chlumec 23
Vyškov 19

Zakopanej 212
Zámrsk 19, 24
Zbečno 66, 157, 183, 195, 208
Zbiroh 22, 66, 157

Zbraslav 22, 27, 60, 63
Zdechovice 24
Zelená Hora 23
Zlaté Hory 25
Zlín 19
Znojmo 19

Žacléř 24
Žamberk 24
Žampach-Vamberk 24
Žďár nad Sázavou 19
Žebrák 65–66 
Žehušice 121
Židlochovice 172
Žilina 74–75, 208
Žíreč 24
Žleby 24
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P R A M E N Y

ARCHIV HL AVNÍHO MĚSTA PR AHY
Matrika nar. řkt. f. ú. u sv. Havla, 1787–1801, sign. HV N8, fol. 155.

ARCHIV NÁRODNÍHO ZEMĚDĚL SKÉHO MUZE A
 Osobní fond Rudolf Maxera 

ARCHIV K ANCEL ÁŘE PRE ZIDENTA REPUBLIK Y 
– ARCHIV PR AŽSKÉHO HR ADU
Lesní správa Lány (LSL), (1905) 1921–1969.

LESNÍ SPRÁVA L ÁNY,  příspěvková organizace Kanceláře prezidenta 
republiky
Pamětní knihy Lesní správy Lány 1921–1936, 1937–1959, 1960–1978, 

1979–1989.

MOR AVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ
Zemský úřad Brno, sign. 21994/31, kart. 163, prezidiální spisy B40.

NÁRODNÍ ARCHIV
Česká komora, inv. č. 7483.
České místodržitelství-zemědělství, inv. č. 6433, sign. 12/147/51, kart. 

2507; inv. č. 2328, sign. 12/320/166, kart. 1877; inv. č. 6684, sign. 
12/1/85, kart. 6793; inv. č. 2626, sign. 12/329/45, kart. 172.

Josefský katastr 1785–1875 (1892), kart. 390, kart. 410. 
Zemské četnické velitelství, kart. 619.
Stará manipulace, kart. 1683, inv. č. 2663, sign. P90/1; kart. 1686, inv. č. 

2663, sign. P90/15; sign. R 109/45, inv. č. 21, kart. 2009; inv. č. 4239, 
sign. Z 88/1. 

Nová manipulace, sign. J/2/5, kart. 249. 
České gubernium-Publicum, inv. č. 2811, sign. 151/6‒7, kart. 9271; inv. č. 

664, sign. A 1/1(2), kart. 223; inv. č. 2317, sign. 51/1, 6, 15, 34, 51, 
55, kart. 3383.

České místodržitelství – všeobecné, inv. č. 8, sign. 8,1, kart. 2; inv. č. 634, sign. 
310, kart. 156–162; inv. č. 636–661, kart. 163–177; inv. č. 5659–5686, 
kart. 2500–2510. 

Ředitelství císařských soukromých a  rodinných fondů, spisové oddělení 
Zvoleněves, sign. 66a, kart. 108.

Zemské četnické velitelství, kart. 619, 997

O B E C  L Á N Y
Kronika obce Lány 1914–2019.

OSOBNÍ ARCHIV ANTONÍNA FENCL A,  lánského 
kronikáře, s odkazem na materiály Správy zámku Lány.

ÖSTERREICHISCHES STA ATSARCHIV 
 Verkehrsarchiv, fasc. Prag-Pilsener Eisenbahn

STÁTNÍ OBL ASTNÍ ARCHIV V PR A ZE
Inspekce státních lesů Křivoklát, inv. č. 99, sign. II, kart. 38, 39.

Velkostatek Křivoklát – Poručenská kancelář, inv. č. 12, sign. 7g, kart. 8.

Velkostatek Křivoklát – Starý a Nový archiv, oddělení Starý archiv, inv. č. 297, 
sign. A 180; inv. č. 302, sign. A 194; inv. č., 303, sign. A 196; inv. č. 303, 
sign. A 202; inv. č. 305, sign. A 223; inv. č. 307, sign. A 229; inv. č. 308, 
sign. A 230; inv. č. 316, sign. A 253; inv. č. 317, sign. A 254; inv. č. 321, 
sign. A 263; inv. č. 322, sign. A 264; inv. č. 341, sign. C 37; inv. č. 344, 
sign. C 40; inv. č. 352, sign. C 63; inv. č. 716, sign, H 16; inv. č. 717, sign. 
H 17; inv. č. 778, sign. H 83; inv. č. 798, sign. H 112 – H 116; inv. č. 806, 
sign. H 143; inv. č. 806, sign. H 144; inv. č. 806, sign. H 146; inv. č. 814, 
sign. H 161 – H 162; inv. č. 814, sign. H 164; inv. č. 828, sign. H 186; inv. 
č. 862, sign. H 219; inv. č. 864, sign. H 222; inv. č. 867, sign. H 225; inv. 
č. 875, sign. H 234; inv. č. 876, sign. I 1; inv. č. 94, sign. I 21; inv. č. 930, 
sign. I 60; inv. č. 931, sign. I 61; inv. č. 938, sign. I 68. 

Velkostatek Křivoklát – Starý a  Nový archiv, oddělení Nový archiv, inv. č. 
1512, sign. 8162; inv. č. 1692, sign. 250 G; inv. č. 1940, sign. 1740 G; 
inv. č. 2558, sign. 183 H; inv. č. 2559, sign. 210 H; inv. č. 2600, sign. 431 
H; inv. č. 2627, sign. 667 H; inv. č. 2641, sign. 780 H; inv. č. 2647, sign. 
848 H; inv. č. 2663, sign. 983 H; inv. č. 2765, sign. 1694 H; inv. č. 2766, 
sign. 1731 H; inv. č. 2799, sign. 1860; inv. č. 2832, sign. 1962 H; inv. č. 
2970, sign. 2430 H; inv. č. 3023, sign. 3798 H; inv. č. 3137, sign. 4617 
H; inv. č. 3155, sign. 4712 H; inv. č. 3211, sign. 5204 H; inv. č. 3212, 
sign. 5205 H; inv. č. 3215, sign. 5208 H; inv. č. 3298, sign. 310 I; inv. č. 
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V Ý Z N A M  A   V Ý V O J  O B O R
001–002/ Foto Robin Ambrož
003/ https://www.canterbury-cathedral.org/heritage/archives/picture-

-this/canterburys-16th-century-deer-park/Map/49, from the collec-
tions of the Cathedral Archives

004–005/ Foto Robin Ambrož
006/ Foto Libor Dostál
007/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát, Lesní úřad, inv. č. 1689
008/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát, Lesní úřad, inv. č. 1692
009/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát, Lesní úřad, inv. č. 1415
010/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát, Lesní úřad, inv. č.  3495, mapa 355
011/ Archiv Robina Ambrože

C H A R A K T E R I S T I K A  O B L A S T I  L Á N S K É  O B O R Y
001/ Foto Robin Ambrož
002/ Zdeněk Vacek Vytvořeno v programu ArcGis, Copyright © 1995–

2019 Esri
003–005/ Foto Robin Ambrož
006–008/ Foto Libor Dostál
009/ Archiv Robina Ambrože
010/ Foto Libor Dostál
011/ Archiv Robina Ambrože
012–014/ Foto Robin Ambrož
015/ Foto Libor Dostál
016/ Foto Robin Ambrož
017–020/ Foto Libor Dostál

H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J   K Ř I V O K L Á T S K É H O  
L O V E C K É H O  R E V Í R U  A   L Á N S K É  O B O R Y
001/ Foto Robin Ambrož
002/ Archiv NM, H1-40891 (1) a H1-40908 (1)
003/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4075, sig 1505 SM (Türglitz3)
004/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4075, sig 1505 SM (Türglitz2)
005/ Foto Robin Ambrož
006/ Muzeum TGM Rakovník. Foto Kateřina Blažková
007/ Kronika obce Lány, Fotografické album Lány zmizelé a mizející  

1863–1945
008–009/ Foto Robin Ambrož
010/ Kronika obce Lány, Fotografické album Lány zmizelé a mizející 

1863–1945
011–013/ Foto Robin Ambrož
014/ Václav Zoubek. Rabasova galerie Rakovník, K-104
015/ Václav Zoubek, Rabasova galerie Rakovník, K-258
016/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – LÚ, inv. č. 4100, kart. 730, f 10
017/ NA, f. SMP, nezprac.
018/ Brigitte Hamann. wikipedia.org Die Habsburger: Ein biographisches 

Lexicon, p. 89 München: Piper, 1988
019/ SOA Praha, f. RAV, inv. č. 3420, sign. II-18/1
020 a, b/ SOA Praha, f. RAV, inv. č. 3420, sign. II-18/1
021–024/ Foto Robin Ambrož
025/ Archiv Robina Ambrože
026–027/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-9 (008)

028/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4075, sign. 1505 SM 
(Türglitz)

029/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4075, sign. 1505 SM 
(Monumant in Türglitz)

030/ Foto Robin Ambrož
031/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-5 (010)
032/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
033/ Muzeum TGM Rakovník, Kaplička Panny Marie v lán. lesích II  

N212-99
034/ Foto Robin Ambrož
035/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-5 (003)
036–037/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-5 

(001)
038/ Foto Robin Ambrož
039/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – LÚ, inv. č. 4100, kart. 730, f 17
040/ Foto Robin Ambrož
041 a, b/ SOA Praha, Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-5
042/ Archiv Heleny Břízové
043–044/ Foto Robin Ambrož
045–047/ Archiv Davida Tumy
048/ Kronika obce Lány, Fotoalbum Lány zmizelé a mizející 1863–1945
049/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – LÚ, inv. č. 4100, kart. 730, f. 51
050/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – LÚ, inv. č. 4100, kart. 730, f. 46
051/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-7, XLIX 

(Schussliste)
052/ Kronika obce Lány, Fotoalbum Lány zmizelé a mizející 1863–1945
053/ Archiv Miroslava Pechy
054/ SOA Praha, Vs Křivoklát ‒ SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-5 (009)
055/ Muzeum TGM Rakovník, Emilova chata, interiér M10-2002
056/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát ‒ LÚ, inv. č. 4100, kart. 730, f. 8
057/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát ‒ LÚ, inv. č. 4100, kart. 730, f. 32
058/ Muzeum TGM Rakovník, Lány, kulový krmelec M25-2002
059/ Foto Robin Ambrož
060/ Muzeum TGM Rakovník, Revír Hořkovec, krmelec M23-2002
061/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4075, sign. 1505 SM 

(Amalienhof)
062–064/ Foto Robin Ambrož
065/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – LÚ, inv č 4100, kart 730, f 6
066–068/ Foto Robin Ambrož
069/ Archiv Heleny Břízové
070 a, b/ Foto Robin Ambrož
071–072/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát – Lesní úřad, inv. č. 4102
073/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát ‒ SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-9 (013)
074/ Muzeum TGM Rakovník, Myslivci M7-2002
075/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
076 a, b/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
077/ Foto Václav Píša, Archiv Robina Ambrože
078/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
079/ Archiv Robina Ambrože
080/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
081–083/ Foto Robin Ambrož
084/ Foto Libor Dostál
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085/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
086–087/ Archiv Jitky Richterové
088/ Archiv Heleny Břízové
089/ Archiv KPR, fond Lesní správa Lány, rok 1924
090/ Archiv Heleny Břízové
091–093/ Archiv Aleny Hladké, roz. Zatloukalové
094/ ANM, HF_1705
095 a, b/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1921–1936
096/ Archiv Aleny Hladké, roz. Zatloukalové
097–101/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1921–1936
102/ Archiv Robina Ambrože
103/ Archiv Heleny Břízové
104/ Foto Jano Šrámek, ANM, HF_1701
105/ Foto Jano Šrámek, ANM, HF_1692
106/ Archiv Aleny Hladké, roz. Zatloukalové
107 a, b, c/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1921–1936
108/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1937–1959
109/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1921–1936
110–111/ Archiv Aleny Hladké, roz. Zatloukalové
112/ Archiv Robina Ambrože
113–114/ Archiv Oldřicha Rychtra
115/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1937–1959
116/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
117/ Archiv Aleny Hladké, roz. Zatloukalové
119 a, b/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
120/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1937–1959
121/ Archiv Heleny Břízové
122/ Foto Robin Ambrož
123/ Archiv Lesní správy Lány, Pamětní kniha 1937–1959
124/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
125 a, b/ Archiv Oldřicha Rychtra
126/  Foto Štěpán Stanický
127/ Foto Robin Ambrož
128/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
129/ Kronika obce Lány, Lány zmizelé a mizející 1863–1945
130/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
131–132/ Archiv Bohumila Martinka
133–134/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
135/ Archiv Bohumila Martinka
136–137/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
138/ Kronika obce Lány, Různé návštěvy
139/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
140–141/ Kronika obce Lány, Různé návštěvy
142–145/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
146/ Archiv Bohumila Martinka
147–148/ Archiv Dan Kovář, foto Bedřich Malířský
149/ Foto Libor Dostál
150/ Foto Jiří Brož
151/ Archiv Lesní správy Lány
152/ Foto Robin Ambrož
153/ Foto Štěpán Stanický

K U L T U R N Í  V Ý Z N A M L Á N S K É  O B O R Y
001–005/ Foto Robin Ambrož
006/ Archiv Jaroslav Fous
007/ Foto Bára Mouchová
008/ Foto Robin Ambrož
009/ Archiv Aleny Hladké, roz. Zatloukalové
010/ Foto Dan Kovář
011–018/ Foto Robin Ambrož
019/ Foto Robin Ambrož
020 a, b, c/ SOA Praha, f. Vs Křivoklát SNA, inv. č. 4068, sign. 1498-7, 

XLIX (menu); Archiv Heleny Břízové
021/ Archiv Bohumila Martinka
022/ Archiv Jiřího Brože
023/ Foto Robin Ambrož
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