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Vznik p říjmí

Základy budoucích příjmení začaly vznikat přibližně 
ve 13. století. Se vzrůstajícím počtem obyvatel bylo 
třeba vzhledem k poměrně malému množství 
církevních jmen obyvatele rozlišovat. Rozmanitá příjmí, 
která nebyla dědičná, podle jejich původu, zaměstnání, 
otcova či matčina jména, tělesných nebo duševních 
vlastností. 

Příjmí se postupně měnila v dědičná příjmení. 
Tento proces byl prohlouben zavedením matrik. Jejich 
vedení nařídil již roku 1563 tridentský koncil. Pro české 
země toto nařízení platilo od roku 1591, kdy jej nařídila 
olomoucká synoda. Vedení matrik však bylo prováděno 
liknavě nebo vůbec. Roku 1631 nařídil pražský 
arcibiskup kardinál Arnošt Harfách reformu církevní 
správy, jejímž důsledkem bylo i zavedení matrik 
v rozhodující většině farností. Pro Litomyšlskou farnost, 
kde nalézáme poprvé výskyt příjmí Zdvořilý, byla 
založena první matrika narozených v roce 1622, 
oddaných v roce 1625 a zemřelých v roce 1641. 

Kromě matrik jsou dalším důležitým historickým 
pramenem záznamy o majetku předků, zejména pak 
pro nejstarší období knihy městské, urbáře a gruntovní 
knihy. Ty zachycují poddanský nemovitý majetek, 
dělení majetku dědicům, převody gruntů, atd. 
V majetkových záznamech předků můžeme najít také 
změny příjmí. Běžně se do první poloviny 17.století 
přenášelo z otce na syna jméno křestní nikoli příjmí: 
Faltys Jílek - Faith 
Faltys - Gilg Faith - 
Matěj Gilg. V 16. 
století bylo užívaných 
křestních jmen 
mnoho (štastný, vlk, 
jílek, feith....). 
Z hlediska příjmí se 
také udržoval starý 
zvyk přebírání příjmí 
po gruntu a jak si 
později povíme, tak 
se stalo v jednom 
případě i na gruntu u 
Zdvořilých. Z jednoho 
pokrevního rodu se 
tak mohlo po meči 
vyvinout několik 
příjmí. V jedné rodině 
bylo např. 5 bratrů. 
První zůstal na 
otcovském gruntu s 
příjmím otce 
(Květenský jinak 
Popelka-otec se 
kdysi přiženil na 
grunt Popelků). 
Druhý si koupil grunt 
a také zůstal 
Květenský. Třetí si 
koupil grunt a měl 
příjmení Vondrů 
(otec byl Ondřej). 

Čtvrtý se přiženil na grunt a podle něj získal příjmení a 
pátý koupil krčmu a stal se z něj příjmím Krčmář. Nebo 
jiný příklad: Martin Mřeň (*asi 1508 +před 1553) ze 
Stříteže měl syny Blažeje, Jílka a Bartoše. Potomci 
Blažeje si nechali příjmí Mřeň. Potomci Jílka používali 
dále příjmí Jílek. Bartoš se stal rychtářem ve Stříteži a 
proto se mu říkávalo Bartoš Střítežský. Příjmí 
Střítežský pak nesli dále i jeho potomci. 

Předělem se stala třicetiletá válka. Po jejím 
skončení r. 1648 bylo zpustošení české země takové, 
že z původního více jak 3 miliónového obyvatelstva 
před válkou zbylo přibližně asi 800 000. Před r.1620 
bylo v Čechách něco přes 150 000 selských usedlostí, 
okolo roku 1650 mělo jen 50 000 selských statků své 
hospodáře. Vše ostatní se změnilo v pustá lada. 
V některých a zvláště pohraničních oblastech nebylo 
daleko široko žádné vesnice. Pro oživení těchto oblastí 
byli do Čech často zaváděni osadníci němečtí. Začaly 
se pevně organizovat městské i vrchnostenské 
kanceláře a vyžadovala se stálá a dědičná 
pojmenování osob, zejména z daňových důvodů. 

V 70.letech 18.století spolu s prvním číslováním 
chalup bylo zakázáno přebírat příjmí „po gruntu“. 
K definitivnímu ustálení příjmení došlo za vlády Josefa 
II. r.1786, kdy byla uzákoněna dědičnost příjmení. 
Oficiálním označením občana se tak stalo jméno a 
příjmení. Příjmení má od té doby hlavní postavení.  
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Litomyšlsko 

Litomyšlsko, nejzazší kout východních Čech, je 
nejstarší dohledanou oblastí vzniku příjmí Zdvořilý. Při 
nevýznamné říčce Loučné leží starobylé město 
Litomyšl, kdysi středisko rozsáhlého panství, jednoho z 
největších v Čechách.  

Celá krajina patřila v 10.století mocnému rodu 
Slavníkovců (knížecí rod Zličanů či Charvátů nebo 
pravděpodobněji boční větev Přemyslovců), proslulému 
županovi Slavníku (+981). Slované se dělili na rody a 
kmeny - lidnaté kmeny se dělily na kraje nebo župy - 
župan byl dosazen vojvodou. Samotnou Litomyšl pak 
přisuzujeme založení Litomyslem či Liutomyslem. 

Již roku 981 podle svědectví kronikáře Kosmy zde 
na výšině nynějšího zámku stál tehdy zcela jistě jen 
dřevěný hrad stejného jména, chránící trstenickou 
stezku, vedoucí z Čech na Moravu, do Uher a dále na 
jih a na východ. O něco dále k jihu, za dnešní obcí 
Benátky, začínal již neprostupný hluboký a ohromný 
pohraniční hvozd. Dal se projít jen po břehu říčky 
Loučné, dříve zvané Trstenice, což znamená řeku, 
která teče trstím, tj. rákosím. U zemské brány před 
Benátkami hlídalo cestu hradiště Hrutov, zřejmě 
bezprostřední předchůdce Litomyšle. 

Celá oblast byla chudým podhorským krajem. 
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Obyvatelé se živili pouze zemědělstvím, dřevařstvím, 
nezbytnými řemesly a obchodem či povoznictvím. 
Rozšířeno bylo mlynářství, tkalcovství a předení lnu. 
Pěstoval se mák, žito, oves, fazole, čočka, jáhly, jetel, 
později brambory. Kromě toho se choval hovězí 
dobytek, značný počet prasat, koz, drůbeže a zejména 
včelstev.  

Litomyšlsko mělo i své vlastní nářečí. Dialekticky 
spadalo k „podřečí východnímu“ spolu s oblastí 
východního Boleslavska, Jičínska, východního 
Chrudimska, Lanškrounska, Ústecka, Vysokomýtska, 
na Litomyšlsku až k Poličce a okolo Rudy a Zábřehu na 
Moravě. 

Někdy ke konci 16. století zde také vzniklo příjmí 
Zdvořilý. Nejstarší historické záznamy podávají jen 
kusé informace a tak je nezbývá než doplnit 
hypotetickými úvahami založenými na historických 
souvislostech. Dobrou zprávou ale může být že 
v archivu v Zámrsku ve fondu velkostatku Litomyšl, se 
nalézá stále velké množství neprobádaných archiválii, 
které mohou na nejstarší dějiny Zdvořilých vznést 
světlo. Začneme nyní ale od Adama… 

 
Adam Zdvo řilý *asi 1580 +1621 

Asi prvním, kdo získal příjmí Zdvořilý, byl Adam. 
Narodil se někdy na konci 16.století v některém ze 
selských rodů na Litomyšlsku. Grunt po otci převzal 

patrně bratr, který pak splácel Adamovi dědický podíl 
po otci. Tak mohl Adam šetřit na koupi vlastního 
gruntu. Adam se od ostatních odlišoval svojí slušností a 
zdvořilostí a tak se mu začalo říkat Zdvořilý. 

S velkou jistotou můžeme tvrdit, že Adam Zdvořilý 
byl zakladatelem rodové linie Zdvořilých. V Čechách se 
toto příjmí patrně nezávisle vyvinulo i v městě Sušici. 
V Berní rule z roku 1654 zde nalézáme Zdvořilého 
Samuela, knihaře z předměstí královského města 
Sušice. Jméno Samuel u Zdvořilého ze Sušice svádí 
ke spekulaci, že se mohlo jednat o Žida. Samuel je 
však uveden mezi hospodáři na předměstí a tedy za 
hradbami, kdežto židovské obyvatelstvo mělo v Sušici 
vyhrazenou část města (ghetto) blíže centru a uvnitř 
městských hradeb. Samuel tedy nebyl Žid. Neznáme 
však žádné jeho potomky. Zpět však ke Zdvořilým na 
Litomyšlsku. 

Asi někdy okolo roku 1603 se Adam Zdvořilý oženil 
a roku 1604 se mu narodila nejstarší dcera jejíž jméno 
se nám však nezachovalo. Za další Adamovo děti 
považujeme Petra a Václava. 

První písemnou zmínku o Adamovi Zdvořilém, a 
tak také první písemnou zmínku o příjmí Zdvořilý, 
máme z roku 1607, kdy ve středu po svatém Janu 
koupil Adam Zdvořilý v Dolním Újezdu zahradu od 
Jiříka Jaroše (dnes čp.51.). Zahrada se říkalo malému 
hospodářství o výměře cca 2ha. Jiřík Jaroš držel 
hospodářství od roku 1603, kdy jej koupil jako 

 
Dolní Újezd - Mapa Stabilního katastru z roku 1839 s vyznačeným čp.51, které držel v 17. století rod Zdvořilých 
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pozůstalost po neboštíku Urbanovi Liškovi. 
Roku 1609 koupil Adam Zdvořilý grunt v Pazuše. 

Pazucha se jmenovala i místní část Dolního Újezdu, 
blízko níž Adam bydlel. Podle řazení v gruntovní knize 
se však jedná o Pazuchu blízko Kozlova. V roce 1548 
je zde v urbáři panství uváděno 19 hospodářů. Stejně 
tak tomu je i sto let později v Berní rule z roku 1653. 
Většina gruntů zde měla okolo 20 korců půdy. Kolik 
přesně patřilo ke gruntu, který Adam koupil, s jistotou 
nevíme. Grunt na Pazuše však po Adamovi převzal Jan 
Suchánek a s tímto příjmím můžeme najít v Berní rule 
pouze jednoho vlastníka – Adama Suchánka s držením 
největšího gruntu ve vsi o výměře 36 korců půdy. 

Adam Zdvořilý koupil grunt od Andrle Košíka za 
sumu 400 kop míšeňských. Andrle Košík grunt nedržel 
dlouho. Koupil jej tři roky předtím v roce 1606 od Jíry 
Bočka za sumu 290 kop míšeňských se 160 kopami 
závazků. Kromě sídla s rolemi převzal Andrle Košík 
dále tyto tzv. svršky: 4 tažné koně, 4 kusy hovězího 
dobytka, 5 ovcí, 2 krávy, 7 slepic s kohoutem, vůz, 
pluh, brány a zbroj, která byla v období před 30ti letou 
válkou běžnou součástí vybavení gruntů. Andrle 
Košíkovi se zřejmě na gruntu příliš nedařilo. Jeho cena 
klesla o 50 kop míšeňských. Adam Zdvořilý navíc 
dostal od Andrle Košíka i menší rozsah svršků: 2 tažné 
klisny, 4 ks hovězího, 5 slepic s kohoutem, vůz, pluh, 
brány. Za to Adam zaplatil 70 kop hotově a zbytek byl 
povinen splácet v ročních splátkách vždy na Tři krále 
po 4 kopách. Mezi závazky Adama patřilo: 

• Sirotkům Hanzle Kulhavého  36 kop 
• Sirotkům Prokopa Kulhavého 83 kop 
• Ostatek Andrlovi Košíkovi  211 kop 

8.11.1620 byla v bitvě na Bílé hoře u Prahy 
poražena česká stavovská armáda. Po bitvě se r.1621 
rozprchlo pomocné vojsko složené převážně z kozáků 
a Poláků po Hradecku, Chrudimsku a Čáslavsku. 
Loupili, drancovali a hubili všude ustrašené obyvatele. 
Kde co popadli, to kořistili. Teprve až neměli co sebrat, 
přesunuli se na Moravu.  

Je docela možné, že tehdy přišel o život i Adam 
Zdvořilý. Dále se o něm v historických záznamech 
nedočítáme. Zůstali po něm nejméně 3 neplnoletí 
sirotci.  

Grunt v Pazuše převzal roku 1626 Jan Suchánek 
za stejné peníze, za jaké grunt Adam koupil, tj. za 400 
kop míšeňských. I předané svršky byly však opět o 
něco nižší: 2 koně, 2 krávy, 7 slepic s kohoutem, vůz, 
pluh, 2 brány. Jan Suchánek zaplatil 100 kop 
míšeňských v hotovosti a převzal staré závazky. Sirotci 
Hanzle Kulhavého byli v té době již z gruntu vyplaceni 
a částečně i sirotci Prokopa Kulhavého. Dluh Andrlovi 
Košíkovi však zůstával na gruntě v plné výši. Podobná 
předluženost gruntů byla v té době běžnou záležitostí. 

Na grunt Adama Zdvořilého v Dolním Újezdě se 
přiženil tehdy teprve 17ti letý Marek Kaliban z Horního 
Újezda. Příjmí Kaliban bylo odvozené od Kalibanky, 
žulové úžlabiny mezi Kamenným Sedlištěm a Poříčím. 
Patrně odsud přišel i Mikuláš Kaliban, který se v druhé 
polovině 16.století usadil v Horním Újezdě a založil zde 
rodovou linii Kalibanů. Kalibanští pak žili v Horním 
Újezdu po další dlouhá staletí.  

 
Marek Kaliban jinak Zdvo řilý 1604-1663 

Mikuláš Kaliban r.1601 zemřel a zanechal po sobě 

 
Mapa Dolního Újezdu, Desné a okolí  

dle 1.vojenského tzv. Josefínského mapování  
provedeného na rozkaz císařovny Marie Terezie v letech 1763 – 1772 
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několik sirotků. Gruntu v Horním Újezdě se ujal syn 
Pavel. Známe i jména dalších synů – Martina, Jiříka a 
Jana Holuba. Marek *1604 Kaliban byl synem Jiříka 
(*asi 1585 +asi 1633) Kalibana. I Jiřík Kaliban vlastnil 
v Horním Újezdě grunt. Tím ale, že Marek *1604 
převzal zahradu po Adamovi 
Zdvořilém, prodal Jiřík r.1603 grunt 
v Horním Újezdu synovci Martinovi 
Kalibanovi – ten jej po smrti Jiříka 
splácel Markovi. Zdá se tak, že 
sociální postavení Kalibanských 
z Horního Újezda nebylo špatné. 
K roku 1651 můžeme např. najít 
40ti letého Šimona Kalibana jako 
podstaršího při pivovaře v Litomyšli 
a 28mi letého Šimona jako sládka v 
Litomyšli. Proto také, možná i 
vzhledem k okolnostem Adamova 
úmrtí a pozůstalým sirotkům, 
souhlasil dolnoújezdský farář spolu 
s vrchností s oddáním Marka 
Kalibana s nejstarší sirotou po 
Adamu Zdvořilém. 

Marek Kaliban převzal příjmí po 
gruntu - Zdvořilý. V nejstarších 
gruntovních záznamech jej 
nalézáme zapsaného jako Marka 
Kalibana jinak Zdvořilého, později 
však již jen jako Marka Zdvořilého. 

Marek měl 4 děti. Jeho první 
žena, dcera Adama Zdvořilého, 
však zemřela v rozmezí let 1636 až 
1639. Marek se velmi rychle oženil 
a našel si mladou ženu - Marian 
narozenou okolo roku 1621. Marek 
byl katolík a ke své živnosti 
zahradníka (malohospodáře) si 
přivydělával ještě jako kostelník. 
V roce 1654 ke gruntu patřilo 7 
korců pole (cca 2ha).  

Grunt v Dolním Újezdě předal 
pravděpodobně prvorozenému 
synu Matějovi, vnuku Adama 
Zdvořilého. Třebaže je Matěj 
uveden na gruntu již jako zahradník 
v roce 1654, předpokládáme, že grunt po otci převzal 
až po své svatbě, která se konala 21.10.1659 v Dolním 
Újezdě. Matěj si vzal za ženu Maruši Petiškovou dceru 
Mikuláše Petišky z Dolního Újezda.  

Pak přichází rok 1663 a v rozpětí 3 neděl umírá jak 
Matěj (+26.5.1663), tak i jeho otec Marek (+13.6.1663). 
Po Matějovi zůstávají dva sirotci – Kateřina *1.10.1660 

a Dorota *24.1.1662 a tak se Mariana ještě ke konci 
roku 11.12.1663 vdává znovu a to za Matěje Kulhavýho 
do Desné. Zdali je zde nějaká rodová přízeň 
s Kulhavými z Pazuchy, nevíme. Ani co se stalo 
s dětmi nevíme, Mariana však zemřela 21.11.1693 

v Desné. 
Předčasným úmrtím Matěje se 

vrátil grunt do rukou vdovy po 
Markovy Marianě. 8.2.1665 se 
provdala Mariany dcera Mariana a 
vzala si za muže Jiříka Šplíchala z 
Desné. Ten také za dva měsíce poté 
18.4.1665 přebírá a kupuje grunt od 
své tchýně Mariany a ostatních 
dědiců. Zajímavostí může být, že 
Mariana si v zápise o předání gruntu 
vymínila nejen pravidelnou dodávku 
pšenice a žita, ale i 3 konve piva. I 
Jiřík Šplíchal přebírá příjmí po gruntu 
a v matričních záznamech jej 
můžeme najít jako Jiříka Zdvořilého. 

Jiřík Šplíchal jinak Zdvořilý si 
gruntu příliš neužil. Roku 1677 umírá 
a k Marianě na grunt se přiženil 
Václav Macháň. I toho však Mariana 
přežila. Roku 1699 zemřel a Mariana 
zde dožila na výměnku. 

Ještě malá perlička. Když jsem 
začínal s rodopisným bádáním, byla 
pro mne nejstarší historie Zdvořilých 
opředena mlhou. V roce 2006 jsem 
považoval za nejstaršího předka 
Zdvořilých právě Matěje Zdvořilého a 
zápis o Markovi považoval za špatný 
přepis jména. Na počest tehdy 
domnělého našeho nejstaršího 
předka Matěje jsem po dohodě se 
ženou pojmenoval 17.6.2006 svého 
syna Matějem. Teprve pak jsem 
zjistil, že Matěj nebyl prvním 
Zdvořilým, ale bylo možné po 
desítkách hodin strávených nad 
archivními materiály najít nejen další 
předky, ale dopátrat se i, že Matěj 
vůbec mým předkem nebyl, ale že to 

byl jeho bratr Václav. Matýskovi ale jméno už měnit 
nebudu. Za vrtochy otce nemůže ☺ 

Marek měl se svými 2 ženami nejméně 9 dětí. Tuto 
rodovou větev však považujeme dnes za vyhynulou po 
meči. 

 

Zvonice u kostela Nalezení svatého 
Kříže v Trstěnicích-15.8.2009 

Nejstarší historický matriční zápis s příjmím Zdvořilý z roku 1631 – matrika N Litomyšl 1622-1661 
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Petr Zdvo řilý z Kozlova *okolo 1610 +p řed 1651 

Nejstarší historický matriční záznam s příjmím 
Zdvořilý je narození Kateřiny dcery Petra Zdvořilého a 
Lidmily roku 1631 v Kozlově u Litomyšle. Kozlov je ves 
vedle Pazuchy, kde měl grunt Adam Zdvořilý. Chybí 
nám jakýkoliv hmatatelný dokument, který by 
prokazoval spojitost Adama Zdvořilého s Petrem 
Zdvořilým. Můžeme tedy jen spekulovat. Snad byl Petr 
Adamovým synem. V Kozlově koupil Petr Zdvořilý 
v roce 1635 grunt od Petra Nešpora za 220 kop 
míšeňských. V roce 1650 však již grunt vlastnil Václav 
Vaníček, syn Mikuláše Vaníčka a pravděpodobně 
předchozího majitele gruntu. Můžeme předpokládat, že 
Petr Zdvořilý před rokem 1650 zemřel. 

24.10.1648 byl podepsán vestfálský mír a 
s odchodem posledních švédských vojsk se otevřela 
vítězným Habsburkům cesta k nerušené rekatolizaci 
země. Na příkaz panovníka byl v roce 1651 proveden 

tzv. Soupis poddaných podle víry (SPPV). Vznik 
soupisu byl svázán se snahou zjistit vyznání a smýšlení 
obyvatelstva. Podle patentu místodržitelství soupis měl 
obsahovat jak poddané, tak i vrchnost, její úředníky, 
měšťany a svobodné obyvatelstvo s výjimkou 
duchovních a vojska. Měl být vypracován na všech 
panstvích a zahrnovat veškeré přítomné obyvatelstvo. 
U nekatolíků mělo být uvedeno, zda u dotyčného je 
naděje na obrácení ke katolické víře či nikoliv. 

V uvedeném soupisu se Petr Zdvořilý nenachází, 
což podtrhuje naši hypotézu, že v té době byl již Petr 
mrtev. Je možné, že dcera Kateřina se stala manželkou 
sedláka Martina Kloubce, který je uveden na gruntu 
sousedícím s gruntem Václava Vaníčka. Jak se 
Petrova stopa objevuje, tak také mizí. 

 
Václav Zdvo řilý v Trst ěnici 

Za dalšího ze synů Adama Zdvořilého považujeme 
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Václava. 
Z matričních záznamů víme, že se 18.6.1651 ženil 

Václav Zdvořilý z Litrbach (dnes Čistá) s Alžbětou 
dcerou neboštíka Vavřince Masopusta z Trstěnice. 
V SPPV v Litrbaších, ani v Trstěnici však příjmí Zdvořilý 
nenalezneme. Masopustovi ano. Alžbětě bylo tehdy 30 
let. Předpokládáme, že Václav mohl být stejně starý, 
nebo ještě starší. 

Zápisem v oddací matrice se nám však dále 
Václavova stopa ztrácí. V matrice narozených pro 
Litrbachy a Trstěnice se v následujících letech příjmí 
Zdvořilý neobjevuje. Vzhledem k věku Alžběty si 
můžeme i myslet, že Václav nemohl mít potomků 
mnoho a možná také jen jednoho – Jana. V nedaleké 
Mandryce se nám v roce 1692 žení vdovec Pavel 
Zdvořilý. I Pavel může být synem Václava. 

 
Jan Zdvo řilý v Litomyšli na Horním P ředměstí 

Jan byl synem Václava a vyrůstal v Trstěnici. 
11.11.1685 si vzal v Litomyšli za ženu Annu 
Beránkovou, dceru Václava Beránka z Horního 
záměstí. S tou měl pak 9 dětí. Z matričního záznamu 
svatby také víme, že v té době byl již Václav 
nebožtíkem. 

U prvního matričního záznamu narození Janových 
dětí, syna Jana, je jako místo narození uvedena osada 
Višnáry, dnes část Říkovic u Litomyšle. U dalších dětí 
pak již Horní předměstí Litomyšle. Na tomto místě je 
také se třeba omluvit za předchozí badatelský omyl, 
kdy jsem před lety špatně přečetl matriční zápis jako 
Horní Újezd místo Horní předměstí. Zdvořilý v Horním 
Újezdu patrně nikdy nebyli. 

Z Janových dětí jsou z hlediska rozrodu 
nejdůležitější dva potomci – prvorozený Jan *1686 a 
Jiří *1696.  

Jan *1686 se oženil r.1723 do Záhradí, čtvrti 
Litomyšle. Záhradí se v následujících letech stalo 
místem velkého rozrodu Zdvořilých. Litomyšl patří mezi 
dosud málo probádané oblasti rodopisu Zdvořilých. 
V roce 1772 je zde uváděn na gruntu čp.60. Jan 
Zdvořilý. Další osud Zdvořilých v Litomyšli je nám zatím 
neznámý. Pokud z této větve nepochází dnešní rozrod 
Josefa, tak považujeme tuto větev Zdvořilých po meči 
za vymřelou. 

Jíří *1696 je náš prapředek v přímé linii a proto mu 
věnujeme větší pozornost. 

 
Jiří Zdvo řilý ve Svinné *1696-p řed 1755 

Jiří Zdvořilý se narodil v roce 1696 v Horním 
Újezdě jako sedmé dítě Jana a Anny rozené 
Beránkové. Když mu bylo 19 let oženil se r.1715 do 

Svinné. Z jeho věku by se dalo usuzovat, že se ženit 
musel. Ačkoliv to nemůžeme vyloučit, jeho první nám 
známé dítě Mariana se však narodila až r.1717. Jiří měl 
ještě další 4 děti – Marianu *1717, Kateřinu *1720, 
Dorotu *1724, Marka *1727 a asi r.1728 Jakuba. 

Jiří zemřel ještě před rokem 1755, kdy se ženil 
Jakub. 

 
Jakub Zdvo řilý v Chot ěnov ě 1728-1768 

Jakub se narodil asi v roce 1728. 10.8.1755 se 
oženil s Ludmilou Jiříkovou z Chotěnova. Musel. S  
Ludmilou se mu pouze o dva měsíce později narodil 
první syn Jan *1755. S Ludmilou měl potom ještě další 
3 děti – Marianu *1758, Martina *1762 a Jakuba *1764. 
Mariana a Martin však z dosud nezjištěných příčin 
umírají 15. a 16.4.1763. 

V letech 1747-1757 byl pro daňové účely 
vypracován nový soupis poddanské (rustikální), ale i 
panské (dominikální) půdy zvaný tereziánský katastr. 
Z něho se také dozvídáme o Chotěnovu. 

Chotěnov byla a je poměrně malá ves. Tehdy 
spadala pod sousední (Vidlatou) Seč. Dohromady bylo 
v obou obcích 37 hospodářů hospodařících na ploše 
1230 strychů (cca 353 ha). Z řemeslníků pouze 1 
kovář. Při sčítání duší v roce 1784 bylo v Chotěnově 17 
hospodářů, celkem 93 dospělých a 29 dětí, všichni 
katolíci. Místní půda dávala třiapůlnásobek výsevu. 
Kromě zemědělství se místní zabývali také 
dobytkářstvím a předením. 

Jakub Zdvořilý umřel 18.5.1768 v Chotěnově ve 
věku 40 let. Po Jakubovi zůstává 6tiletý sirotek Jakub 
*1764 a 15tiletý Jan. 

Lubná 

Obec Lubná byla osídlena od nejstarších dob 
slovanským obyvatelstvem, o čemž svědčí i její název. 
Podle staré pověsti zhotovovali dřevaři v lubenských 
lesích luby k sítům. Lubenské jilmové, dubové, bukové 
a dubové dřevo se používalo hlavně k výrobě 
ohýbaných předmětů. Od toho byl   odvozen název 
Lubný les, Lubný potok, který protéká středem celé 

obce a také název vznikající osady Lubné. První 
stavení stálo na místě nynějšího domu č.146. 

Lingvistický (jazykovědný) výklad říká, že slovo lub 
má indoevropský kořen leubh-, z něhož vznikla 
v různých jazycích pojmenování lýka a kůry. Jméno 
Lubná pak znamenalo název říčky, jejíž hladina byla v 
dřívějších dobách pokryta kousky kůry a 
ztrouchnivělými větévkami. Lubná tedy označovala ves 

 
Chotěnov v 2.vojenském mapování 1810 – 1866 
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a domy, jež byly pokryty stromovou kůrou. Dnes je v 
obci několik stromů významných svým stářím i 
velikostí. 

Lubná patřila v oblasti vždy mezi poměrně velké 
vesnice. Podle Tereziánského katastru z roku 1754 
bylo v Lubné 64 hospodářů, kteří hospodařili celkem na 
1780,5 stryších (cca 511 ha). Je zajímavé, že mezi nimi 
nebyl žádný velký sedlák s rozlohou orných polí nad 60 
strychů. Polovinu tvořili hospodáři do 30 strychů (8,61 
ha) půdy. V obci bylo 9 tkalců, 1 krejčí a 1 kovář. Bonita 
půdy byla o něco lepší, než v Chotěnově a přinášela 
čtyřnásobek výsevu. I tak výnos stačil sotva pro vlastní 
potřebu. Na výdělek se lidé zabývali předením (z části 
k němu kupovali len) nebo nádenickou prací. Příze byla 
zpracovávána domácími tkalci buď pro vlastní potřebu 
nebo na prodej. Skupovali ji vesničtí rychtáři a 
obchodníci s přízí a opět prodávali na Moravě, Slezku 
nebo Kladsku. Doma vyrobené plátno bylo prodáváno 
do Prahy nebo na domácí trhy. Litomyšlské panství 
tehdy držela hraběnka Josefa z Valdštejna, za jejíhož 
panování byly v Lubné stanoveny robotní povinnosti 
pro 36 poddaných robotujících s jednospřežním 
koňským potahem 3 dny v týdnu, 17 poddaných 
robotujících ručně také 3 dny v týdnu. V obci bylo dále 
13 chalupníků, kteří robotovali jako pěší pouze o žních 
14 dní na panském. Při vizitaci si chalupníci a domkáři 
stěžovali na příliš vysoké podíly kontribuce, které jsou 
od nich vymáhány. Litomyšlské panství patřilo mezi 
jedno z nejvýnosnějších v zemi s ročním odvodem přes 
42 tisíc zlatých krejcarů. Pro zajímavost můžeme uvést, 
že cena 1 strychu žita (cca 94 litrů) byla v Lubném a 
okolí 1 zlatý a 12 krejcarů. 

Roku 1770 byla přidělována domovní čísla, což 
nám v dalším pátrání usnadňuje identifikaci, kde 
v jakém stavení se Zdvořilí vyskytovali. Panství bylo 
tehdy stále v držení Valdštejnů – knížete Antonína a 
kněžny Kajetánky. Rychtářem Lubné byl Pavel Jiruš. 
V rozmezí let 1820-30 však došlo k přečíslování 
původního označení. 

 
Ludmila Ji říková 1733-1779 

Ludmila je pramáti všech současných Zdvořilých 
z rozrodu Jana, Františka a Anny.  

Ludmila se narodila v Chotěnově 14.3.1733 
v rodině Jiříka Jakuba a Roziny rodem Veselíkové. 
10.8.1755 se vdala za Jakuba Zdvořilého. Jakub 

možná do Chotěnova přišel již před tím k Jiříkům 
sloužit, nebo se jen potkali při nějaké lednové veselici a 
prudké vzplanutí vášně způsobilo, že Ludmila 
otěhotněla. A tak bylo zapotřebí vystrojit veselku. Za 
dva měsíce po svatbě se narodil 3.10.1755 první syn 
Jan *1755. S Jakubem má Ludmila potom ještě další 3 
děti – Marianu *1758, Martina *1762 a Jakuba *1764. 
Jedině však Jakub *1764 a Jan *1755 se dožili 
dospělosti. 

Jakub Zdvořilý umírá 18.5.1768. Ovdověla Ludmila 
se 4.6.1770 ve svých 33 letech vdává znovu, tentokrát 
za tehdy 59tiletého chalupníka Jiřího *1711 Štefla 
z Lubné. Třebaže nevíme jistě, v jakých poměrech 
Ludmila s Jakubem žili, můžeme si myslet, že se tímto 
sňatkem její sociální situace i přes věkový nepoměr 
zlepšila. Jiří *1711 Štefl byl přece jen chalupník. 
Nemůžeme příliš předpokládat, že se jednalo o sňatek 
z lásky. Šlo spíše o logický kalkul – Jiří *1711 Štefl 
získal mladou ženu a Ludmila *1737 naopak zaopatření 
pro sebe a své děti. Svazek tak byl nerovný. S Jiřím 
*1711 Šteflem má Ludmila další dvě děti – Veroniku 
*1771 a Rosalii *1775. Ve svých 42 letech Ludmila 
umírá na Štědrý den roku 1779. Museli to být smutné 
vánoce. 

 
Jakub Zdvo řilý 1764 - 1818 

Jakub *1764 Zdvořilý se narodil asi jako poslední 
z dětí Jakuba a Ludmily *1733 Zdvořilých v Chotěnově 
8.6.1764. Jeho dětství bylo neradostné. Otce skoro 
nezažil. Roku 1768 jeho otec Jakub zemřel. Spolu se 

 
Pod 400 let starou památnou lípou v Lubné  

odpočívali už i naši předci - 6.6.2005 

 
Lubná v 1.vojenském mapování 1763 – 1772 
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svojí maminkou Ludmilou *1733 se pak přestěhoval ke 
Šteflům do chalupy v Lubné 65. Ale ani zde příliš 
radosti nezažil. Maminka mu zemřela, když mu bylo 15 
let. Stal se tak sirotkem.  

20.10.1795 se ve svých 30 letech Jakub *1764 žení 
v Lubné čp.105. (150?) s Alžbětou *1770 Mastnou ze 
Širokého Dolu 52. A jak to tak chodí, po vzoru svého 
otce také musí. Uteče 6,5 měsíce a rodí se jim 
12.5.1796 první syn František v čp. 105. V roce 1797 je 
Jakub *1764 psán jako chalupník v čp.106. (dnes 118) 
v Lubném. Spolu s Alžbětou měl pak Jakub další 2 
syny a 4 dcery. S výjimkou Aničky narozené 1807 se 
však všechny ostatní děti rodí mimo čp.106. Nevíme 
proč a co bylo důvodem této změny. Jakub *1764 
19.10.1818 ve svých 54 letech umírá. 

Děti Jakuba *1764 Jakub *1810 a František *1796 
zůstali v Lubné a pro nás nejdůležitější Josef *1801 se 
přiženil do Širokého Dolu. Zajímavostí je, že si bratři 
Jakub *1810 a František *1796, i přesto, že mezi nimi 
byl 14tiletý věkový rozdíl, vzali za manželky sestry 
Kateřinu a Annu Chadimovi, s nimiž se patrně 
seznámili v čp.115. 
 

Zrušení poddanství a roboty r.1848 

Pokroky v zemědělské výrobě byly omezeny na 
šlechtické velkostatky, zatímco výroba v rolnických 
hospodářstvích zůstávala v důsledku roboty na nízké 
úrovni. Soudně nepodléhali poddaní již od r 1783 
vrchnosti, ale státu, který od r.1812 upravoval vztahy 
občanů na základě rovnosti před zákonem. Zůstávala 
zde však stále ekonomická závislost daná robotnými 
povinnostmi. Lidé neznali nic jiného než dřinu, která se 
nevyhnula ani dětem. Dvorským dekretem z r.1842 
byla např. zakázána práce dětí do 9.let. Pro děti do 12 
let byla stanovena pracovní doba nejvýše 10 a pro děti 
od 12 do 16 let 12 hodin denně. V polovině čtyřicátých 
let 19. století zachvátila rakouské hospodářství 
mimořádně silná hospodářská krize, prohloubená 
několikaletou neúrodou. Hospodářská krize zvýšila 
všeobecnou nespokojenost obyvatelstva s režimem. 
Těžké životní podmínky vyvolávaly také vlnu 
protirobotních povstání. V březnu 1845 až srpnu 1846 
bylo protirobotní hnutí na Opočensku potlačeno 

vojskem. Stejně dopadlo povstání na jaře 1846, kdy 
pod vlivem povstání rolníků v Haliči, došlo ke vzpourám 
poddaných v Libčanech na Hradecku, ve Slapech a 
Mladé Boleslavi. Pod vlivem těchto událostí byl 
18.12.1846 vydán dvorský dekret o výkupu z roboty. 
Lid však nejevil k výkupu ochotu, protože očekával 
zrušení roboty. Na jaře 1847 na bílovickém panství ve 
Slezsku odpírali rolníci robotovat a v řadě moravských 
měst docházelo k hladovým demonstracím a bouřím. 

V lednu 1848 vzplanula revoluce v Itálii, v únoru ve 
Francii a v březnu se přenesla i do habsburské 
monarchie a Německa. Revoluční síly v rakouské 
monarchii požadovaly vytvoření konstitučního státu, 
demokratické svobody a odstranění roboty. Revoluce 
v Rakousku byla komplikována mnohonárodnostním 
složením monarchie a rozdílných postavením 
jednotlivých národů. Jednotlivá národní hnutí se tak 
dostávala do vzájemných sporů, které revoluci 
oslabovaly a přispěly k její porážce. I když byla 
revoluce v rakouské monarchii poražena, poměry se 
změnily. 28.3.1848 vydal císař patent, kterým se rušila 
robotní povinnost „nejdéle do roka“ a za „přiměřenou 
náhradu“. Rolníci po vydání patentu přestávali 
robotovat a odmítali plnit i jiné poddanské povinnosti. 
12.6.1848 vypuklo povstání v Praze, které však 17.6. 
po dělostřeleckém bombardování Prahy kapitulovalo. 
Konečně 7.9.1848 na návrh říšského sněmu vydal 
císař patent o zrušení poddanství. Patentem byla 
zrušena robota (za náhradu) a všechny ostatní 
poddanské povinnosti a vztahy. 

Zrušení roboty a poddanských vztahů bylo 
rozhodujícím průlomem do stavovských výsad šlechty. 
V souvislosti s celospolečenskými změnami roku 1848 
proběhly rozsáhlé správní reformy, které se dotkly 
správy či samosprávy vesnic. Ty jako základní 
jednotky, tvořící feudální panství, byly dosud 
spravovány svými feudálními vrchnostmi. Tu, jak bylo 
již zmíněno, vykonávali nejčastěji rychtáři, někdy 
dědiční, jindy volení či dosazovaní, případně 
s obecními staršími. Tato vesnická samospráva 
nejčastěji řešila základní obecní záležitosti, správu 
obecního majetku, drobné sousedské spory, někdy 
evidovala v základní formě i převody majetku mezi 
obyvateli vesnic apod. Vesnická samospráva byla 

jednak základním článkem, o které se 
opíraly vrchnostenské úřady, jednak 
byla skutečně projevem zbytku 
autonomních práv, které se 
poddanským obcím podařilo uchovat. 
Míra a způsob výkonu této obecní 
samosprávy se však velmi odlišovaly 
podle poměrů, které panovaly na 
jednotlivých panstvích. 

 Podle oktrojované ústavy 
z března 1849 byla základem státu 
obec. Místní obec se zpravidla stala 
tzv.katastrální obec zřízená v době 
vlády Josefa II., avšak nebyl vyloučen 
případ, že několik katastrálních obcí 
vytvořilo jednu obec místní. Jako 
volené orgány místní samosprávy byly 
podle tohoto zákona vytvořeny obecní 
výbory. Obecní říšský zákon z roku Lubná v 2.vojenském (Františkovo) mapování 1810 – 1866 
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1862 stanovil základní pravidla obecní samosprávy. Na 
jeho základě obecní příslušníci volili obecní 
zastupitelstvo, které pak dále ze svého středu volilo 
starostu. Ostatní členové se nazývali radními. 

 
Život na vsi 

Do devadesátých let 19.století se hospodařilo na 
nízké úrovni. Chybělo kvalitní 
nářadí, pole byla nedostatečně 
obdělána. Počátkem 20.století 
nastal velký obrat v kvalitě 
hospodaření. Přibývalo strojů, 
začalo se hnojit umělými hnojivy. 
Chov dobytka byl omezený, 
neboť obstarávání krmení dalo 
velkou námahu. Nejvíce se 
pěstovala domácí drůbež. Koně 
však byli pýchou většiny 
hospodářů. 

Peněz mnoho nebylo a 
zemědělství také mnoho 
nevyneslo. Stavělo se málo, a 
když, tak hospodářské budovy. 
Proto muži vedle hospodaření na 
poli pracovali v knížecím lese při 
těžbě dřeva nebo tloukli štěrk na 
lesní cesty. Dřevo se 
dopravovalo na pilu do Borové a 
do Poličky. Za práci v lese 
mnoho peněz nebylo, ovšem 
dřevaři si mohli ponechat odpad 
ode dřeva (kůru, kratší kusy 
dřeva, chvoj). Mechanizace, 
která by ulehčila namáhavou 
práci, nebyla, tudíž lidé byli 
nuceni navzájem si pomáhat. 
Těžká práce, náročné životní 
podmínky lid stmelovaly. Sporů 
mnoho nebylo, vyskytl-li se 
nějaký, řešil se na obecním 
úřadě podáním ruky. 

V chalupě často bývala 
pouze jedna místnost, ve které 
se pralo prádlo, vařilo, tkalo i 
spalo. Podstatnou část světnice 
zabraly lavice. Byly rozmístěny 
okolo stěn a tak široké, že se na 
nich dalo ležet. Stropy vesměs dřevěné natřené hovězí 
krví. Hygienické zařízení žádné, což se odrazilo 
v čistotě a následně na zdraví obyvatel. 

V každém statku a také v mnoha chalupách stávala 
chaloupka, kde bydleli staříci, zvaní výměnkáři. Tito 
dostávali ze statku naturálie, jak si je zapsali při 
předávání statku synovi nebo dceři. Mezi ně patřila 
borová kláda v délce 4-6 metrů, která sloužila 
výměnkáři na louče. Louče zhotovené ze syrových 
borových  polen, nečadily a jasně svítily. Svítilo se také 
svíčkami, které se vyráběly ze včelího vosku a nebo 
z loje. Poté co se rozšířilo svícení petrolejem, vyšel 
zákaz svícení loučemi a to pro množství požárů. 
Loučemi a svíčkami se svítilo do roku 1860. 

Ošacení lidí bylo velice skromné. Muži měli dvoje 
nebo troje šaty. Pracovní oblek byl zhotoven z hrubého 

režného plátna, později se používala látka zvaná 
Štruks. Byla to látka různých vzorů a proužků. Šaty 
zhotovené z tohoto materiálu byly v létě velice teplé, 
neboť látka nepropouštěla pot. V zimě v nich byl 
naopak chlad. Sváteční šaty se zhotovily z látky zvané 
Štof. Tyto šaty se velice pečlivě ošetřovaly. Po nedělní 
mši svaté se oprášily, pověsily na ramínko a uložily do 
skříně, nebo do truhly. Svatební šaty vydržely celý život 

až do hrobu, neboť se zpravidla 
zemřelému dávaly do rakve. Tak 
veliké vážnosti se těšily šaty štofové, 
hlavně černé – svatební. 

Ženy si oblékaly sukně řásné 
v pase samý fald a dlouhé, že se 
téměř dotýkaly země. Obyčejně 
nosily tři sukně. Aby byla žena 
v bocích košatá, používaly takzvané 
kordulky, které byly z černé plyše šité 
a ozdobeny lesklými, perleťovými 
penízky ve formě květů. Dokola byly 
zhotoveny ocelové pružiny, které 
udržovaly tvar. O významných dnech 
nosily staročeské kroje. 

Žena zastávala významný post 
jak v domácnosti, tak v rodině. Jak 
vedla rodinu po stránce materiální, 
výchovné a společenského 
vystupování, vždy se poznalo na 
dětech, a to jak se chovaly 
k ostatním dětem, podle zdravení 
starších lidí a jakou k nim měly úctu. 
Říkalo se, že který hospodář hodně 
utratí v hospodě, dobrá hospodyně, 
dobrá hospodyně statek udrží, aby 
nešel do dražby. Oproti tomu špatná 
hospodyně, která neumí hospodařit, 
jak by měla, i když je dobrý 
hospodář, statek pro děti neudrží. 
V první světové válce, poté co muži 
museli do války, hospodyně byly 
nuceny dělat všechnu práci za ně. 
Tak se chopily opratí a oraly, sely, 
sklízely sena a vše konaly jako muži. 
K tomu se staraly o domácnost a o 
děti. Děti se odívaly do šatů stejných 
jak pro chlapce, tak pro dívky. 
Někteří chlapci si na šatečky tak 
zvykli, že kalhoty nechtěli nosit. 

Nedílnou a také velice důležitou součástí každého 
stavení, každé světnice byla pec na vaření, ale hlavně 
na pečení chleba. Taková pec měla několik výhod. 
Téměř všude pekli domácí chléb. Jelikož se v peci 
topilo, byla stále vyhřátá a od ní také celá místnost. Na 
peci spávaly děti a někdy přespolní příbuzní. Doma 
v peci pečený chléb byl velmi chutný a hospodyně se 
cenila podle toho, jaký uměla upéci chléb. Chlebem se 
platila část mzdy a bylo mnoho sekáčů, mladců a jiných 
pracovníků, kteří si vybírali tuto část mzdy až v zimě. 
Chléb se těšil značné vážnosti. Říkalo se mu „Boží dar“ 
a podle toho se s ním zacházelo. Mimo chleba se pekly 
vdolečky z výražky. Dosti často se vařily pohankové, 
krupicové a jahelné kaše. Z hrachu hospodyně uměly 
uvařit dobré polévky. Staří pamětníci říkali, že když se 

 
Sebranice kostel sv.Mikuláše-11.6.2005 
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podařilo nakoupit 75 kg hrachu a 400 kg zelí, tak se 
zimy bát nemuseli. Buchty se pekly pouze z výražkové 
mouky a zadělávány byly na kvásek. V zimním období 
se dělaly bramboráky. Maso se jedlo velmi málo, a 
když, tak hlavně králík nebo domácí drůbež. 

Kraj to byl chudý a tak do obce docházeli žebráci, 
kteří prosili o jídlo, peníze, nocleh, prostě o almužnu. 
Domácí almužníci, jak se žebrákům říkalo, byli 
převážně lidé starší anebo občané s tělesnou nebo 
duševní vadou. Ti přespolní měli k potulnému životu 
blíže, neboť mnozí z nich byli za mladých let furianty. 
Po celá staletí patřili potulní umělci, herci a kejklíři za 
bezectné. Teprve dnešní doba je staví do výsluní slávy. 
Někteří z tuláků docházeli až z Holetína, z Hlinska a 
jiných vzdálených míst. Ne každý dům byl k těmto 
almužníkům stejně štědrý. Některé rodiny na sobě 
ušetřily a almužnu podaly, jiné šetřit nemusely a přesto 
nedaly, ba žebrajícího od domu odehnaly. Později 
vyšlo nařízení, kterým se žebrota zakázala. 

Po roce 1848, kdy vrchnost ztratila pravomoc nad 
lidem a bylo povoleno svobodné podnikání, se velice 
rozšířil alkoholismus. Příčinou tohoto jevu, jak jej 
někteří historikové nazvali – kořaleční mor, byli židé, 
kteří v Litomyšli stavěli palírny a obchody, kde kořalku 
prodávali. Následkem nadměrné konzumace alkoholu 
se později v počátcích dvacátého století rodily 
mentálně postižené děti. Tyto děti se rodily i v Lubné. 
Pod vlivem alkoholu bylo také spácháno mnoho 
krádeží a násilných činů. 

V obci bylo také mnoho řemeslníků, kteří své 
řemeslo často vykonávali vedle zemědělské činnosti. 
Byly zde kováři, truhláři, bednáři, koláři, obchodníci se 
smíšeným zbožím, pekaři, řezníci, ševci. Kuriózními 
řemeslníky byli krtičkáři. Za každou chycenou krtici 
dostali jeden krejcar. Po domácnostech se 
nepostradatelnými řemeslníky stali pecáci, kteří stavěli 
nebo opravovali pece. Tak jako místní lidé odcházeli do 
světa se zbožím na prodej nebo za prací, tak také do 
vsi přicházeli různí obchodníci nebo řemeslníci. Ze 

Slovenská přicházeli dráteníci, aby zde přes zimu 
pobyli, opravili , co bylo potřeba, a na jaře se rozloučili 
a odešli. Na zádech nosili bedýnku s drátem, plechem, 
nářadím a vším, co potřebovali ke své práci. V řemesle 
měli značnou zručnost. neboť na koleně opravili téměř 
vše. 

Zvykem té doby bylo, že když chtěl otec oženit 
syna, tak pro něho vyhledal dívku dle svých představ a 
věna. Rodiče se neptali svých dětí, koho by si chtěly 
vzít. Poté co se otcové nastávajících manželů někde na 
trhu sešli a tuto záležitost mezi řečí dohodli, tak příští 
neděli přišel otec se synem k rodičům dívky. Zde na 
této besedě se budoucí novomanželé mnohdy viděli 
poprvé. Následující neděli na oplátku přišel otec 
s nevěstou k rodičům ženicha a tam už se již vše 
dojednalo. Na stůl se postavila lahvinka, zacinkaly 
skleničky a manželství bylo stvrzeno. Velikost a 
bohatost svatební hostiny závisela na finančním 
zabezpečení novomanželů. Chudí snoubenci chodili 
k oddavkám do kostela pěšky. Pouze selští synkové a 
selské dcerky jezdili v kočárech. Svatby na statcích 
trvaly dva dny, a to jeden den u ženicha a druhý u 
nevěsty. V chalupě to ovšem bylo jiné. Vyprávěl jeden 
pán, že když se on ženil, tak tchýně nabrala brambory 
a dala je vařit. Než se vrátili z kostela, byly brambory 
uvařené, a ty měli s cibulkou a kozím mlékem k obědu. 
Po obědě se převlékli a šli do lesa. 

Přestože Litomyšl byla pro Lubnou městem 
stoličným, tj. městem úředním – všechny doklady se 
vyřizovaly zde, obyvatelé obce byli nakloněni spíše 
k Poličce a jejím obyvatelům. Dáno to bylo také tím, že 
do Poličky je poloviční vzdálenost než do Litomyšle. Na 
jarmarky a výroční trhy se chodilo právě do Poličky. 
V Poličce nebyla na měšťanech znát nadřazenost 
oproti venkovskému lidu. Nikdy se nikomu nevysmívali 
a neviděli v chudě oblečených lidech nějaké podřadné 
tvory. 

Široký D ůl 

Široký Důl - lidově "Širocko," "Širokej Důl“, 
německy "Breitenthal“, je jednou z nejstarších vesnic 
na Svitavsku. Krásný český název obce je odvozen od 
její polohy a je jediným v celé České republice. Tato 
ves vždy byla a je vesnicí ryze českou. Je schovaná do 
hlubokého údolí, 5 km severozápadně od města 
Poličky.  

 
Jan Zdvo řilý 1755 + p řed r.1804 

První, kdo se do Širokého Dolu přestěhoval, byl 
nejstarší syn Jakuba a Lidmily Jan *1755. 18.1.1785 si 
vzal za manželku Máří Magdalénu Zavoralovou, se 
kterou se seznámil v Lubné. Z jejich sňatku víme jen o 
jedné dceři – Máří Magdaléně *1788. Jan *1755 umírá 
ještě před rokem 1804, kdy se Máří opět vdává za 
vdovce Františka Štefla, syna Jiřího Štefla, který se 
jako vdovec oženil s maminkou Jana *1755 Ludmilou.  

V době napoleonských válek bylo v Poličce i 
okolních vesnicích ubytováno vojsko a ani Široký Důl 

nezůstal výjimkou. Spolu s velkou drahotou a hladem 
se objevily i nemocí, především rychle se šířící cholera, 
jíž podlehlo mnoho obyvatel. Tuto epidemii přivleklo 
roku 1809 francouzské vojsko, které táhlo přes Poličku. 
Celkem prošlo krajem 36 000 pěších a 10 000 jezdců.  
Jestli na tuto epidemii umřel i někdo ze Zdvořilých, se 
nám zatím nepodařilo zjistit, ale nemůžeme to vyloučit. 
Možná se stala osudnou právě pro Jana a Máří. 

 
František Zdvo řilý 1760-1829 

Jako druhý Zdvořilý se v Širokém Dole objevuje 
František *1760, který si vzal roku 1796 Julianu 
Jonášovou ze Širokého Dolu. Bez zajímavosti asi není, 
že Julianě *1780 bylo tehdy teprve 16 let a čekala 
s tehdy 36letým Františkem *1760 dítě. Syn František 
*1796 však pravděpodobně umřel ještě jako nezletilý 
před rokem 1799. 
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Pro Zdvořilé dříve nebylo nic nezvyklého, že se 
museli brát s těhulkou. Vůbec rodokmenová bádání 
vyvracejí představu o tom, že by se dříve lidé sexuálně 
stýkali až po svatbě. Naopak, případů, kdy se dva 
museli brát, protože spolu čekali potomka, najdeme jen 
v našem rodokmenu mnoho a nijak se tím nelišíme od 
ostatní společnosti. Zřejmě tak mezi lidem zůstával 
stále pevně zakořeněn starý ještě pohanský způsob 
života, kdy předmanželský sex byl nejen tolerován, ale i 
naopak žádoucí, protože jen tak se lidé mohli plně 
poznat, ještě před uzavřením slibu věčné věrnosti. 
Možná ale jen byla silnější příroda, než církevní 
nařízení. Na druhé straně si můžeme také myslet, že 
manželství mohlo být naplněno láskou. Jak již bylo 
uvedeno výše, sňatky této doby nebyly jinak sňatky 
z lásky, ale z rozumu – rozhodovala vzájemná 
sympatie rodičů a výše věna. O co to nemajetní Zdvořilí 
měli jednoduší – prostě se zamilovali, oplodnili svoji 
vyvolenou a její rodiče už pak neměli na vybranou ☺. 

František *1760 se narodil jako první syn Josefa 
*1734 Zdvořilého v Záhradí v Litomyšli. Víme, že na 
přelomu 18. a 19. století žily v Lubné a 
v Širokém Dole a Lubné tři rodiny 
Zdvořilých – Františka *1760 a Juliany 
rodem Jonášové, Jana *1755 a Máří 
Magdalény rodem Zavoralové a 
konečně Jakuba *1764 a Alžběty 
rodem Mastné. Pokud bychom hledali 
příbuzenskou vazbu mezi Františkem 
*1760 a  Jakubem *1764, můžeme 
říci, že měli společného pradědečka 
Jana. Povědomí o jejich příbuzenském 

vztahu tedy mohlo existovat, třebaže již nikterak silné. 
František *1762 měl s Julianou *1780 ještě další 

dvě děti - Františka *1799, který pravděpodobně zemřel 
jako malý a Václava *1803, po němž a jeho potomcích 
Václavech nazýváme celý jeho následující rozrod 
Václavskou větví Zdvořilých. 

Kdy přesně František *1762 a Juliana *1780 
umírají, nevíme. V seznamu obyvatel Širokého Dolu 
z roku 1829 je u nich uvedena již poznámka, že jsou 
mrtvi a jejich syn Václav *1803 je vojákem. Václav 
*1803 byl vojákem pravděpodobně od roku 1824. 
Bohužel veškeré historické vojenské karty Zdvořilých v 
18. a 19. století byly skartovány.  V roce 1847, kdy se 
mu narodil syn Václav *1847, byl ve svých 44 letech již 
válečným vysloužilcem. Jeho vnuk Václav *1847 si vzal 
za ženu Marianu rozenou Sýkorová. Měli spolu dceru 
Marianu *1871 a dvojčata Václava a Annu *1878. Větev 
Václavů Zdvořilých považujeme dnes za vymřelou po 
mužské linii, protože se nám nepodařilo najít žádné 
jejich mužské následníky. Víme, že z šesti narozených 
dětí Václava *1878 a Marie rodem Klusoňové min. tři 
umřely jako malé a šesté se již narodilo mrtvé. Tato 
větev Zdvořilých vymřela po meči r.1952 v Širokém 
Dole. Po ženské linii žije v Širokém Dole čp.84. Marie 
*1936 Flídrová, jejíž matkou byla Marie *1906-1997 
Chadimová rozená Zdvořilá. Ostatní Flídrové (a 
Šmejdířové) dnes bydlí již mimo Širocko. 

 
Josef Zdvo řilý 1801-? 

Jako třetí přichází do Širocka Josef *1801 Zdvořilý. 
Zdá se, že Josef *1801 měl to štěstí, že nebyl povolán 
k vojenské službě, za to sloužil na gruntech v okolí. 
Narodil se 7.4.1801 v Lubné jako třetí dítě Jakubovi 
*1764 a Alžbětě rozené Mastné ze Širokého Dolu. 
Možná i proto Široký Důl navštěvoval a možná i proto 
místo Lubné, kde se narodil, sloužil v Širocku. Josefův 
*1801 život se zdá stabilní a vyrovnaný. Josef *1801 
zakládá rodinu ve svých 27 letech spolu s Josefou 
*1805 Hápovou. Asi nás ani nepřekvapí, že také musí, 
jako jeho předci. Necelých 6 měsíců po svatbě, která 
se konala 13.11.1827 v Širokém Dole 87, se rodí dcera 
Anna *1828. 

 
Široký Důl kostel sv.Jana K řtitele  - 30.8.2004 

základy stavby pocházejí z první poloviny 14. století, 
jako farní je uváděn již v roce 1350, dnes filiální 

 
Širocko v 2.vojenském (Františkovo) mapování 1810 – 1866 
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Tím, že Josef *1801 neprodělal vojnu, měl dostatek 
času ve službě získat nejen zkušenosti, ale i základní 
zajištění pro rodinu. Za svůj život se sice nevymanil 
z role podruha, za to sloužil zdá se většinu života stále 
na jednom místě a to u sedláka Václava *1802 
Střítežského v čp.4. či v jeho nejbližším okolí. S tímto 
stavem byl pravděpodobně i spokojený. 

Josef *1801 měl s Josefou rozenou Hápovou tři 
syny a tři dcery. Prvorozená Anna *1828 zemřela ve 
svých 21 letech ve službě ve Stříteži. Dcera Mariana 

*1838 se provdala do Pohory a Kateřina *1848 do 
Lubného. Syn František *1845 umírá ve svých 20 
letech, nevíme proč. A synové Jan *1845 a Josef *1833 
zůstávají v Širocku a z jejich rozrodu jsou dnes tři 
nejsilnější větve Zdvořilých. 

Je zajímavé, že ze šesti dětí Josefa *1801 a Josefy 
*1805 se dožily dospělosti všechny, třebaže Anna 
*1828 a František *1842 umírají nám zatím 
z neznámých příčin okolo svého 21. roku života. I to 
svědčí o tom, že jak Josef *1801, ale zejména Josefa 
*1805 a jejich děti, patrně více nestrádali a byli dobře 
živeni. 

Nevíme, kdy zemřel Josef *1801, ale jeho žena 
Josefa *1805 umřela ve svých 70 letech 27.1.1875 na 
sešlost věkem. 

Zejména z rozrodu Josefa *1801 pak pochází 
většina Zdvořilých, které je možné v dalších 
desetiletích v Širocku potkat, stejně tak jako přes 90% 
procent Zdvořilých žijících dnes. 

 
Popula ční vývoj 

 Při prvním sčítání lidu, nařízeném M.Terezii r.1750, 
bylo v Čechách (bez Moravy) 1 337 960 osob na 1056 
panstvích a svobodných statcích, 35 větších a 209 
menších městech, 288 městysech, 10 936 vesnicích a 
160 klášterech. Dle stavu bylo 2325 světských 
duchovních, 3653 řeholníků, 552 jeptišek, 1426 šlechty, 
754 úředníků, 3334 sluhů, 57 057 měšťanů, 28 747 
řemeslníků a 1 177 916 poddaných. Z tohoto výčtu 
vyplývá, že většina obyvatel (88%) bydlela na vesnici a 
byla poddanými. 
 Vývoj počtu obyvatel v Čechách v 19.století byl 
celkem vyrovnaný. Ročně přibylo průměrně 33 000 
osob a tak se nelze divit, že za celé 19.století se počet 
obyvatel více jak zdvojnásobil z původních 3 031 128 
v roce 1800 na 6 318 280 osob v roce 1900.  

Obdobný vývoj byl i v Širocku. V katastrální mapě z 
roku 1839 a v přiloženém seznamu se uvádí celkem 96 
domů (o dva více než v roce 1829). V roce 1829 žilo 
v obci 625 obyvatel, v roce 1850 ve 104 domech 648 
obyvatel. Až do roku 1890 zaznamenávala obec 
populační růst. Tehdy dosáhl maxima (660 osob ve 105 
domech), ale od tohoto roku již počet obyvatel klesal 
(dnes má okolo 370 osob). Hlavní příčinou bylo 
vystěhovalectví, jednak dále do kraje, jednak do ciziny, 
zvláště pak do Ameriky.  

Na přelomu 19. a 20. století, konkrétně při sčítání 
lidu v roce 1900, bylo v obci již o něco méně obyvatel 
než při sčítání v roce 1890 - 585, z toho 287 mužů a 
298 žen (430 katolíků, 152 evangelíků a 3 israelité). 
Všichni české národnosti. Odhadem tak 25 z nich mělo 
příjmení Zdvořilý či Zdvořilá. 

Písmo archívních materiál ů 

 Údaje o předcích můžeme nalézt v matrikách, 
pozemkových knihách jako jsou gruntovní knihy, 
katastry, berní rula, knihy svatebních smluv a další. 
V našem hledání jsme se zatím zaměřili převážně na 
knihy matriční. V oblasti, kterou sledujeme, byly 
psány česky a před rokem 1850 tzv. kurentem. 
Německé kurentní písmo vytlačilo v průběhu 
16.století starší českou novogotickou kurzívu. Pro 
představu, jak toto písmo vypadalo, uvádíme příklad. 
 

Zdvorily Josef a Josefa  
rozena Hapova ze Ssirokeho 
Dolu 
 Kdopak to přečetl? Píše se zde: „Zdvorily Josef a 
Josefa rozena Hapova ze Ssirokeho Dolu“. Jedná se 
o psaný vzor. Horší ještě bývá, pokud do písma 
zasáhne ještě lidská ruka – viz. příklad. (popis otce 
Jana Zdvořilého Josefa a jeho rodičů). 

 

Zdvořilý Joz katol. podr z Šir.Dolu N4, syn po Joz. 
Zdvořilym podr z Širok Dolu N4 a matky Alžběty 
rodem Mastny chal z Šir Dolu N. P.Litom 
 


