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Anotace  

Předmětem mé práce je historie tří zaniklých vesnic na Židlochovicku. Práce je 

rozdělena na tři části. První z nich je věnována zaniklé vsi Topolany. Ve druhé 

části se věnuji zaniklé vsi Koválov. Poslední část je věnována zaniklé vsi Želice. 

Summary 

The object of my work is the history of three defunct villages in the Židlochovice 

region. The work is divided into three parts. The first part presents the 

abandoned village of Topolany. The second deals with the defunct village of 

Koválov. The last part I desubed village Želice. 
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Úvod 
 

Ve své práci chci podat informace o zaniklých vesnicích na Židlochovicku 

(př. č. 1) a provést vlastní výzkum v místech, kde se rozkládaly. Území 

některých zaniklých vsí denodenně míjíme, ale málokoho napadne, že zde 

v minulosti bydleli lidé se zajímavými osudy a nejrůznějšími předměty. Podle 

mého názoru se navíc jedná o velmi důležitou část vývoje našeho regionu. 

Podklady pro práci jsem čerpala z článků Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, 

Zaniklá ves Topolany u Vranovic; z knihy Koválov: šlechtické sídlo ze 13. století 

od Josefa Ungera. Další informace jsem získala z knihy Židlochovický okres od 

Augusta Kratochvíla. Text se opírá také o fakta získaná z článku Zemané 

z Želic na cestách po Moravě od Karla Mlatečky. Doplňující informace jsem 

našla v kronice obce Přísnotice, v materiálech Dějiny Želic od Josefa Buriana 

a materiálu Přísnotice v minulosti a současnosti od Antonína Číhala. Kronika 

Přísnotic začala být psána roku 1934. Dějiny Želic a Přísnotice v minulosti 

a současnosti jsou drobnými publikacemi, které mají popularizační charakter. 

Tudíž tyto prameny nepovažuji za zcela důvěryhodné, převzala jsem z nich ale 

některé informace hlavně k popisu histore Želic, protože jiné pro mě nebyly 

dostupné. Pro poznámky pod čarou jsem využila internetového zdroje: 

genabaze.cz, cs.wikipedia.org a cs.oldict.com. V obrazové příloze jsou využity 

fotografie ze soukromého archívu PhDr. Ungera, z knihy Koválov: šlechtické 

sídlo ze 13. století a z článku Zaniklé vesnice v okolí Vranovic.  

V první části práce se zabývám zaniklou vsí Topolany. Druhá část práce je 

věnovaná zaniklé vsi Koválov. A poslední část se týká zaniklé vesnice Želic. Ve 

všech částech nejprve popisuji historii, vzhled obce. V závěru všech částí se 

zmiňuji o vlastním výzkumu na původních územích vsí.  Na samém konci práce 

jsou uvedeny dotazníky. Jedná se o průzkum míry informovanosti studentů 

gymnázia Židlochovice o zaniklých vsích v okolí jejich bydliště.  

Problematika zaniklých vsí na Židlochovicku je velmi rozsáhlá a složitá, a proto 

si uvědomuji, že jsem neobsáhla veškerá fakta. 
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1 Topolany 

1.1 Historie 

Ves Topolany se rozkládala severozápadně od Vranovic. Byla založena v údolí, 

kterým protékal malý potok. Podle názvu se usuzuje, že zde bydlelo české 

obyvatelstvo. V nejstarších písemných pramenech je označovaná také jako 

Topolan, Thopolan, Toeplan. 1 

Na území zaniklé osady probíhalo na jaře roku 1970 drenážování polí, na které 

dohlížel V. Effenberger. Na jeho základě byla podána zpráva Moravskému 

muzeu v Brně, které nejprve vyslalo svého pracovníka P. J. Michnu. Později 

v témže roce byl proveden záchranný archeologický výzkum.2 Díky němu zde 

byly nalezeny úlomky keramických nádob a železných předmětů. Podobu 

vesnice upřesnil Miroslav Bálek, který v devadesátých letech minulého století 

zkoumal ves letecky (viz př. č. 2). Zjistil, že vesnice měla pětiúhelníkový 

půdorys, byla ohrazena příkopem a v jejím srdci ležela tvrz, která byla 

pravděpodobně sídlem zakladatele. Tvrz byla obklopena další dvojicí příkopů 

(viz př. č. 3). 

Vznik vsi se datuje do dvacátých a třicátých let 13. století, ale o jejím vzniku 

nejsou žádné historické ani archeologické prameny.3 První písemná zpráva 

pochází z roku 1257, kdy je zaznamenáno osm lánů4 Topolan při odvodu 

desátek přibickému kostelu, které potvrdil olomoucký biskup Bruno. Tyto zprávy 

se opakovaly také v letech 1284 a 1292. Ves spolu s Vranovicemi patřila 

dolnokounickému klášteru.5  

V polovině 14. století patřilo půl vsi Janu Eberhardovi, brněnskému měšťanovi 

a jeho synovi Mikuláši. Jednalo se o panské sídlo. Další zprávy jsou z let 1358 

                                            

1
 Unger, Josef: Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 49 
2
 Unger, Josef: Zaniklá ves Topolany u Vranovic, Archaeologia historica 9/84, 1. vydání, Muzejní 

a vlastivědná společnost v Brně, 1984, str. 65 
3
 Unger, Josef: Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 49 
4
 Lán – příděl půdy lenním vztahem 

http://www.genebaze.cz/dv/term/RA_terminy.html, 23. 10. 2012 
5
 Kratochvíl, August: Židlochovský okres; 1. vydání, Brno, 2008, str. 342 
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a 1369. V této době byla ves v majetku brněnských měšťanů, naposledy je 

uváděna v majetku Jana a Bernarda Eberhardových v roce 1370.6  

Názory na zánik obce Topolany se v publikacích rozchází. Varianty jsem 

seřadila chronologicky. První názor se opírá o archeologické nálezy a datuje ji 

nejdříve na přelom 14. a 15. století. Osada tak mohla zaniknout díky bojům 

mezi markrabaty Joštěm a Prokopem. Druhý názor klade zánik do dvacátých let 

15. století, kdy mohly být příčinou husitské války.7 Třetí variantou je, že ves 

zpustla na konci 15. století kvůli vpádu uherského krále Matyáše Korvína.8 

Z velkého množství železných předmětů i keramiky se každopádně 

předpokládá násilný zánik. Kdyby ves zanikla vystěhováním, obyvatelé by si 

většinu svého majetku odnesli. I přes různé názory je ves označena jako úplně 

opuštěná v 16. století.9  

Tato pustina se nazývala jako Teplansko nebo Tylansko a patřila obci 

Vranovice. Dnes je ve vlastnictví několika osob a je označena jako orná půda. 

Na území zpustlé vsi stojí kříž, kterému se říká Teplanský (viz př. č. 4).10 

 

1.2 Vzhled obce 

Topolany zabíraly v době svého rozkvětu plochu asi 17 500 m2. Potok pramenil 

nedaleko od ní, nebo přímo v ní. Výzkum na území obce byl rozdělen do sedmi 

úseků. Ve čtvrtém úseku nebyly žádné významné nálezy, proto jej nerozepisuji. 

 

                                            

6
 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 49 
7
 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 49 
8
 Kratochvíl, August. Židlochovský okres; 1. vydání, Brno, 2008, str. 342 

9
 Unger, Josef: Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 49 
10

 Kratochvíl, August. Židlochovský okres; 1. vydání, Brno, 2008, str. 342 
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1.2.1 První úsek 

Tento úsek zaujímal jihozápadní okraj osídlené plochy podél meliorační rýhy. 

Byl složen ze třech menších částí. Výzkum v poslední části však nebyl 

dokončen. 

Na jihozápadním okraji obývané plochy v hloubce 0,5 – 0,6 m pod vrstvou 

humusu bylo objeveno, několik objektů vyplněných tmavou hlínou. Byly to 

pravděpodobně pozůstatky po kůlech. Tři z nich měly kruhový půdorys. Uvnitř 

se nacházely mělké jámy, vyplněné šedohnědou hlínou s kousky vypálené 

červené mazanice. Další objekt měl půdorys kruhové jámy o průměru 1,1 m.  

V severozápadní části prvního úseku byly situovány další objekty s  kruhovými 

půdorysy. Byly vyplněny šedočernou hlínou s mazanicí, kousky jílu a střepy. 

Dále zde byly objeveny zbytky pecí. Pece měly strmé stěny na severní straně, 

které byly propáleny i se dnem. Jižní strana měla pozvolné stěny. První 

pozůstatek pece měl délku větší než 1,4 m, šířka nebyla určena. Na dně byla 

šedá popelová hlína s mazanicí, uhlíky a střepy. Druhá pec byla menší, na 

délku měla 0,8 m, maximální šířka byla 1 m. Její dno bylo vyplněno šedou 

popelovou hlínou s kousky mazanice a střepy. 

Dále se v severozápadní části rozkládal objekt s pravoúhlým půdorysem 

s délkou strany 4,5 m. Dno objektu se postupně prohlubovalo a tvořila ho 

šedočerná hlína s mazanicí a pískem. Uvnitř byly nalezeny střepy a také celý 

pohárek. 

V prvním úseku byly objeveny keramické střepy a nádoby. Dále pak v menším 

množství železné předměty, mezi kterými byl kousek podkovy. 11 

 

1.2.2 Druhý úsek 

Tento úsek je přibližně uprostřed osídlené plochy. Pod humusovou vrstvou 

vysokou 0,6 – 0,8 m bylo objeveno několik objektů.  

                                            

11
 Unger, Josef. Zaniklá ves Topolany u Vranovic, Archaeologia historica 9/84, 1. vydání, Muzejní 

a vlastivědná společnost v Brně, 1984, str. 65 - 69 
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Uprostřed zkoumané plochy byla nepravidelné skvrna. U jejího jihovýchodního 

okraje se nacházela kůlová jamka, kde byla nalezena výkopová jáma a vyhnilý 

kůl. Po obvodu této skvrny byly rozlišeny čtyři kruhové zahloubené jámy. 

Z nichž dvě nebyly prozkoumány, neležely ve zkoumané ploše. Jámy byly 

zaneseny vrstvami jílu, písku, černé a šedočerné hlíny s mazanicí a úlomky 

keramiky. 

V tomto úseku byly objeveny keramické nálezy, mazanice s otisky rovné 

dřevěné plochy ze dna pece. Úlomek podkovy, čepele a nože patřily mezi 

nalezené železné předměty.12 

 

1.2.3 Třetí úsek 

Toto území bylo situováno do jihovýchodní části obydleného území. Nalezené 

objekty byly zkoumány po odstranění 0,6 m silné vrstvy humusu.  

Velkou část úseku vyplňovala budova táhnoucí se z východu na západ. Rozdíl 

mezi objektem a úrovní terénu činil 2,4 m. Celistvost byla narušena kulovými 

jamkami vyplněnými černou hlínou a dále pak velkou jámou s průměrem 1,4 m, 

která se s přibývající hloubkou zužovala. V jámě byly objeveny následující 

vrstvy: ode dna černá hlína s úlomky keramiky, v horní části černá hlína s kusy 

mazanice, úlomky keramiky a kameny. Mazanice pochází z výmazu dna pece.  

Ze železných předmětů zde byly objeveny zbytky srpu a čepele.13 

 

1.2.4 Pátý, šestý a sedmý úsek 

Pátý úsek byl situován do severozápadní části plochy. Byl zde zachycen objekt 

oválného půdorysu vyplněný černou hlínou s mazanicí, uhlíky a několika střepy. 

Žádné keramické ani dřevěné nálezy zde nebyly objeveny. 

                                            

12
 Unger, Josef. Zaniklá ves Topolany u Vranovic, Archaeologia historica 9/84, 1. vydání, Muzejní 

a vlastivědná společnost v Brně, 1984, str. 69 
13

 Unger, Josef. Zaniklá ves Topolany u Vranovic, Archaeologia historica 9/84, 1. vydání, Muzejní 
a vlastivědná společnost v Brně, 1984, str. 69-70 
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Šestý úsek se nacházel 50 m od středu osídlené plochy. Po odkrytí vrstvy 

humusu vysoké 0,5 m se začalo rýsovat hned několik objektů, mezi které patří 

část pece s obdélníkovým půdorysem a zaoblenými rohy. O rozměrech 1 m na 

šířku a více než 1,8 m na výšku. Stěny tvořily kůly a pruty ukotvené jamkami, na 

které byl umístěn jíl a křemencové kameny. Dno bylo vyhlazené, černožlutě 

vypálené. Pec byla vyplněna popelem, kameny a úlomky keramiky.  

Železné předměty zastupují nálezy klíče, části visacího zámku, nože, udidla 

a petlice. Přímo v peci byl nalezen zlomek podkovy.  

Sedmá prozkoumávána oblast ležela nedaleko druhé, přibližně ve středu 

osídlené plochy. Byly zde nalezeny pravěké střepy a železný visací zámek.14 

 

1.2.5 Interpretace nálezů 

Archeologický výzkum neobjevil shluky kamenů, proto se usuzuje, že domy byly 

postavené ze dřeva, proutí a hlíny. Pozůstatky po nich tvoří kůlové jamky, které 

se na území nacházely velmi často. K domům patřily také lochy, které sloužily 

k uchovávání potravy i cennějších předmětů. Dalším objektem k uchovávání 

potravy byly zásobní jámy, které se s přibývající hloubkou zužovaly. 

Na zkoumaném území se nacházely dva jejich typy. Jednalo se o typ vakovitý 

nebo hruškovitý. Jámy s rovným dnem byly sklípky, hlubší sloužily k uskladnění 

obilí.  

 V areálu vsi byly nalezeny tři pece. Sloužily k pálení vápna, které bylo nalezené 

ve výplni pecí. Nadzemní část pece byla tvořena hlinitou kopulí nebo 

vápencovými kameny. Pec, zmiňována v šestém úseku, měla tvar pravidelného 

obdélníku. Stěny tvořila proutěná kostra omazaná hlínou a kameny. Sloužila 

jako topné zařízení a stála v rohu domu.15 

                                            

14
 Unger, Josef. Zaniklá ves Topolany u Vranovic, Archaeologia historica 9/84, 1. vydání, Muzejní 

a vlastivědná společnost v Brně, 1984, str. 69 - 70 
15

 Unger, Josef. Zaniklá ves Topolany u Vranovic, Archaeologia historica 9/84, 1. vydání, Muzejní 
a vlastivědná společnost v Brně, 1984, str. 70 - 75 
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Obyvatelé se živili zemědělstvím, svá pole obdělávali pomocí hospodářských 

zvířat (koní). Dosvědčují to nálezy železných předmětů, například srpu, částí 

podkov. Kromě koní chovali také prasata, skot, kury a husy. Dokazují to 

kosterní pozůstatky. Díky archeologickým nálezům víme, že pěstovali ječmen 

a pšenici. Nejbližším městem byly Pohořelice, kde mohli obyvatelé své výrobky 

prodat a nakoupit předměty pro domácnost. Prodejem získávali peníze 

k placení daní.16 

 

1.3 Vlastní výzkum 

Dne 31. 1. 2013 jsem se byla podívat na místě zaniklé osady Topolany. Bylo 

slunečno a asi 5 °C. Pole bylo místy rozmoklé, ale na některých částech se 

ještě držela tenká sněhová vrstva. Na poli jsem nenašla žádné střepy ani další 

související nálezy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

16
 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 49 
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2 Koválov 

2.1 Historie 

Ves Koválov byla založena ve dvacátých a třicátých letech 13. století asi 2 km 

jihovýchodně od Žabčic. Z roku 1351 je dochován název Cowalow; in Opido 

Kowalow z roku 1385 a z roku 1387 zu Dürren Gobels.17 

Koválov byl velmi důležitým místem, protože se zde rozdělovala obchodní cesta 

vedoucí z Brna na dvě větve. První vedla do Pohořelic a druhá směrem na 

Příbice, Ivaň a Radiměřice. Cesta byla rozdělena kvůli hydrologickým změnám. 

Ty zapříčinilo časté rozlévání řeky Jihlavy před Ivaní, takže bylo znemožněno 

její přebrodění. Většina cestujících putovala do Pohořelic, přestože to pro ně 

znamenalo zajížďku. Za Radiměřicemi se stezka spojovala. 

Za majitele Koválova je od poloviny 13. století až do roku 1252 považován 

Bohuš z Koválova nazývaný také Bořimír z Koválova.18  

V první polovině 13. století byla obec silně vázána na neopevněný dvorec 

majitele vsi. Až v polovině 13. století bylo na okraji vesnice zbudováno 

opevněné šlechtické sídlo. To vzniklo na uměle navršeném náspu tvaru 

komolého jehlanu, který byl obklopen příkopy. Sídlo tvořila dvoupatrová 

dřevohlinitá hlavní budova, pekárna a další budovy.19 V letech 1252 nebo 1253 

byla ves poprvé vypálena nejspíše kvůli uherskému vpádu, kdy kumánští jezdci 

plenili Moravu při tažení do Olomouce. Požár mohl vzniknout jinou vojenskou 

příčinou i příčinou místního charakteru.20  

Od roku 1259 vystupuje na listinách jako majitel Matěj z Koválova. Byl 

významným šlechticem, protože v září roku 1262 předsedal se Lvem 

z Boleradic brněnskému soudu.21 Rudolf Habsburský obsadil po vyhrané bitvě 

u Suchých Krut - na Moravském poli – v roce 1278 celou Moravu. Tato doba je 

                                            

17
 Kratochvíl, August. Židlochovský okres; 1. vydání, Brno, 2008, str. 354 

18
 První dochovaný písemný pramen pochází údajně z roku 1173, ale tato listina je pozdějším padělkem. 

Osoby zachycené na listině opravdu žily mezi lety 1218 – 1240 
Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 37 
19

 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 
str. 51 
20

 Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 37 
21

 Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 37 
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provázena častým násilím, které zde vládlo. Roku 1278 byla ves podruhé 

zničena požárem.22 

Koválov byl opět obnoven až ve 14. století Janem z Meziříčí.23 Svědčí o tom 

listina z 9. dubna 1307, ve které olomoucký biskup Jan rozmnožil právo 

dolnokounického kláštera na vybírání desátku z kostela v Koválově. Další listina 

z roku 1314 uvádí, že dolnokounický klášter daroval ves Janovi z Meziříčí, který 

ji získal na doživotí. O tomto daru se zmiňuje listina z 11. června 1314. Tato ves 

byla součástí jeho dvora, ale trvale zde s družinou nesídlil. Jan z Meziříčí se 

snažil vytvořit z Koválova opidum, ale v písemných pramenech ze 14. století je 

uváděno označení vesnice. 24  

Ves zanikla na počátku 15. století a už nikdy nebyla obnovena.25 Zánik je 

datován do roku 1431, kdy byla Morava napadena rakouským vévodou 

Albrechtem.26  

Dnes je území zaniklé vsi ve vlastnictví několika osob a je označeno jako orná 

půda. 

 

2.2 Vzhled obce 

Koválov byl situován do údolí, kterým protékal od severozápadu potok. Dnes je 

tento potok vyschlý. I když vsí protékal potok, nejednalo se o přírodní bariéru. 

Koválov nebyl chráněn ani členitostí terénu27  (viz př. č. 5)  

První výzkumy byly provedeny roku 1848. Později se k nim v roce 1893 vrátil 

M. Kříž a roku 1931 H. Freising. Systematický průzkum probíhal mezi lety 1973 

                                            

22
 Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 32-38 

23
 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 51 
24

 Unger, Josef. Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, Regionální muzeum 
v Mikulově, 1989, str. 10 
25

 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 
str. 51 
26

 Číhal, Antonín. Přísnotice v minulosti a současnosti, Tisk, 1965, str. 6 
    SOkA Brno -  venkov: Sdružený a skupinový inventář (část), ev. č. 119/52. Kronika obce Přísnotice, 
1934-1958 
27

 Unger, Josef. Koválov: Šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 8-25 
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– 1978.28 Díky nim je známa podoba a doba vzniku Koválova (viz př. č. 6). 

V první polovině 13. století je zde předpokládán neopevněný nebo lehce 

opevněný šlechtický dvorec.29 Dokládají to nálezy pozdněhradištní keramiky. 

Sídla se v této době nemohla ještě opevňovat. Jeho obyvatelé se zabývali 

zemědělskou činností, dokazuje to velký a rychlý úbytek humusu na tomto 

území.30  

 

2.2.1  První stavební fáze 

Právo na opevnění sídel si vymohla šlechta v souvislosti s povstáním v čele 

s kralevice Přemyslem Otakarem II. proti králi Václavovi I. v letech 1248-1249. 

Díky tomu vyrostlo během několika desítek let opevněné sídlo typu motte31 na 

existující vesnici Koválov (viz př. č. 7). Odhad délky zemních prací pro 

vybudování sídla činí 1366 – 4100 pracovních dnů. 

První stavební fáze motte probíhaly na okraji zemědělsky obdělávané půdy. Na 

zvolené ploše byl vytyčen a vyhlouben příkop s kruhovým půdorysem. Uvnitř byl 

průměr plochy 32 m, tato plocha byla ohraničena vnitřním příkopem, který byl 

7 - 8 m široký, jeho hloubka se pohybovala od 3 do 3,5 m. Z venkovní strany 

mělo celé motte průměr 48 m.  

Svahy motte byly zpevněny drny, které byly získány z nejméně 1580 m2 plochy 

a 830 m2 zeminy z venkovního příkopu. Celé motte bylo ještě ohraničeno 

vnějším, nepravidelně tvarovaným příkopem na severní a jižní straně 

hloubokými 3,2 m. Ten ležel 4 m od vnější hrany vnitřního příkopu. Příkopy se 

spojovaly na jihovýchodní straně, kde byla vytvořena asi 12 m široká plošina. 

Za vnějším příkopem se nacházel val, na kterém by obyvatelé v případě útoku 

zneškodnili nepřátele. Na místě vstupu do motte měl val asi 0,5 m na výšku, na 

severní straně mohl mít výšku až 1,5 m. 

                                            

28
 Unger, Josef. Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, Regionální muzeum 

v Mikulově, 1989, str. 5 
29

 Unger, Josef: Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 8-25 
30

 Unger, Josef. Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, Regionální muzeum 
v Mikulově, 1989, str. 9 
31

 Motte znamená v překladu z angličtiny pahorek.  
http://cs.oldict.com/motte/, 26. 2. 2013 
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Cesta do tvrze vedla po spirále obtáčející plošinu mezi příkopy. Z rozšířené 

plošiny pokračovala zužující se rampa sloužící jako vstup na motte. Přes vnitřní 

příkop na rampu navazoval dřevěný most, který se dal v délce 2,5 m sklápět. 

Opevněné sídlo majitele vsi bylo postaveno na temeni kopce v dřevěné hradbě 

hrubě omítnuté hlínou. Nebylo jen úkrytem v době nebezpečí, ale sloužilo 

majiteli jako sídlo trvalé. Skládalo se z dvoupodlažní budovy, pekárny a dalších 

menších budov postavených ze dřeva a hlíny. Obydlí majitele imitovalo z venku 

kamenné budovy stavěné v Brně. 

 První stavební fáze byla ukončena vypálením Koválova v roce 1252 nebo 

1253. 32 

 

2.2.2  Druhá stavební fáze 

Majitel Koválova, pravděpodobně již Matěj z Koválova, se snažil ves po požáru 

co nejdříve opravit (viz př. č. 8). Zasypaný vnitřní příkop, proto nebyl vyhlouben 

do své původní hloubky, ale byla na dně ponechána asi půlmetrová vrstva 

hlíny.  

Hlavní budova majitele měla dřevěnou kostru, která byla vyplněna mazanicí. 

V menší míře byl použit jako stavební materiál také kámen. Pro konstrukci 

detailů byl využit krinoidový vápenec, dovážený ze Stránské skály u Brna. 

Střecha byla kryta šindeli, hřeben střechy tvořily keramické prejzy. Budova byla 

nejméně dvoupodlažní. V prvním patře se nacházela pec s nádobkovými 

kachlemi. Podlaha byla v tomto patře pokryta polévanými dlaždicemi zdobenými 

ornamenty. To ukazuje na to, že majitel patřil k vyšším sociálním vrstvám.  

V areálu sídla se nikde nenašla studna, proto se předpokládá, že zásobování 

vodou probíhalo buď pomocí dřevěných sudů, nebo cisternou v příkopu. V okolí 

hlavní budovy byly soustředěny stavby hospodářského charakteru. Připravovalo 

se v nich jídlo a byly zde uchovávány zásoby potravin. 

                                            

32
 Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 8-26 
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Na místě se nalezly jak keramické předměty (hrnce, džbány, poklice, nálevky, 

naběračka, misky), tak skleněné nádoby (láhve) či kamenný hmoždíř. Některé 

keramické a skleněné předměty byly importovány. Byly zde také nalezeny 

podkovy, z čehož se může usuzovat, že se zde nacházely stáje pro koně. Mezi 

další kovové nálezy patří různá kování, destičky a hřeby. Důležitým objevem 

byla peněžní hotovost tvořena pěti brakteáty, které byly raženy za Přemysla 

Otakara II.  

Mezi nalezenými věcmi však nefiguruje žádné zemědělské ani řemeslnické 

nářadí. Z toho se usuzuje, že sídlo sloužilo šlechtici s několika služebníky 

a hospodářské budovy s poddanými se nacházely před sídlem. Absence nálezů 

zbraní poukazuje, že opevněné sídlo nemělo nejspíše vojenskou funkci.  

V tomto období byl mimo motte postaven kostel, jediná zděná budova 

náležící Koválovu. Pod celým kněžištěm byla situována hrobka pro majitele vsi 

a patrony kostela. Kostel měl farní práva, která plynou z toho, že k němu patřil 

odlehlý hřbitov mimo objekt. 

Příčinou zániku tvrze a vsi bylo vypálení v roce 1278, jak je zmíněno výše.33  

 

2.2.3 Třetí stavební fáze 

Vlastník Koválova po vypálení nespěchal se znovu obnovením, k tomu došlo až 

po určitém časovém odstupu (viz př. č. 9). Původní příkopy byly v této době 

zaneseny. Vnitřní příkop byl užší a mělčí. Byl asi 5 m široký a 2 m hluboký. 

Boční stěny byly vyztuženy drny, jako tomu bylo v první stavební fázi. Původní 

vnější příkop byl zasypán a posunut o 4,5 m směrem ven z motte. Oba příkopy 

měly v této stavební fázi zaoblená dna. Mezi vnitřním a vnějším příkopem 

vzniklo předhradí, na kterém byly postaveny alespoň dvě budovy. V severní 

části to byla několikapodlažní kamenná budova - vež z granodioritu a cihel. Byla 

součástí dvora a v listině z roku 1314 je o ní podána zpráva. Na předhradí stála 

také budova, ve které byla kamenná pec. Tato budova byla postavena 

z různých hornin a cihel.  

                                            

33
 Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 32-38 
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Na temeni motte stály další budovy. Na místě, kde se nacházely v předchozích 

fázích hlavní budovy, byl umístěn dům postavený srubovou technikou. 

Jihovýchodně od něj byla další budova. Dále zde byla objevena malá zemnice 

s jednoduchým ohništěm u severního rohu budovy. Ohrazení na temeni motte 

se nedochovalo, proto se o něm neví nic určitého. Ze strategických důvodů byl 

přemístěn vstup do tvrze. 

Do třetí fáze můžeme zařadit keramické nálezy (zlomky džbánů, části kahánků, 

polévané nádobky s ouškem, misky, pánvičky na nožkách), železné nálezy 

(hřeby, podkova, závěsný zámek, příčka dýky). Ty se zařadí do 14. až do 

počátku 15. století. 34 

 

2.3 Vlastní výzkum 

Dne 9. 3. 2013 jsem se byla podívat na území zaniklé vsi Koválov (viz př. č. 5). 

Bylo zataženo a teplota se pohybovala okolo 10°C. Místo je porostlé stromy, 

terén byl místy promočen a ztěžoval průzkum oblasti. Nenašla jsem zde žádné 

střepy ani související nálezy. 

 

 

 

 

 

                                            

34
 Unger, Josef. Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, KIRAMO Brno, 1994, str. 39-45 
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3 Želice 

3.1 Historie  

Zaniklá ves Želice se rozkládala jihovýchodně od Přísnotic. 35 V průběhu dějin 

se měnil zápis jejího názvu: Zelicz (1371), Zelycz (1407), Žilice (1447), 

W Zeliczich (1448), Želitz, Želiwsko, Želetice.36 Ve vojenských mapách z období 

1836 – 1852 je označováno území mezi Nosislaví, Velkými Němčicemi, 

Přísnoticemi a Uherčicemi jako Zelisken.37 Dodnes se území říká Želízka. 

Zpracováním historie Želic se mezi prvními věnoval František Slavík, který 

uvedl zkreslené informace, protože zaměňoval Želice a Želovice.38 Dále se 

zabýval historií této vsi Augustin Kratochvíl.  

První zmínka v písemných pramenech o obci Želice pochází z roku 1341, kdy 

byla spolu s obcí Přísnotice přifařena k nově založené faře v Unkovicích.39 

Písemné zmínky se dále objevují od roku 1360. Pešek z Želic věnoval své ženě 

Kunce jako věno dvůr s příslušenstvím o hodnotě 30 hřiven grošů. Zápis 

neuvádí, o jakou lokalitu se jednalo, ale mohly to být právě Želice. Přesněji část 

obce, jelikož druhou část, v té době vlastnil rod z Blučiny.40  

Výklad o historii obce je složitý, protože informace o jejích majitelích jsou 

neúplné nebo nejsou jednoznačné. Želice byly rovněž rozděleny na 2 části, 

které měly převážně různé, ale v určitých letech i stejné vlastníky.  

Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku majitelů (viz př. č. 11), kterou jsem 

upravila podle Josefa Buriana.  

Dnes je území ve vlastnictví několika osob a je označeno jako orná půda. 

 

                                            

35
 Unger, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic, in: Kordiovský E., red., Obec Vranovice, Břeclav, 2007, 

str. 51 
36

 Burian, Josef. Dějiny Želic zaniklé vsi u Nosislavi, Samizdat, Praha-Háje, 1996 
37

 Mlateček, Karel. Zemané z Želic na cestách po Moravě, In: Jižní Morava: Vlastivědný časopis 48/2012, 
sv. 51, vyd. 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, str.49  
38

 Burian, Josef. Dějiny Želic zaniklé vsi u Nosislavi, Samizdat, Praha-Háje, 1996 
39

 Číhal, Antonín. Přísnotice v minulosti a současnosti, Tisk, 1965, str. 5 
40

 Mlateček, Karel. Zemané z Želic na cestách po Moravě, In: Jižní Morava: Vlastivědný časopis 48/2012, 
sv. 51, vyd. 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, str. 50 
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3.1.1 První díl obce 

Prvním prokazatelným majitelem první části Želic byl v polovině 14. století 

Bedřich z Blučiny. Jeho dcera Perchta postoupila dědictví roku 1364 Hrzkovi 

z Želic. Tento zděděný díl obsahoval čtyři lány a stejný počet dvorců, proto se 

nemohlo jednat o bezvýznamnou část obce. Roku 1371 jej Hrzek vyměnil se 

svou dcerou Ofkou z Tvořihráze za druhou část. 

Informace o majitelích tohoto dílu se rozchází. Jedna verze uvádí, že tento díl 

byl buď samotnou Ofkou z Tvoříhráze nebo jejími dědici prodán Kuníkovi 

Koldovi ze Žampachu roku 1398. Druhá verze se přiklání k tomu, že vdova po 

Hrzkovi (Anežka) se rozhodla opustit ves a svoje věno postoupila Filipovi ze 

Svojanova, od kterého si tuto část koupil Kuník Kolda ze Žampachu.  

Po něm vlastnili první díl obce Želice: Jitka, Ofka a Skonka Koldovy z Želic, jako 

další Bětka z Želic. O těchto majitelích nejsou známy přesnější informace. Od 

roku 1414 má tento díl Pulec z Želic.  

Od druhé poloviny 15. století pak tato část náležela nosislavské tvrzi. Dalším 

vlastníkem se stal Ctibor z Janovic, který roku 1448 prodal svoji část Kunovi 

z Kunštátu a na Boleradicích.41 Jeho syn Boček z Kunštátu přenechal tuto část 

roku 1481 Havlovi Nosislavskému z Batelova. Ten ji roku 1485 prodal Vilémovi 

z Perštejna. V držení Havla Nosislavského z Batelova první díl vsi Želice začal 

upadat. Za jednoročního působení Viléma z Perštejna zpustl úplně.42  

Jiný zdroj uvádí, že ves zanikla koncem roku 1485 nebo na počátku roku 1486. 

Potom tyto pusté pozemky připadly roku 1509 Židlochovicím, které vlastnil 

Vilém z Pernštejna. 43 

 

3.1.2 Druhý díl obce 

Do roku 1371 měla druhý díl obce ve vlastnictví Ofka z Tvořihráze a Boček ze 

Želic. Od roku 1371 jsou majiteli tohoto dílu Hrzek a Karel z Želic. K němu 

                                            

41
 Kuna měl ve vlastnictví v té době také půlku dvora Žabčic. 

Burian, Josef. Dějiny Želic zaniklé vsi u Nosislavi, Samizdat, Praha-Háje, 1996 
42

 Burian, Josef. Dějiny Želic zaniklé vsi u Nosislavi, Samizdat, Praha-Háje, 1996 
43

 Kratochvíl, August. Židlochovský okres; 1. vydání, Brno, 2008, str. 342 
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náležely tři lány, stejný počet dvorců a lázně.44 Bratři si jej dlouho neponechali 

a již roku 1381 prodali svůj majetek s příslušenstvím kapitule sv. Petra v Brně. 

Hrzek z Želic se právě v tomto roce podílel na obchodní transakci, která mu 

přinesla bohatství. A proto koupil pro svoji rodinu ves Vrbice.45  

Držení Želic kapitulou bylo komplikované, a proto byly roku 1392 navráceny 

bratrovi Hrzka a Karla ze Želic Bočkovi z Želic. Roku 1481 získal druhý díl obce 

Havel z Batelova. V době jeho držení byla tato část vsi opuštěna a její lesy 

vymýceny. 

Havel z Batelova 26. října 1485 prodal svoji část Vilémovi z Pernštejna. Vilém 

z Pernštejna si nově nabytý majetek dlouho neponechal, 5. března 1486 prodal 

nosislavské louky a louku želického dvora kapitule sv. Petra a Pavla.46  

Další osud druhého dílu osady není jednoznačný, existují dvě možnosti. Buď byl 

roku 1535 svatopetrský díl se třemi lidmi prodán Jiřímu Žabkovi z Limberka 

s podmínkou, že pusté pozemky získají Přísnotice nebo je tu možnost, že byly 

Přísnotice i s pustou vsí Želicemi zastaveny a roku 1557 prodány Ferdinandem 

I. Jiřímu Žabkovi z Limberka. 47  

 

3.1.1 Zánik vsi 

Důvod zániku vsi Želice není jasný. Nastal v době, kdy obě části obce vlastnil 

Havel Nosislavský z Batelova. Nakládal s majetkem tak, že obyvatelé sami 

                                            

44
 Burian, Josef. Dějiny Želic zaniklé vsi u Nosislavi, Samizdat, Praha-Háje, 1996 

45
 Mlateček, Karel. Zemané z Želic na cestách po Moravě, In: Jižní Morava: Vlastivědný časopis 48/2012, 

sv. 51, vyd. 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, str. 51-53 
46

 Mlateček, Karel. Zemané z Želic na cestách po Moravě, In: Jižní Morava: Vlastivědný časopis 48/2012, 
sv. 51, vyd. 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, str. 50-53 
47

 Stejné řešení můžeme najít také v kronice obce Přísnotice, kde měl za území platit navíc roční 
poplatek 12 nebo 13 kop grošů. 
Kratochvíl, August. Židlochovský okres; 1. vydání, Brno, 2008, str. 342 
SOkA Brno -  venkov: Sdružený a skupinový inventář (část), ev. č. 119/52. Kronika obce Přísnotice, 1934-
1958 
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obec opustili, nebo snad zanikla během náboženských válek za vlády 

Vladislava II. Jagellonského.48  

 

3.2 Vzhled vsi 

Podle leteckých snímků (viz př. č. 10, 11) se vesnice rozkládala na levém břehu 

říčky Šatavy, tedy blíže k Vranovicím a měla obdélníkový půdorys.49 

V minulosti vznikla domněnka o tom, že se Želice rozkládaly na obou březích 

říčky. To nelze doložit ani ověřit, protože Šatava se často rozlévala 

a meandrovala. V písemných pramenech jsou uváděny pozemky, ležící na 

druhé straně říčky, patřící kapitule sv. Petra. Jedná se pouze o spekulace, které 

nejsou doloženy archeologickým výzkumem. Avšak dle letecké fotografie (viz 

př. č. 9) je možné spatřit další obdélník, který zasahoval i přes Šatavu a nebyl 

nikdy archeologicky prozkoumán.50  

Ves obsahovala dvorec, domy, lázně, les a pozemky kolem vesnice. Pozemky 

měly celkem 7 lánů, 9 podsedků51 (velikostně odpovídal 7 dvorcům). Všechny 

budovy byly patrně postaveny ze dřeva a hlíny. Ves čítala asi 40 domů mimo 

chlévy, kůlny, stodoly.52Toto číslo odpovídá odhadu 48 domů dle snímků. 

Naopak přísnotická kronika tvrdí, že osada čítala domů pouze 20.53 Jedná se 

však pouze o odhady. 

 

                                            

48
 SOkA Brno -  venkov: Sdružený a skupinový inventář (část), ev. č. 119/52. Kronika obce Přísnotice, 

1934-1958 
49

 SOkA Brno -  venkov: Sdružený a skupinový inventář (část), ev. č. 119/52. Kronika obce Přísnotice, 
1934-1958 
50

 Mlateček, Karel. Zemané z Želic na cestách po Moravě, In: Jižní Morava: Vlastivědný časopis 48/2012, 
sv. 51, vyd. 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, str. 49 
51

 Podsedek je ve středověkých a raně středověkých vesnicích ozačení pro obyvatele vesnice, kteří měli 
vlastní dům, ale neobdělávali vlastní půdu. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podsedek, 2. 3. 2013 
52

 Burian, Josef. Dějiny Želic zaniklé vsi u Nosislavi, Samizdat, Praha-Háje, 1996 
53 SOkA Brno -  venkov: Sdružený a skupinový inventář (část), ev. č. 119/52. Kronika obce Přísnotice, 
1934-1958 
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3.3 Vlastní výzkum 

Dne 3. 11. 2012 jsem se byla podívat na místě zaniklé osady Želic , kde je dnes 

pole (viz př. č. 12). Bylo deštivo, teplota asi 4°C. Pole bylo toho dne zorané 

a místy dosti rozmoklé. Bylo zde mnoho novodobého odpadu (elektrické 

kabely), ale našla jsem pouze čtyři střepy (viz př. č. 13), které ale s vesnicí 

nesouvisí a dostaly se na místo patrně až s hnojem. Nedaleko od místa zaniklé 

vsi byl v posledních desítkách 20. století vyvážen nepotřebný odpad. 
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4 Dotazníky 

 

Dvaceti spolužákům z Gymnázia Židlochovice, kteří bydlí v blízkosti zaniklých 

obcí, ve  Vranovicích, Žabčicích a Přísnoticích, jsem rozdala dotazníky. 

Zjišťovala jsem v nich, zda mají nějaké informace o historii okolí své obce. 

Vycházela jsem z jednoduché úvahy. Tito žáci jsou výběrovými „absolventy“ 

přísnotického, žabčického a vranovického nižššího stupně základní školy. Jejich 

znalosti mi ukáží, zda historie nejbližšího okolí jejich vsí byla nebo nebyla 

součástí výuky. Nešlo mi tedy o to vytvořit seriozní anketu, která by musela mít 

daleko více respondentů. 

 

4.1 Topolany 

Dotazník o zaniklé vsi Topolany byl rozšířen mezi žáky dojíždějícími z Vranovic. 

 Znění dotazníku 

1. Víte, kde se nedaleko Vranovic nachází kříž, kterému se říká Teplanský kříž?  

ano – ne 

2.  Víte, kde se nedaleko Vranovic nachází pustina (pole), která se nazývá 

Teplansko nebo Tylansko? 

ano-ne 

3. Víte, že se v  místech pustiny a kříže v minulosti nacházela vesnice, která 

zanikla? 

ano – ne 

4. Pokud ano, znáte její název? Napište ho. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Ves zanikla během 15. století. Jaká byla podle vás příčina jejího zániku? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Čím se mohli živit její obyvatelé?. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

7. Jaká zvířata mohli chovat? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. Napište ještě cokoli, co o obci víte. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ze tří žáků pouze jeden věděl, kde se nachází Teplanský kříž. Další informace 

o zaniklé vsi nebyly bohužel zodpovězeny. U otázek číslo šest a sedm byly 

odpovědi založeny na spekulacích či znalostech z historie.  

Například odpověď na otázku číslo šest: „Řemesla – kovářství, pastevectví, 

obchodnictví.“  Odpověď na otázku číslo sedm: „Ovce.“ 

 

4.2 Koválov 

Dotazník o zaniklé vesnici Koválov byly rozšířena mezi žáky ze Žabčic.  

Znění dotazníku 

1. Víte, kde se nedaleko Žabčic nacházela v minulosti zaniklá vesnice a tvrz?  

ano – ne 

2. Pokud ano, znáte jejich název? Napište ho. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. Kdo podle vás mohl obývat ves a kdo tvrz? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4. Vesnice a tvrz ve 13. století zanikly. Jaká byla podle vás příčina jejich 

zániku? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Napište ještě cokoli, co o obci víte. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Dotazník zodpovědělo třináct žáků. Celková informovanost žabčických žáků 

byla na vyšší úrovni. Jméno zaniklé vesnice zodpověděli téměř všichni žáci. Má 

na tom dozajista zásluhu samotná obec, která pro děti vystavěla dětské hřiště 

pojmenované Koválov. V dotazníkovém šetření byla většina správných 

odpovědí, ale některé byly zkreslené.  

Nejvíce rozporuplné odpovědi byly na čtvrtou otázku, tedy proč ves zanikla a co 

to mělo za příčinu. Mezi nesprávné odpovědi patří zánik: přírodní katastrofou, 

nemocí, nedostatkem obživy, přemístěním do úrodnějších oblastí a také velká 

konkurence. 

Další zkreslená informace, která se objevila u více dotazovaných na pátou 

odpověď, bylo, že tvrz byla ohrazena vodním příkopem. 

 

4.3 Želice 

Dotazník o zaniklé vesnici Želice byla rozšířena mezi žáky z Přísnotic.  

Znění dotazníku 

1. Víte, kterému území nedaleko Přísnotic se říká „Želízka“? 

ano – ne 
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2.  Víte, že se na tomto místě v minulosti nacházela vesnice, která zanikla? 

ano-ne 

3. Pokud ano, znáte její název? Napište ho. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Ves zanikla během 15. století. Jaká byla podle vás příčina jejího zániku? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Napište ještě cokoli, co o obci víte. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ze čtyř žáků, dva o existenci zaniklé vesnice neměli ani tušení, proto 

nezodpověděli žádnou otázku.  

Zbylí dva žáci měli alespoň povrchní tušení o názvu. Příčinu zániku neznali, 

a proto se ji snažili odhadnout. Příklady jejich nesprávných odpovědí jsou 

následující: „Buď ji vyplenili Tataři, nebo Švédi“, další odpovědí bylo, že: 

„Zanikla, protože měla málo obyvatel.“ 
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Závěr  

Ves Topolany byla obydlená necelá dvě století. Vznikla ve třicátých letech 

13. století nedaleko dnešní obce Vranovice a její zánik je odhadován na přelom 

14. a 15. století. Důvod není známý, existují tři varianty zániku. První je opřen 

o archeologické nálezy a datuje se nejdříve na přelom těchto století. Druhý 

klade zánik do dvacátých let 15. století, příčinou mohly být husitské války. Třetí 

varianta udává za příčinu zániku vpád Matyáše Korvína na konci 15. století. 

Založení vsi Koválova poblíž dnešní obce Žabčice se datuje do dvacátých 

a třicátých let 13. století. Od poloviny 13. století až do roku 1252 je za vlastníka 

obce považován Bohuš z Koválova. V první polovině 13. století byl její součástí 

neopevněný dvorec majitele vsi. Až v polovině 13. století bylo na okraji vesnice 

zbudováno opevněné šlechtické sídlo ve tvaru motte, které se stavebně vyvíjelo 

ve třech fázích. První stavební fáze nastala ve 2. polovině 13. století, ale 

skončila, když byla ves poprvé vypálena v letech 1252 nebo 1253. Matyáš 

z Koválova se ji snažil co nejrychleji obnovit ve druhé stavební fázi. Jeho snahy 

byly zničeny vypálením vsi roku 1278. Třetí stavební fáze byla započata 

s časovým odstupem po vypálení. Koválov definitivně zanikl v 15. století, 

pravděpodobně byl zničen rakouským vévodou Albrechtem. 

Poslední vsí, kterou jsem se zabývala, jsou Želice, které zřejmě vznikly v první 

polovině 14. století nedaleko dnešních Přísnotic. První zmínka obci pochází 

z roku 1341. Jednalo se původně o panské sídlo pravděpodobně rodu 

Želických, které mělo velmi spletitou historii majitelů. Ves byla rozdělena na dvě 

části. Prvním prokazatelným majitelem první a možná i druhé části Želic byl 

v polovině 14. století Bedřich z Blučiny. Jeho dcera Perchta v roce 1364 

postoupila dědictví Hrzkovi ze Želic. Majetek se pak zřejmě rozdělili mezi Hrzka 

a jeho dceru Ofku z Tvořihráze a roku 1371 si svoje poloviny vyměnili. Dále se 

do 80. let 15. století v obou částech obce vystřídala řada vlastníků. Roku 1485 

obě části koupil Vilém z Perštejna a následující rok byla ves prohlášena za 

pustou. Její zánik je datován na konec 15. století, kdy probíhaly náboženské 

války za vlády Vladislava II. Jagelonského.  

Vesnice Topolany, Koválov a Želice vznikly v průběhu 13. a 14. století na území 

jižní Moravy mezi dolními toky Jihlavy a Svratky. Zanikly v 15. století. Tyto vsi 
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byly vybudovány díky velkým ekonomickým změnám ve 13. století a také kvůli 

příznivým podmínkám. Jednak tudy vedla důležitá obchodní cesta z Uher do 

Brna, po které bylo přepravováno veškeré zboží, byla to významná evropská 

cesta propojující sever s jihem a také se v blízkosti obcí nacházelo královské 

věnné město Pohořelice, které bylo v té době ekonomickým centrem této 

oblasti.  

V tomto období nebyl dostatek půdy, proto byly některé osady založeny na 

nevhodných místech. To mělo za příčinu zánik, jehož impulzem mohly být 

válečné nebo ekonomické problémy. Zánik osad mohla zapříčinit také 

epidemie. 

Společným rysem zmiňovaných vesnic je, že byly založeny na neosídlených 

územích, měly stejný způsob stavby domů, jednalo se o panská sídla. 

Práce je stručným souhrnem informací o zaniklých vsích v Židlochovickém 

regionu. Sama jsem místa, kde se obce nacházely, navštívila a pokusila se najít 

nějaké pozůstatky. Neočekávala jsem, že budu úspěšná. V místech zaniklých 

Topolan a Koválova už archeologický výzkum proběhl, Želice možná ještě 

v budoucnu podrobnější výzkum čeká, ale není v mých silách suplovat práci 

odborníků.  

Dotazníkem jsem zjistila, že informovanost o zaniklých vesnicích Topolany 

a Želice mezi žáky Gymnázia Židlochovice, kteří žijí v blízkosti obcí, je téměř 

nulová. Žáci ze Žabčic mají o Koválově větší znalosti, ale jsou často zkreslené 

a neúplné. Zřejmě tedy nezískali žádné nebo téměř žádné informace na 

základních školách, které se ve všech třech obcích nacházejí. Kontaktovala 

jsem rovněž pracovníky obecních úřadů a informačního střediska 

v Židlochovicích, kteří mi sdělili, že materiál o zaniklých obcích nemají. V tomto 

případě by ale moje práce mohla přispět k rozšíření povědomí o dávných 

zaniklých památkách.  

Vytvořila jsem proto na základě své práce leporelo, které jsem předala 

spolužákům, kteří vyplňovali anketu. Poskytla jsem ho i dalším zájemcům o tuto 

problematiku ve škole. Dále jsem leporelo dala k dispozici informačnímu 

středisku v Židlochovicích a na obecní úřady ve Vranovicích, Žabčicích 
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a Přísnoticích. Také jsem ho poslala na základní školy v těchto obcích. Širší 

veřejnost se tak bude moci seznámit se stručnou historií, polohou 

a zajímavostmi zaniklých vesnic. 
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1. díl  2. díl 

Bedřich z Blučiny (pol. 14. století)  

Perchta z Blučiny (? -1364) Ofka z Tvoříhráze, Boček z Želic (? – 

1371) 

Hrzek z Želic (1364-1371) Hrzek (manželka Kunka) a Karel z Želic 

(1371 – 1381) 

Ofka z Tvoříhráze (1371-1398) Kapitula sv. Petra v Brně (1381 – 1392) 

Kuník Kolda ze Žampachu (1398-?) Boček z Želic (1392 - ?) 

Jitka, Ofka a Skonka Koldovy z Želic (?) Havel Nosislavský z Batelova (1481 - 

1485) 

Bětka z Želic (?) Vilém z Perštejna (1485 – 1486) 

Pulec z Želic (1414-?) Pustá ves 

Ctibor z Janovic (? -1448) Kapitula sv. Petra v Brně (? – 1535) 

Kuna z Kunštátu na Polehradicích (1448 - 

?) 

Jiří Žabka z Limberka  (1535-1552 nebo 

1557) 

Boček z Kunštátu (? -1481)  

Havel Nosislavský z Batelova (1481 - 

1485) 

 

Vilém z Pernštejna (1485 – 1486)  

pustá ves  

 

Př. č. 11: Majitelé Želic 
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Př. č. 12: Pohled na území zaniklé vsi Želic 

 

 

 


