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Úvod
V této práci představím prostřednictvím obrazových příloh zaniklý objekt, resp. rybník,
který se nachází ve vsi Snopoušovy na okrese Plzeň – jih. Rybník se nachází přes cestu naproti
dnešního rybníka, přičemž je patrný na mapách vojenského mapování a dnes po něm zbyly jen
nepatrné pozůstatky, které se budu snažit v této práci vyzdvihnout. Představím vesnici
Snopoušovy na základě starých katastrálních údajů. Je důležité si uvědomit, že objekty jako
jsou vodního díla, jsou součástí archeologického dědictví a poskytují důležité poznatky o
minulém lidském světě.
Rybník, pokud nebyl založen uměle vrchností k chovu kaprů, sloužil k napájení dobytka,
máčení lnu a dalším hospodářským pracím. V 18. století se podle tereziánských nařízení
zřizovaly na návsích hlubší rybníčky, které sloužily jako požární nádrže. Bylo-li tomu i tak ve
Snopoušovech se nepodařilo zjistit, ale rybník je zachycen již na mapách 1. vojenského
mapování v 18. století. Dokonce z mapy je zřetelné, že zde byly tedy dva rybníky, téměř naproti
sobě. Současný byl větší a proti němu menší rybníček. Třetí rybník, lze-li o rybníku hovořit se
nachází nad hájovnou v Hajsku, je zasypán.
V úvodu práce nastíním obecný přehled vesnice, ve které relikty zaniklého rybníka
nachází, její původ a popis. Budu pokračovat informacemi a obrazovými přílohami ze starých
katastrálních záznamů. Práce nastíní celkový obraz vesnice, se kterou je relikt zaniklého
rybníka neodmyslitelně spjat.

Popis vsi
Vesnice Snopoušovy náleží Poberounské subprovincii a nalézá se v Plzeňské
pahorkatině (http://geoportal.cuzk.cz/Geoprohlizec/). Nadmořská výška vsi je 350 m n. m.
(http://www.vyskopis.cz/) a geologické podloží tvoří písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
(http://www.geologicke-mapy.cz/).
Snopoušovy je vesnice malého rozsahu s počtem obyvatel kolem 100 osob na okrese
Plzeň-jih. Vesnička je součástí obce Dolní Lukavice (Klepsová 2014), od které je vzdálena
na severovýchod zhruba 3 km a od většího města Přeštice je rovněž vzdálena severovýchodně
7 km. Vesnice se nachází ve svažité poloze s jádrem v říční nivě řeky Úhlavy.
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Obr. 1: Letecký pohled na vesnici (převzato z http://dolni-lukavice.cz/).

Obr. 2: Vesnice Snopoušovy - ortofotomapa
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Původ vsi
První písemná zmínka pochází z roku 1239,
avšak ves může být i staršího původu. Ve 14. století
zde stávaly dva vladycké statky (Foud 2002, 98).
V 16. století při dělení majetku dostali Anna
a Dětleb Koce z Dobře Snopoušovy, kde obnovili
tvrz. Na počátku 17. století se vesnice stala součástí
panství Dolní Lukavice. Jáchym Ladislav Loubský
z Lub, který vlastnil tvrz v nedalekých Řenčích,
skupoval okolní statky. V roce 1603 koupil
od dědiců Kocových Vodokrty s Hájemi,
Předenicemi,

Libákovicemi,

Drahkovem

Obr. 3: Jedna z tvrzí vsi
(Pamětní kniha obce Snopoušovy 1949-1963, 12).

a Úněticemi a též Snopoušovy s Hájem. Roku 1615 koupil statek lukavický, přičemž se jeho
panství skládalo z Lukavice Dolní a Horní, Krasavců, tří chalup v Lomech, Řeneč, Snopoušov,
Vodokrt, Libákovic, Plevňova, Knih, Hájů a Dolců (Urban 1948, 11). Jáchym Ladislav je uveden
„seděním“ na Řenčích, Snopoušovech a Vodokrtech a měl celkem 99 poddaných a 5 ovčáckých
mistrů s 6 pacholky. Na počátku roku 1623 je Jáchym Ladislav Loubský rytíř z Lub byl nazván
„seděním“ na Řenčích, Snopoušovech, Horní a Dolní Lukavici (Klepsová 2007, 14).
Dne 12. července téhož roku prodal Jáchym Ladislav Loubský statek Dolní Lukavici s
příslušenstvím za 50 tisíc kop paní Ludmile Žákavcové rozené z Kokořova (Klepsová 2007, 15).

Katastry
Tereziánský katastr
Tereziánský katastr (1713-1756) bere v potaz již bonitu půdy (kvalita, úrodnost)
v uváděných oblastech. Předchozí berní rula obsahovala jen informace o poddanské půdě.
Tereziánský katastr uvádí jak poddanskou (rustikální), tak i vrchnostenskou (dominikální)
půdu.
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Dominikál
Tato část obsahuje údaje o půdě vrchnosti v režijním hospodaření. Podle
Tereziánského katastru vesnice náleží panství Dolní Lukavice ležící v Klatovském kraji. Panství
je rozděleno na vrchnostenské a církevní, přičemž ves náleží vrchnostenskému panství. Je zde
uvedeno 418,3 strychů polí a 54 vozů luk. Vsi náležel rybník tzv. Rattey snopoušovský. Ves
spadá pod farnost Dolní Lukavice s farním kostelem sv. apoštolů Petra a Pavla s celkovým
počtem 900 „duší“ (TKČ sv. 3, 1970, Dominikál, 220-221).
Nelze zjistit, zda tento uváděný rybník Rattey Snopoušovský je do dnes používaný
rybník či menší zaniklý rybník naproti přes cestu onu velkému.

I. vojenské (josefské) mapování
Toto mapování je starší než Josefský katastr. Je zde zřetelná nenávaznost jednotlivých
mapových listů. Je uvedena zhruba poloha a počet domů. Města nejsou až tak přesně
mapována, jelikož nebyly předmět válečné strategie a proto byla detailněji a přesněji
mapována poloha vsí a jejich okolní krajina.

Obr. 4: Snopoušovy - I. vojenské (josefské) mapování - 1 : 28 800
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).
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Obr. 5: Snopoušovy - I. vojenské (josefské) mapování - 1 : 28 800
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).

II. vojenské (Františkovo) mapování

Obr. 6: Snopoušovy - II. vojenské (Františkovo) mapování - 1 : 28 800
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).
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Obr. 7: Snopoušovy - II. vojenské (Františkovo) mapování - 1 : 28 800
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).

Obr. 8: Snopoušovy - II. vojenské (Františkovo) mapování - 1 : 28 800
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III. vojenské (Františko-josefské) mapování

Obr. 9: Snopoušovy - III. vojenské (Františko-josefské) mapování - 1 : 25 000
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).

Obr. 9: Snopoušovy - III. vojenské (Františko-josefské) mapování - 1 : 25 000
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).
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Stabilní katastr
Dokument pochází z let 1817-1843, nejprve byla mapována Morava a poté Čechy. Ves
Snopoušovy je v dokumentu původně uváděna pod názvem Schnapautzen (Ssnapoussow)
a byla mapována roku 1838. Je to první katastr, který je vybaven mapou. Skládá se z čistopisu
tzv. Indikační skici v měřítku 1 : 2880 a Povinného císařského otisku. Tyto dokumenty je nutno
navzájem porovnávat. Stabilní katastr byl aktuální do ¼ 20. století.

Obr. 11: Snopoušovy - Stabilní katastr – Indikační skica
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).

Obr. 12: Snopoušovy - Stabilní katastr – Indikační skica
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).
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Obr. 13: Snopoušovy - Stabilní katastr – Povinný císařský otisk
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).

Obr. 14: Snopoušovy - Stabilní katastr – Povinný císařský otisk
(převzato z http://oldmaps.geolab.cz/).

12

Digitální moder reliéfu

Obr. 15: Ves Snopoušovy - relikt rybníka na digitálním modelu reliéfu
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Obr. 16: Ves Snopoušovy - relikt rybníka na digitálním modelu reliéfu
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Současný vzhled
Snopoušovy jsou malé rozlohy s jádrem vesnice,
které je tvořeno trojúhelníkovou návsí drobného
charakteru. Ještě v první třetině 20. století se užíval
název Šnapoušovy (Foud 2002, 98). Starší obyvatelé
vesnice tento název používají do dnešní doby. Na návsi
se nachází bývalý poplužní dvůr, jenž je dokola zastavěn
klasicistními budovami hospodářského charakteru.
Pozoruhodným objektem se stává patrová sýpka v nároží

Obr. 17: Panský dvůr (Pamětní kniha
obce Snopoušovy 1949-1963, 25).

a dále rovněž zajímavou je novorenesanční obytná
budova ve středu průčelí poplužního dvora z konce 19. století. Vesnička pokračuje dlouze
se táhnoucí ulicí do svažitého terénu. Ulici lemují drobnější usedlosti, které jsou z části tvořené
roubenými prvky či náleží klasicistnímu slohu.

Obr. 18: Snopoušovy – současný stav
(převzato z http://mapy.cz/).
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Obr. 19: Snopoušovy – současný stav
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