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Nečekaný zájem o drobnou knížku o Prosečném, kterou jsem před časem napsal pro své bývalé spoluobčany a nyní už dospělé 
žáčky, mne velmi překvapil a poněkud zaskočil. Její náklad byl ve velmi krátké době téměř rozebrán. Zaskočil proto, že ve své 
dlouhé učitelské praxi jsem prošel od mládí po důchodový věk i řadu dalších obcí ve stínu Černé hory jako pedagog ve školič-
kách, které už povětšině neexistují, případně jako lidový muzikant a tulák.

Každé z těchto míst s jeho lidmi (jsou to už vlastně dvě až tři generace) mi nějak přirostlo k srdci podobně jak Prosečné, a tak 
jsem pocítil jistý dluh krajině našeho domova a jeho lidem. Chci se pokusit ho takto aspoň zčásti splatit.

V minulosti se mi podařilo četbou, případně archivním studiem shromáždit řadu poznatků při práci pro časopis Krkonoše 
– Jizerské hory a jiná další periodika, zejména z historie, a tak bych je chtěl utřídit a podat zvídavému čtenáři, který dosud ne-
spoléhá jen na kusé a někdy nepřesné údaje z internetu. Jde o pokus předložit místním lokálním patriotům a milovníkům rodných 
obcí či chalupářům malou historickou vlastivědu většiny obcí bývalého vrchlabského okresu a některých dalších dle mého poněkud 
subjektivního výběru. Nechci se záměrně zabývat oblastí vlastních Krkonoš, kterým byla a dosud je po zásluze věnována pozornost.

Přál bych si, aby můj pokus byl jakýmsi navázáním nebo pokračováním znamenitého díla Theodora Lokvence Toulky krkonoš-
skou minulostí, které bylo brzy rozebráno a nedočkalo se bohužel dalšího vydání.

Rád bych, aby se moje knížka stala jakýmsi dárkem mým bývalým žákům, případně jejich dětem a vnoučatům z Čermné, 
Javorníku, Černého Dolu, Fořtu, Prosečného, Vrchlabí a Lánovů, ale také čtenářům časopisu Krkonoše, s nimiž jsem se setkával 
po léta nad mými řádky.         

Text jsem pro snadnější orientaci rozdělil krom úvodu do tří samostatných, různě rozsáhlých částí. Po úvodu následuje struč-
ný horo- a vodopisný přehled, který bude ještě doplňován v třetím oddílu. Druhá část obsahuje historický nástin vývoje regionu 
se snahou o jeho začlenění do našich národních dějin. V třetí části najde čtenář malé dějiny jednotlivých obcí.

Předpokládám, že čtenář si podle zájmu bude vybírat. Omlouvám se, že se některá fakta z druhého a třetího oddílu budou 
překrývat.
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Zřícenina hradu Břecštejn

Před zahájením mého vyprávění bych rád seznámil čtenáře s rozsahem oblasti, které hodlám věnovat pozornost. Náš domov je 
součástí poměrně rozsáhlé Krkonošské pahorkatiny, sestávající ze tří částí: železnobrodské, lomnicko-jilemnické a trutnovské. 
Ta nás bude zajímat nejvíce, protože jde o vlastní krkonošské podhůří. Je to zhruba oblast bývalého politického okresu Vrchlabí 
s Hostinným, kdysi součásti historického Bydžovského kraje se sídlem úřadů v Jičíně. 

Omlouvám se ale předem, pokud odbočím poněkud jinam, třeba na Jilemnicko, malé Trutnovsko, Dvorsko a Novopacko,  
zčásti trochu i pod samotné Krkonoše. Jsou tu různé souvislosti, které by bylo ke škodě čtenáře autorsky nevyužít.

Jde tedy o krajinu, kterou vymezuje mohutný oblouk horního toku řeky Labe. To po opuštění jižního směru u Kunčic nabí-
rá jihovýchodní směr až za Hostinné, kde se pod kontrolou lesnatého a tajuplného Bradla (520 m) vrací k původnímu směru.  
Tím máme vytyčenu jistou hranici na západě a jihu, i když si přes ni neodpustíme vniknutí do povodí Jizery s Jizerkou, případně 
i maličko jinam.

Na východě se dostaneme se svou zvídavostí až téměř před brány Trutnova. Důvod? Vlčické panství s Pilníkovem náleželo také 
po jistou dobu pod pravomoc bydžovsko-jičínského krajského hejtmana. A na severu? Mohutná hradba Krkonoš, s nimiž je náš 
domov v minulosti i dnes poután a s nimiž žije v dobrém i zlém. I tam se proti vodě labských přítoků do některých půvabných 
údolí odvážíme ponahlédnout.

To je krajina našeho domova, kterou jsme si jako domov svobodně zvolili a již máme rádi. Mnozí se tu již i narodili. Jde o věty, 
které zaznějí některým uším trochu staromilsky. Vždyť současná doba otevírá zejména mladým celý svět s jeho krásami, klady 
i úskalími. Ti, kteří ony protiklady poznali, potvrdí, jak je krásné se vracet do rodného hnízda pod horami. Jako ti naši černí čápi 
nad údolími Malého Labe nebo Mydlice... Porozhlédněme se tedy po krajině zprvu okem ptáka z výšky pod modrou oblohou 
nebo zrakem vzduchoplavce startujícího na zelené ploše vrchlabského letiště. Lánovští mi jistě prominou, že ho tak nazývám, 
neboť se nachází na katastru jejich obce.

Odkud až kam
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Pohled na krajinu krkonošského podhůří z ptačí perspektivy je nadmíru působivý, ale také poučný. Přesvědčují se o tom názorně 
účastníci vyhlídkových letů, ale lze to udělat také jinak, jednodušeji. Studiem velké plastické mapy, umístěné na podsíni radnice 
v Hostinném, kterou střeží dva obři.

Bystré oko pozorovatele poznává, že povrch krajiny tvoří rozsochy, vybíhající z některých vrcholů vnitrozemského neboli Čes-
kého hřbetu Krkonoš, případně některých jeho výběžků. Z nich velký význam má třeba Přední Planina (1 196 m), Zadní Planina 
(1 423 m), Liščí hora (1 363 m) a Černá hora (1 299 m). Ty, se západněji položenou rozsochou Žalého (1 019 m), tvoří nezapomenu-
telné panoráma a velkolepou kulisu kraje pro prvně k nám přijíždějící hosty buď tradičně vlakem, nebo jinak po silnicích. 

Jsou různá místa, kde je třeba zastavit a vyslovit svůj obdiv. Nejspíš však asi na Horkách u Staré Paky, tak jak to učinil pan c. a k. profe-
sor a historik Václav Vladivoj Tomek ve svých memoárech.

Jednotlivá pásma vrchů jsou oddělena tu hlubokými, jinde plytkými údolími s  horskými bystřinami či jen drobnými potoky.  
Ale vraťme se k našim rozsochám. Nad ostrým zářezem mnohde divočícího mladého labského veletoku zaznamenáváme zhruba 
jižně jdoucí rozsochu Přední Planiny, počínaje Struhadly (1 001 m) a dál pokračující Herlíkovickým Žalým (958 m) a Strážnou hůrou  
(825 m) po Jankův kopec (694 m). Ten střeží spolu s protějším Žalým Vrchlabí a jeho nejbližší okolí. Připomenutím nerostného 
bohatství rozsochy zabíháme do vlastních Krkonoš, ale to je třeba znát pro rozvoj města v minulosti. V prostoru Struhadel a Labské 
soutěsky se v krystalických břidlicích v minulosti nacházely a těžily poměrně kvalitní železné rudy (magnetovec, hematit s pyritem).

Prostory Vápenice (786 m) západně od Horního Lánova nad letištěm patří však už cele do Vrchlabské pahorkatiny. Kdysi intenziv-
ně těžená ložiska vápenců (včetně Strážného-Hříběcích Bud) se rozkládají nejen tu, ale táhnou se jako obal Krkonoš v podobě čoček 
s dolomity zhruba od Poniklé po Svobodu nad Úpou. Ostatně – v Horním Lánově a v Černém Dole průmyslová těžba pokračuje i dnes.

Neméně významná je další rozsocha Liščí hory, co do délky snad nesoucí primát. Vždyť pilný učitel a vlastivědný pracovník 
Franz Josef Jirasek (1875–1916) její konec zakreslil až bezprostředně nad Hostinným lokalitou Hlinský vrch či Hliňák (450 m). 
Tenkrát ovšem Töpferberg (doslovně Hrnčířský vrch). Tento mohutný horský útvar vymezují údolí dvou vodních toků. Na zápa-
dě Malé Labe a na východě bystřina hýřící od pramenů po soutok s Labem u Hostinného různými jmény: Stříbrný potok, Čistá 
nebo také Mydlice. Obě bystřiny napájejí v dostatečném množství vodou hlavní tok řeky Labe, někdy až marnotratně, takže se 
stává opravdovou řekou. Zejména tehdy, když o úbočí Liščí hory rozbijí svou sílu letní průtrže mračen. Vodní spousty tu v horách 
zachycují vějířovitě rozložené potoky nad Dolním Dvorem, nesoucí různá jména: Klínový, Kotelský, Bílý, Zlatý nebo další sezonní 
bezejmenné. To je u Malého Labe a podobně i u Stříbrného potoka. Ten sbírá své vody také na úbočích Černé hory.      

Z významnějších vrchů popisované rozsochy připomeňme ještě ty, které se svou výškou blíží nebo mírně překračují tisícovku: 
Tetřeví vrch (964 m), Sluneční vrch (1 009 m) a Jelení vrch (1 024 m). Svahy Špičáku (1 001 m) nad Černým Dolem poskytly místo 

Trochu zeměpisu

sjezdovkám zdejšího zimního lyžařského areálu s nutnými přibližovadly. Pak ovšem náš členitý hřbet poměrně rychle ztrácí na 
výšce mezi Horním Lánovem a Čistou v Krkonoších vrchem Špička (615 m) s lyžařským vlekem a Bínerem (691 m). Tady připomeň-
me poblíž těžené ložisko dolomitického vápence v  lánovském Pekle. Jižně od silnice Lánov–Čistá v  Krkonoších se v  prostoru 
zaniklé osady Kovářov (na mapách Kovársko) ocitáme v prostředí intenzivně zemědělsky obdělávaném, v království červenice, 
půdy svým zabarvením (krevel) tak typické pro celé podhůří. Sem rádi v zimě vyrážejí na kratší vyjížďky milovníci běžek z Hos-
tinného, přes vzpomínaný Hliňák, Plošku (494 m), případně na Čihadlo (525 m). Výhledy odtud na zasněžené hory jsou víc než 
znamenité. Ne nadarmo proto Dolnolánováci říkají vrchu Malá Sněžka.

Údolí Malého Labe je také na západě lemováno poměrně rozložitou kopcovinou. Rozsocha Jankova kopce Vápenicí nekončí 
a pokračuje dál jižním směrem až k Labi v prostoru Kunčic a Klášterské Lhoty. Tam svými svahy, ba dokonce i příkrými skalními 
srázy, spadá ke korytu řeky. Z některých návrší připomeňme třeba Šibeniční vrch (492 m), Zímův kopec (490 m), Hůrku (492 m) 
a Hartecký vrch (474 m). Celou kopcovinu odvodňuje potok spěchající téměř souběžně s Malým Labem, aby posílil jeho vody 
v Prosečném. Úřední jména Suchý či Mezilabský potok celkem úspěšně v místě soutěží s krátkým historickým Raprich.

Soutok Labe a Pilníkovského potoka u Chotěvic
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V  našem pomyslném putování horo- a  vodopisem pěkného koutku naší vlasti od západu k  východu se nyní zaměříme na 
jižní prostory pod Černou horou (1 299 m). Pásma návrší poněkud připomínají mohutnou podkovu, spojenou s tělem horského 
velikána v prostoru Hoffmanovy boudy. Její severní rameno nad údolím potoka Čisté počínající Smrčinou (687 m) tvoří poměrně 
dlouhý Zlatý hřeben s Šibeničním vrchem (809 m), Zlatou vyhlídkou (807 m), Hladíkovou výšinou (760 m) a Janskou horou (728 m).

V prostoru nad údolím řeky Úpy se severní rameno podkovy obloukem ohýbá a přechází téměř do protisměru na jihozápad. 
Obě ramena podkovy pak vymezují a ochraňují rozložité údolí Lučního potoka, v němž, případně v pobočných údolích, našly 
útulek osady Hertvíkovice, Javorník, Leopold, Janovice, Bolkov a část Rudníku. Druhé, jihozápadní rameno podkovy s jednotlivý-
mi návršími sice neimponuje přílišnou výškou, ale přesto vzbuzuje pozornost ze silnice procházející údolím. Pro pěší turisty na-
bízí krajinově pestrou a zajímavou modře značenou hřebenovku. Dá se na ni nastoupit v osadě Hrádeček s chalupou prezidenta 
Václava Havla a se zříceninou hrádku Břecštejn neboli Silberštejn. Čeká nás Skalka (557 m), Červená výšina (519 m), Hubertova 
výšina (462 m) a... Hostinné.

Tak nějak to graficky znázornil kolega Jirasek před první světovou válkou. Dal si zvlášť záležet na znázornění všech pobočných 
údolíček a hřebínků, vysílaných Zlatým hřebenem jižně do údolí Lučního potoka. Není divu, vždyť v Javorníku strávil roky jako 
učitel. Pasáž v jeho Vlastivědě Vrchlabska jako příloha k horo- a vodopisnému plánu přímo hýří množstvím jmen, tak jak byla 
užívána před první světovou válkou. Nová situace po odsunu Němců s příchodem českého etnika názvosloví zjednodušila.

Bez zajímavosti a pestrosti není ani krajina přiléhající k pěknému údolí Čermenského potoka na východě. Od severu na jih si 
připomeňme návrší Kamenná (543 m) a Kupa (454 m), jejichž lesnatý pás končí v údolí Pilníkovského potoka.

V prostoru ve směru Hostinné–Kunčice si dovolíme překročit labský tok a jeho údolí maličko jihozápadně. Zde se nachází 
nevysoké, ale dosti důležité pásmo od Příčnice po Nové Zámky, jež přetíná silnička nad Slemenem. Krom vrchu Příčnice (477 m) 
se táhne přes kótu Na Lánech (470 m) a Vrchcestí (448 m) a končí Zámeckým vrchem. Po části tohoto pásma vedla stará zemská 
obchodní cesta a též na čas protektorátní hranice.

Údolí Kalenského (Olešnického) potoka ho odděluje od pásma Rovní s Čisteckou hůrou (586 m), nalezišť ušlechtilých kamenů. 
Nesmíme ovšem zapomenout ani na rozsáhlé prostory Lesa Království, na ráj houbařů a milovníků lesního ticha. Připomeň-

me zejména jeho západní část naproti mohutnému Bradlu (527 m). Od labského údolí vystoupíme lesy na skalnaté Slučí kame-
ny (511 m) a nedaleký vrch Sv. Kateřiny (523 m), bývalé poutní místo s dnes už neexistující kapličkou. Poblíž je Ves sv. Kateřiny, 
oblíbené letní rekreační místo.

Věnovat se budeme též rozsáhlému a poměrně bohatě zalidněnému údolí Borovnického (Boreckého) potoka. Obávám se, že 
tento malý přehled bude pro neúplnost terčem kritiky odborníků. Avšak k řadě nezmíněných lokalit se ještě vrátím a přijdou ke 
slovu později.

Na závěr této kapitoly si připojíme malý geologický přehled. V nejsevernějších částech oblasti, tak jako v celém vnitrozem-
ském hřbetu, převládají krystalické břidlice (rula, svor ad.). Pod nimi jižněji je připomínané pásmo vápenců a konečně permský 
útvar, charakteristický všudypřítomnou červenicí s pískovci, slepenci, jílovci a prachovci. Kovkopové tu hledali nejen užitečné 
rudy železa a mědi, ale také zlato a stříbro. To je ovšem minulost nám značně vzdálená, krom snad nedávné těžby drobounkých 
krvavě červených českých granátů (pyropů) v náplavech Olešnického potoka.

Úvodní část kapitoly, pojednávající o dějinném vývoji našeho mikroregionu (lépe mi zní ovšem našeho domova), se rozkročí 
poněkud zeširoka a nezůstane jen na horním Labi a v údolích Labe Malého, Čisté či Mydlice, Pilníkovského a Kalenského potoka. 
To proto, abychom si uvědomili, že krajina byla odpradávna vždy součástí Čech. 

V prvních stoletích našeho letopočtu kraj vyhlížel zcela jinak než dnes. Pestrost barev povrchu, jež mu dávají plochy polí a luk 
prostřídané lesem, je znakem dnešní doby. Původně tu byl jen poněkud monotónní prales – pohraniční hvozd. Ten se rozkládal 
nejen v Krkonoších, ale sahal daleko do vnitrozemí přes pásmo Zvičiny (671 m). Jeho zbytky v trojúhelníku Dvůr Králové–Hostin-
né–Trutnov v podobě Lesa Království to připomínají. Původní lesní kryt, porušený jen drobnými světlinami a stuhami spěchají-
cích bystřin, netvořily ovšem dnešní jehličnaté monokultury smrku, ale smíšený les s buky a dalšími listnáči.

Panenský hvozd si žil svým vlastním životem. Dostatek vysoké a jiné lovné zvěře skýtal dobré životní podmínky pro rysa ostro-
vida, divokou kočku, vlka a medvěda. Jen velmi zřídka sem zabloudil pravěký lovec, o čemž svědčí nálezy křemencové a pazourkové 
industrie na soutocích Chotěvického a Kalenského potoka s Labem. Učinil je pedagog a vlastivědný pracovník Zdeněk Pilous 
z Hostinného. Jinak jde o kraj v pravěku téměř archeologicky sterilní.

Ani Keltové, ani Germáni tu nenechali své stopy, ačkoli by je i v Krkonoších rádi viděli někteří němečtí vědátoři. Kelty jako pát-
rače po rudách, zejména železa, a Germány, kteří tu hledali úkryt před invazí Slovanů do vnitrozemí v 6. století našeho letopočtu. 
Vznikla dokonce svérázná teorie německého autochtonismu, podle níž jsou sudetští Němci zdejšími trvalými usedlíky, nikoli 
příchozími kolonisty v 13. století.

Na druhé straně učiňme místo reálnější úvaze, že naše území bylo okrajovou oblastí kmene slovanských Charvátů s jejich 
mohutnými hradišti (Češov, Ostroměř, Prachovské skály). Nejblíž k nám je lokalita Valů nedaleko Kalu u Pecky. V nedalekém 
Vřesníku při záchranném výzkumu při stavbě kravína odhalili archeologové sídliště s bezpečně slovanskou keramikou tzv. praž-
ského typu.

Ještě v 10. století zůstaneme jen na poli úvah. Pokud Hostinsko a jeho okolí nebylo zemí nikoho, můžeme se domnívat, že 
tento pomezní hvozd patřil do dominia mocného rodu Slavníkovců. Tito nebezpeční konkurenti pražských Přemyslovců ovlá-
dali rozsáhlá území východních Čech až po Kladsko. Tamní hrad tu připomíná roku 981 kronikář Kosmas. Rod, z něhož pocházel 
druhý pražský biskup sv. Vojtěch, stál ale v expanzivní cestě pražských Přemyslovců. Proto byli všichni jeho příslušníci (pokud 
nebyli v cizině) roku 995 na hradě Libici vyvražděni. Náš pomezní, dosud zřejmě liduprázdný hvozd se stává přirozenou ochra-
nou mladého přemyslovského státu.

Chránil, ale jak uvidíme později, i neuchránil.

V šeru dávnověku
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Ani 11. a počátky 12. století neznamenají závažné změny v krajině mladého Labe. Prostory pomezního hvozdu prožívají dále ob-
dobí klidu, málokdy snad porušeného lidskou přítomností. Hvozd plní přirozenou obrannou funkci území knížecího a později 
královského rodu Přemyslovců.

Necháme-li se vést obrazotvorností, lze si představit jen občasnou návštěvu panovníkovy lovecké družiny z východisek, jako 
byl příkladně Soběslavův knížecí dvůr v Miletíně, připomínaný již roku 1124. Podobnou funkci měl asi panovníkův dvůr, či spíše 
dvorec, předchůdce pozdějšího královského města Dvůr Králové nad Labem, latinsky Curia Regis.

Do oblasti úvah, že byla porušena samota pohraničního pralesa a že se lidé aspoň poněkud přiblížili do prostorů horního 
Labe, vedou skromné zmínky kronikářů.

Začněme nejprve zprávou osobního kaplana Piastovce Boleslava Křivoústého (1102–1138), jehož jméno není známo. Proto 
Gallus Anonymus, neznámý Gall. Jeho spis je oslavou chlebodárce, který pronikl s vojskem dosud neznámou cestou lesy a přes 
hory do nitra Čech. Dotkl se alespoň části našeho regionu roku 1110 tento krkonošský Hannibal?

Pro mnoho starších historiků, včetně Františka Palackého, byla velice lákavou zpráva o  posledních měsících života knížete 
Soběslava I. (1125–1140) od tzv. pokračovatele Kosmy. O něm také nevíme nic bližšího, jen že byl kanovníkem vyšehradským. 
Ve vyprávění kronikáře se čte, že kníže koncem roku 1139 pobýval na dvoře Chvojno a odtud údajně proti vpádům Poláků jal se 
opravovat hrad Hostin Hradec. Zde také 14. února 1140 zemřel.

Nebylo nic lákavějšího, než umístit zprávu k nám na horní Labe a ztotožnit dvůr Chvojno s pozdějším Dvorem Králové a Hos-
tin Hradec s Hostinným. Výklad byl přijat zejména místními lokálními patrioty. Ti se pokoušeli umístit Hostin Hradec na růz-
ných lokalitách poblíž města, nejspíš ve výhodné poloze na vrcholu Bradla (527 m).

Ale... Teprve moderní archeologický průzkum lokality (1966 a 1968) provedený Dr. Antonínem Hejnou a Dr. Vladimírem Wol-
fem učinil konec nadějím, že tu budeme mít tak starobylou památku. K Bradlu se ještě později vrátíme. 

O lokalizaci Hostina Hradce k nám však nepochybuje všestranný vlastivědný pracovník Zdeněk Pilous a do prostoru Nových 
Zámků umisťuje dokonce křižovatku zemských cest, z nichž trasa Jičín–Miletín–Mostek–Libavská brána existovala, ovšem da-
leko později.

Prostory hvozdu na horním Labi a jeho přítocích musely tedy ještě drahnou dobu do 12. a počátků 13. století čekat na pilnou 
ruku kolonistovu.

Ve zmínkách kronikářů
Hrad Pecka 
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Památná lípa v Chotěvicích

Poměrně časově dlouhé období postupného upevňování státu Přemyslovců, kteří museli čelit tlaku ze západu, je také ve zname-
ní konfrontací s polskými knížaty Piastovci. Historie zaznamenává řadu jejich vpádů do Čech, které jim ovšem pražská knížata 
nezůstávala dlužna a oplácela stejným způsobem. Připomeňme třeba vpády Poláků v letech 1003–4, dále r. 1093 a 1095, a na-
opak tažení českého knížete Oldřicha 1015 a 1017 či zničující vyplenění země jeho synem Břetislavem v letech 1038 až 1039. Ten se 
vrátil do Prahy s ostatky sv. Vojtěcha. Obvyklou trasou výprav byla starobylá cesta přes Hradec nad Labem Brankou u Náchoda 
na Kladsko.

Teprve Boleslav Křivoústý zvolil roku 1110 cestu novou, případně dříve málo používanou, Libavskou branou. Byla to trasa poz-
ději používaná kupeckými karavanami a střežená soustavou pevnostních fortifikací, hrádků, jež postupně odkrývá archeologic-
ký průzkum? Její směr podle pozdějších údajů mířil od Miletína přes Mostek labským údolím pod Bradlem dál k brodu přes Úpu 
se starobylou tržní osadou (locus forensis) stejného jména jako řeka Úpa. 

Lichotivý přídomek od Galla Anonyma Hannibal po starověkém vojevůdci, který s vojskem překonal alpské velikány, byl řádně 
odůvodněný, ovšem s patřičnou nadsázkou. Boleslav III. Křivoústý jako Hannibal slovy středověké latiny překonal non unum, 
sed maltos nubiferos – čili ne jeden, ale mnohé nebetyčné štíty. Tím novam viam aperuit, tj. otevřel novou cestu. Tu, která pro-
nikla přes locum horribile intemptatum prius, hrůzostrašnou krajinu dříve lidskou rukou nedotčenou. Jde o poměrně trefnou 
charakteristiku krkonošského pomezního hvozdu, shodující se s naší představou.

U existence tzv. Kladské cesty a uvažovaných počátcích naší cesty jsme se poněkud zastavili proto, abychom zdůraznili jejich 
pozdější význam. Po nich (ale jistě i jinudy) totiž přicházeli první kolonisté v obou kolonizačních vlnách, aby založili zemědělské 
obce i první města na zeleném drnu, ale také hledači pokladů a horníci s hutníky.

V souvislosti s uvažovanou existencí tzv. Slezské cesty se vrátíme k lokalitě Bradlo. Je nepochybné, že zbytky prozkoumaného 
areálu jsou pevnostního charakteru, ať už se jedná o valy, příkopy či zbytky masivní čtyřboké stavby z nasucho kladeného ka-
mene a další destrukce. Při průzkumu bylo nalezeno množství keramických střepů a zbytky železných nástrojů (hřeby, kosa), ale 
také výzbroje (hroty šípů, kopí, třmen, ostruhy). Pro datování jsou důležité nálezy groše krále Václava II. z let 1300–1305 a malý 
peníz (parvus).

Vyhodnocením nálezů byly rozlišeny dvě časové fáze vzniku stavby: starší z  první poloviny 13. věku a  mladší z  2. poloviny  
13. století, případně z počátku 14. století. Tehdy stavba zanikla požárem. Šlo tedy o jeden ze strážních hrádků s případnou účastí 
na kolonizaci tzv. Olešnického újezdu.

Trochu realistické rozloučení se svůdnou romantickou představou o staroslovanském hradišti, případně myšlenkou, že jde 
o Soběslavův Hostin Hradec!         

V období předkolonizačním
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Český stát ve 13. století v období posledních Přemyslovců prožívá všestranný rozmach po stránce hospodářské i politické. Jeho 
úrodné části vnitrozemí zaplňují nové zemědělské obce, hrazená města a pevné hrady. Čeští králové, zajištění kutnohorským 
stříbrem, se stávají autoritou ve středoevropském prostoru.

Pohraniční hvozd přestává plnit svou prvotní strategickou úlohu a král jeho části dává k hospodářskému využití příslušníkům 
obklopující ho nobility z řad šlechty světské i duchovní. Štědře jsou obdarovávány i kláštery.

V lesnatých pohraničních prostorech na východ od horního Labe v povodí Úpy se uplatňují Švábenicové, na západě v Pojizeří 
Markvarticové, předkové Valdštejnů. A u nás? Také povodí mladého Labe nezůstává pozadu.

Naše představa je tentokrát podepřena konkrétním listinným materiálem, který představuje velmože Zbraslava, číšníka krá-
le Václava I., v závěti s odkazem bratru Vojířovi a manželce Domaslavě. Jde tu o vsi jižně pod pásmem Zvičiny na Miletínsku,  
mj. Třebihošť, Dehtov, Trotinu. Listina je datována rokem 1238, podobně jako její druhé, podrobnější znění.

Tři roky nato, roku 1241, paní Domaslava z Miletína, vdova po panu Zbraslavu Vchynickém (synu Vchynovu), dává do rukou 
Řádu německých rytířů Olešnický újezd. Tento dar potvrzuje král Václav I. a území tu figuruje jako provincia Olesnich.

Podle toho je zřejmé, že údolí Olešnického potoka u nás jako první vstupuje do historie. Dá se předpokládat, že bylo aspoň 
částečně osídleno. Němečtí rytíři spravovali farnost v Miletíně, ke které patřilo podle vyměření jejích hranic pro pražského bis-
kupa roku 1268 patnáct vsí. Řád německých rytířů, mající původně ve vínku charitativní činnost a šíření křesťanství, se později 
neblaze proslavil v Pobaltí a bojem s Poláky, kteří je porazili v bitvě u Grunwaldu roku 1410.

Jakousi konkurenční vrchností Řádu německých rytířů v Olešnickém újezdu (provincii) se nám jeví starobylá řehole mnichů 
benediktinů. Její bratří v duchu jimi přijaté zásady Ora et labora (Modli se a pracuj) rádi přijímali dary málo osídlených či vůbec 
pustých krajů k jejich péči. Sem patří dar Polického újezdu břevnovskému klášteru roku 1213 králem Přemyslem Otakarem I. 
a následná kolonizace Broumovska.

Pokus opatovických benediktinů zakotvit ve Slezsku v údolí řeky Zadrná byl však neúspěšný. Kněžna Anna, vdova po slez-
ském knížeti Jindřichu II. Pobožném a sestra krále Václava I., dává povolení opatovi Ondřejovi založit klášter v lese Cressebor  
(dnes Krzeszów). Opatovičtí benediktini se tu sice usadili, ale roku 1289 vykoupil jejich zboží Bolko I., kníže svídnicko-javorský, 
jenž dal přednost cisterské řeholi, patrně aby zabránil kontaktům kláštera s českým prostředím. V roce 1292 benediktiny vystří-
dali tedy cisterciáci a usadili se tu trvale.

Zato u nás se opatovickým benediktinům dařilo. Vznik Poustky P. Marie (Cella S. Mariae) je podle Dr. Vladimíra Wolfa možno 
vložit již před rok 1250. Darovací (donační) listina královny Kunhuty, která se hlásí nikoli jako zakladatelka, ale ochránkyně Poustky, 

Mluva nejstarších listin

Krajina Podkrkonoší

sice není datována, ale rok vydání možno vročit přibližně do roku 1270. V ní dává panovnice klášterci lán v Heinrichově, kdysi 
jejího služebníka Přibíka se čtyřmi pruty. To vše na záduší své a svého manžela.

Jde tu tedy o dostatek údajů pro tvrzení, že krajina na horním Labi nebyla zcela pustá, vzdor tak malému počtu informací 
z kronik a listin. Žije ve jménech donátorů a svědků darovacích aktů, v drtivé většině slovanského původu. Je předehrou nebo 
případně prvním dějstvím celoevropského dramatu.

Jeho jedním obrazem je mongolský vpád do Evropy s tragickou porážkou křesťanů slezského knížete Jindřicha II. Pobožného roku 
1241 na Lehnickém poli (dříve Wahlstadt). Dalším pak porážka českého krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli roku 1278.

To vše je 13. století s tichým procesem, který v hraničních oblastech země probíhal bez hluku a nenápadně, s kolonizací.  
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Současný stav vědeckého rozboru prvních písemných dokumentů o pronikání lidí do naší části pralesa v podhůří vede do období 
přelomu 12. a 13. století. Z konce třicátých a počátku čtyřicátých let 13. století známe česká jména příslušníků vládnoucí vrstvy 
(spolu s církevními řády), kteří se podíleli na zisku ze zemědělské kultivace údolí Olešnického (Kalenského) potoka a prostoru 
západně od soutoku Malého Labe s hlavním labským tokem.

S bídou z latinských přepisů rozšifrováváme (nebo také nikoli) jména prvních obcí, která neklamně hlásí slovansko-český cha-
rakter. Kromě naší Olešnice uveďme jména uvažovaných obcí v držení miletínských řádových rytířů s českým zněním: Brusnice, 
Debrné, Boreček a Borovnice.

Čeští poddaní z vnitrozemí proměňovali les na úrodná pole a louky jeho mýcením nebo starším způsobem – vypalováním.  
Na tento způsob upomínají velmi starobylá, tzv. mytební jména: Žďáry, Ždírce, Proseče, Paseky ap. Jsou velmi častá v širším Pod-
krkonoší. Přímo u nás jihozápadně od Horní Olešnice máme dvě Ždírnice nebo Prosečné podél dolního toku Malého Labe. První 
písemné zprávy o nich jsou ovšem z doby daleko pozdější, z konce 14. století, ba dokonce z 15. věku.

Tato skutečnost je neochotně přijímána staršími německými regionálními historiky (až na výjimky – vrchlabský Eduard  
Erhard Müller), pro něž toto první osidlovací období jako by neexistovalo. Solidní historickou vědou je popisováno jako první 
kolonizační vlna s časovým vymezením do roku 1260.

Do této doby můžeme už s jistotou zařadit existenci vzpomínané zemské stezky, zvané Slezská. Svou trasou v části údolí Labe 
mezi vrchy Bradlo a Sv. Kateřiny a dál se dotýkala území Olešnického újezdu a nebylo odtud daleko k benediktinskému zboží 
Poustky P. Marie. Od jihu z vnitrozemí po ní snad postupovali čeští zemědělci a později opačně asi také část cizích osadníků 
Libavskou branou ze Slezska. Šlo o odbočku z hlavního tahu tzv. Kladské stezky, po níž se předpokládá další proud příchozích.

Trasu Slezské stezky Miletín–Mostek–brod přes řeku Úpu s tržní osadou Úpa do Libavské brány jsme již představili. Zbývá jen 
dodat, že v jejím bezprostředním okolí ji provázejí některá původně slovansko-česká jména lokalit, zejména na Trutnovsku.

Vrátíme-li se zpět na území Olešnické provincie, nelze odtud nepřipomenout zajímavý archeologický nález. Soubor úlomků 
keramiky, nalezený na lokalitě Černá stráň u Dolní Kalné, se hlásí do počátků 13. století a je zřejmě domácího původu s některý-
mi cizími prvky. Archeolog Dr. Antonín Hejna tu předpokládá možný vliv z okruhu benediktinského proboštství Poustky P. Marie 
u dnešní Klášterské Lhoty.

Útok na pohraniční hvozd
Dějství první

Dáme-li ještě slovo demografům, lze podle Pavla Choce předpokládat na Hostinsku před příchodem cizích kolonistů k roku 
1250 pět osad malé velikosti. Česká jména obcí Čermná, Chotěvice, Prosečné, Olešnice, Mostek, Borovnice a Brusnice jsou nepo-
chybně dokladem pro vnitrozemský, domácí, etnicky český kolonizační proud u nás.    

Panoráma z Příčnice
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