
 



 

 
 
 
 

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, 
Riegrova 1403, 508 22 Hořice 

 
Obor vzdělání:      68-43-N/..  Veřejnosprávní činnost 

Vzdělávací program:      68-43-N/02  Obnova a rozvoj venkova 

Forma studia:       dálková 

 

 

 

 

Název absolventské práce: Historický vývoj krajiny obce Borek 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí absolventské práce: Ing. Helena Vacková 

 

 

 

 

 

Autor absolventské práce: Iva Nosková 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Historický vývoj krajiny obce Borek 

vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. 

 

 

 

   V Hořicích, dne 31. 01. 2018    …………………………….. 

                vlastnoruční podpis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé absolventské práce Ing. Heleně Vackové za odborné vedení, 

za poskytnutí cenných rad, připomínek. Děkuji také za pomoc své oponentce PhDr. Oldřišce 

Tomíčkové. 

 
 
.



 

5 
 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................................. 7 

1. TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 9 

1.1 Vymezení pojmů .................................................................................................................. 9 

1.2 Základní údaje o obci Borek ................................................................................................. 9 

1.2.1 Poloha obce ....................................................................................................................... 9 

1.2.2 Katastrální hranice .......................................................................................................... 10 

1.3 Geomorfologie a geologie .................................................................................................. 10 

1.4 Půdní typy ........................................................................................................................... 11 

1.4.1 Bonitované půdně ekologické jednotky v obci Borek .................................................... 11 

1.5 Potencionální přirozená vegetace ....................................................................................... 12 

1.6 Fytogeografické členění ..................................................................................................... 13 

1.7 Pomístní názvy pozemků .................................................................................................... 13 

1.8 Osídlení krajiny .................................................................................................................. 14 

2 PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 16 

2.1 Metoda práce ...................................................................................................................... 16 

2.2 Hospodářské využití pozemků............................................................................................ 17 

2.2.1 Maloplošná chráněná území ........................................................................................... 20 

2.2.2 Orná půda ........................................................................................................................ 22 

2.2.3 Louky a pastviny ............................................................................................................. 24 

2.2.4 Zahrady a sady ................................................................................................................ 26 

2.2.5 Lesy ................................................................................................................................. 27 

2.2.6 Památné stromy ............................................................................................................... 29 

2.2.7 Další historicky významné stromy ................................................................................. 30 

2.2.8 Rozptýlená zeleň ............................................................................................................. 31 

2.2.9 Stromořadí ...................................................................................................................... 31 

2.2.10 Vodní plochy ............................................................................................................... 32 

2.2.11 Pozemní komunikace a turistické trasy ....................................................................... 35 

2.2.12 Těžba nerostných surovin............................................................................................ 37 



 

6 
 

2.3 Vývoj osídlení .................................................................................................................... 38 

2.4 Charakter zástavby ............................................................................................................. 39 

2.4.1 Obytná zástavba .............................................................................................................. 40 

2.4.2 Rekreační areály ............................................................................................................. 47 

2.4.3 Průmyslové a zemědělské objekty .................................................................................. 48 

2.4.4 Sakrální stavby ................................................................................................................ 50 

2.4.5 Ostatní kamenné stavby .................................................................................................. 52 

2.4.6 Liniové stavby ................................................................................................................. 53 

2.4.7 Zdravotně technické stavby ............................................................................................ 54 

2.4.8 Speciální objekty ............................................................................................................. 56 

2.4.9 Odpočinková místa ......................................................................................................... 56 

2.4.10 Shrnutí výsledků zkoumání ......................................................................................... 57 

ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 60 

РЕЗЮМЕ ..................................................................................................................................... 62 

SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK ........................ .......................................................... 63 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJ Ů INFORMACÍ ......................................... 64 

SEZNAM OBRÁZK Ů ................................................................................................................. 66 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................................. 67 

SEZNAM GRAFŮ ....................................................................................................................... 67 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................................... 67 

 
 

 



 

7 
 

Úvod 
Žijeme v době, kdy se začínají nepříznivě projevovat následky nešetrného lidského počínání 

na naší planetě. Tyto jevy je nutné co nejvíce zbrzdit. Aby si mohli lidé uvědomit své chyby 

a snažili se je napravit, je zapotřebí v nich probudit respekt a lásku k přírodě. Ty však nelze získat 

ve vyasfaltovaných ulicích měst. Lidé musí vyjít do volné přírody a tam všemi svými smysly 

vnímat - dívat se, poslouchat, dýchat..... 

O oblasti Podkrkonoší a jejich krásách už bylo napsáno mnohé. Zjistila jsem však, že informace  

o obci Borek, která v sobě zahrnuje katastrální území: k. ú. Borek u Miletína, k. ú. Bezník 

k. ú. Želejov, jsou uveřejňovány pouze okrajové údaje nebo zcela schází. Proto jsem se rozhodla 

zvolit jako téma svojí absolventské práce Historický vývoj krajiny obce Borek.  

Krajina obce Borek je k poznání přírody ideální. V tomto kraji životní tempo neudávají jízdní 

řády dopravních prostředků ani otevírací doby obchodů, či sportovních zařízení. Jejich absence 

dává prostor svobodné vůli a fantazii každého. Na návštěvníkovi samotném tady záleží, jaké 

tempo si zvolí a kterým směrem se vydá, aby uviděl nejrůznější romantická zákoutí, nebo 

se před ním otevřely malebné výhledy. 

Dalším důvodem pro zvolení výše uvedeného tématu mojí absolventské práce je snaha příznivě 

zapůsobit na demografický vývoj v obci. 

Období, kdy lidé z naší obec odcházeli do měst a zanechávali po sobě opuštěná stavení, zdá se, 

pominulo. V současnosti není pokles obyvatel tolik citelný, ale domnívám se, že pokud bude mít 

mladá generace dostatek informací o historii, o životě minulých generací a o celkovém dění 

v obci, získá k rodišti větší citovou vazbu a bude mít zájem nadále zde žít, nebo pokud přece 

jenom obec v budoucnu opustí, často se sem bude chtít vracet.  

Návrat do blízkosti přírody z přetechnizovaného světa se projevuje i u majitelů rekreačních 

objektů. Prožívají zde stále více svého volného času a rovněž se zajímají o historii. Některé 

informace lze sice naleznout v oblastních archivech, které se po částech digitalizují, ale hodně 

informací a především souvislostí, které měly vliv na vývoj různých událostí, se uchovává už jen 

v paměti starousedlíků, kterých postupně ubývá. To je pro mě další důvod ke zpracování tématu 

o historickém vývoji krajiny.  
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O významu krajiny a o její ochraně jsem získala mnoho informací během studia. Tyto informace 

bych chtěla použít v praxi, k posouzení současného stavu krajiny obce Borek, porovnání  

s dohledatelným stavem v minulosti a pro zhodnocení, zda je vývoj krajiny do budoucna 

příznivý, nebo zda hrozí nějaké zhoršení a případně, upozornit na možná opatření. 

Cílem mé práce by tedy mělo být shromáždění podkladů, které se stanoveného tématu týkají, 

následné zpracování údajů, které z podkladů získám a jejich logické seřazení tak, aby byly 

přehledné a srozumitelné. Vyhodnocení toho, jak se krajina obce Borek změnila, bude provedeno 

na základě porovnání historického stavu se současností. 

Jako podklady pro svoji práci chci použít archivní mapy a letecké snímky, staré fotografie, 

dokumenty a tiskoviny, ze kterých zjistím historické údaje. Navštívím Obecní úřad v Borku,  

kde prostuduji místní kroniky a ověřím si informace o současnosti. Vyslechnu výpovědi místních 

pamětníků. Osobně se vydám do terénu, abych současný stav ověřila a abych pořídila 

fotodokumentaci. Budu vyhledávat doplňující informace na internetu. Postup při zpracování budu 

konzultovat s vedoucí absolventské práce a s oponentkou práce a budu se řídit jejich instrukcemi.  

Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny odborné výrazy a je zde 

proveden popis zkoumaného území. V praktické části je provedeno porovnání archivních 

podkladů a informací o současném stavu, popis změn a jejich vyhodnocení.  
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1. Teoretická část 

1.1 Vymezení pojmů 

V této kapitole vysvětlím některé pojmy, které se v práci častěji vyskytují a které nemusí být 

veřejně známy. Pro objasnění pojmů jsem použila internetovou encyklopedii Wikipedia1,  

nebo jiné zdroje. 

Krajina - je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky. 

Krajinný ráz – Jedinečnost a odlišnost krajiny. Je vyjádřen především morfologií terénu, 

charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.2 

Reliéf - svrchní plocha zemské kůry. Reliéf Země se vytvářel působením endogenních 

a exogenních sil. Plochy reliéfu mohou mít různý vzhled, sklon, orientaci vůči světovým stranám. 

Potenciální přirozená vegetace - vegetace, která by se vyvinula za konkrétní časový úsek 

na určitém území, v případě, že by do vývoje nezasahoval člověk. Jedná se většinou o lesní 

vegetace a rostlinný pokryv. Vytvořené mapy vycházejí ze stávajících podmínek, 

které zohledňují i nevratné změny, které způsobil člověk (odvodnění, vodní díla, těžba apod.)3. 

1.2 Základní údaje o obci Borek 

1.2.1 Poloha obce 

Obec Borek (číslo obce 548979) se nachází ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji, 

okrese Jičín. Obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem pro Borek je město 

Hořice, odkud je Borek vzdálený 12 km severním směrem. Do správní působnosti obce Borek 

náleží místní části Bezník, Borek u Miletína a Želejov (příloha č. 1). Všechny se nacházejí 

 na pahorkovité vysočině, na jihozápadním svahu Zvičiny. Bezník leží ve výšce 455 metrů  

nad mořem, Borek u Miletína ve výšce 479 metrů nad mořem a Želejov ve výšce 429 metrů  

nad mořem. 

Z nejvýše položených míst obce je vyhlídka k Orlickým horám, na Českomoravskou vysočinu, 

přes Mlázovice až k Jičínu a k vrchům Tábor, Veliš, Kumburk a Trosky. 

                                                 
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina 
2 http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/krajinny-raz-a-vystavba/ 
3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenciálně_přirozená_vegetace 
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1.2.2 Katastrální hranice 

Katastrální území, sousedící s k. ú. Bezník: na jihovýchodě k. ú. Borek, na jihozápadě 

k. ú. Vřesník, na severozápadě k. ú. Kal, na severovýchodě k. ú. Horní Brusnice. 

Katastrální území, sousedící s k. ú. Borek u Miletína: na východě k. ú. Chroustov, na jihu 

k. ú. Želejov, na jihozápadě k. ú. Vřesník, na západě k. ú. Bezník a na severu k. ú. Horní 

Brusnice. 

Katastrální území, sousedící s k. ú. Želejov: na východě a severovýchodě k. ú. Chroustov, 

na jihu a jihovýchodě k. ú. Miletín, na jihozápadě k. ú. Vidoň, na západě k. ú. Vřesník  

a na severu a severozápadě k. ú. Borek u Miletína. 

1.3 Geomorfologie a geologie 

Území obce Borek se nachází v Podkrkonoší, v oblasti východních Čech. Je součástí 

Královéhradeckého kraje, okresu Jičín, jihozápadní části Zvičinského hřbetu. Nachází se 

v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída.4 

Do současné podoby se krajina, ve které se nachází obec Borek, začala utvářet už na přelomu 

prahor a starohor. Ve druhohorách se zde rozléval křídový oceán a moře sem nanášelo písek, 

který skládalo a tmelilo do pískovců. V třetihorách byly horotvorným tlakem na povrch vyneseny 

fylitové břidlice a prahorní horniny. V dobách meziledových, v následující éře čtvrtohor, za tání 

ledovců a prudkých dešťů, byly vyhloubeny kotliny. Po posledním pohybu ledovců k severu 

a příchodu trvalé vlny tepla, začaly z úbočí Zvičiny vytékat vody zdejších potoků a potůčků.5 

V území převládají metarkózy a metamorfity (horniny přeměněné působením vysokých teplot  

a tlaků a chemizmu prostředí v zemské kůře), dále různé druhy fylitů (horniny vzniklé přeměnou  

z jílovito-prachovitých usazených hornin), především břidlic. Následují plochy s usazenými 

nezpevněnými sedimenty, lokality s výskytem pískovců. Ojediněle se zde vyskytují vulkanity 

(horniny sopečného původu, která utuhla na povrchu nebo těsně pod povrchem), tufy (horniny, 

vzniklé ze sopečného popela, zpevněného na souši), tufity (horniny, vzniklé uložením  

a zpevněním sopečného popela ve vodě) a bazaltoidy (jemnozrnné horniny, vzniklé vylitím lávy 

na povrchu Země – čedič).6 

                                                 
4 Územní plán obce Borek - REGIO, s.r.o. 
5 Domov v kopcích - prof. A. Jilemnický 
6 http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 
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1.4 Půdní typy 

Nejrozšířenějším půdním typem na území obce Borek je kambizem acidní (kyselá)7, hnědá půda, 

vázaná na silně členité reliéfy. Jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území České republiky. 

V nižších polohách u vodních toků se nacházejí na střídavě zamokřovaných půdách pseudogleje  

a půdy dočasně zbahnělé kolísající hladinou podzemní vody - gleje8. 

1.4.1 Bonitované půdně ekologické jednotky v obci Borek  

V letech 1961 – 1970 byl prováděn na celém území republiky komplexní průzkum půd (KPP). 

Výsledkem KPP je zevrubný popis všech zemědělských půd a jejich zpracování. Hlavní půdní 

a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení vyjadřují bonitované půdně ekologické jednotky (dále BPEJ). Základní 

kód BPEJ má pětimístnou strukturu: x.xx.xx. BPEJ jsou popsány a zachyceny v mapách  

podle katastrálních území.9. Podle informací o pozemcích10 byly zjištěny pro jednotlivá k. ú. 

následující kódy BPEJ: 

k. ú. Bezník: 72911, 72914, 72941, 72944, 73011, 73014, 74078, 74168, 74189 

k. ú. Borek u Miletína: 72611, 72614, 72641, 72644, 72514, 72944, 74168 

k. ú. Želejov: 72614, 74168, 75001 a 75011 

Význam kódů: 

První číslo kódu označuje klimatický region.  

7 → klimatická oblast MT4.  

Následující dvojčíslí označuje hlavní půdní jednotku (dále HPJ, rozmezí 01–78). HPJ je určena 

půdním typem, subtypem, půdním druhem, a půdotvorným substrátem.  

Čtvrté číslo kódu BPEJ vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice terénu.  

0 → sklonitost 0-3°, rovina, expozice všesměrná 

1 → sklonitost 3 až 7°, mírný svah, expozice všesměrná 

4 → sklonitost 7 až 12°, střední svah, expozice jih 

6 → sklonitost 12 až 17°, výrazný svah, expozice jih 

                                                 
7 http://geoportal.cenia.cz 
8Plán péče o PP Kalské údolí na období 2012-2021, Mgr. Michal Gerža  
9 Ochrana a tvorba krajiny – Ing. Zdeněk Raška 
10 http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
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7 → sklonitost 12 až 17°, výrazný svah, expozice sever 

8 → sklonitost 17 – 25°, příkrý svah – sráz, expozice jih 

Páté, poslední číslo určuje kombinaci skeletovitosti (hodnocení štěrkovitosti a kamenitosti  

v ornici a podorničí), a hloubky půdy (0-9).  

Kód skeletovitosti a hloubky půdy:  

1 → bezskeletovitá, až slabě skeletovitá, hluboká, až středně hluboká 

4 → středně skeletovitá, hluboká až středně hluboká 

8 → středně až silně skeletovitá, hluboká až mělká 

9 → bez – až silně skeletovitá, hluboká až mělká  

Na základě určení kódů podle e Katalogu BPEJ (Encyklopedie BPEJ)11 území spadá  

do klimatické oblasti MT4 - mírně teplé, vlhké, reliéf krajiny je převážně svažitý, půda je  

na mnohých místech kamenitá, hloubky různé.  

1.5 Potencionální přirozená vegetace  

Největší plocha území obce Borek je zařazena jako biková a/nebo jedlová doubrava, menší část 

jako biková bučina, okrajově potom černýšová dubohabřina a střemchová jasenina12.  

Biková a/nebo jedlová doubrava - lesy s převahou dubu zimního Quercus petraea nebo letního 

Quercus robur, s příměsí břízy bělokoré Betula pendula a borovice lesní Pinus sylvestris, ostatní 

stromy jsou zastoupeny ojediněle.  

Biková bučina - lesy na svazích s minerálně chudými půdami, s převládajícím bukem lesním 

Fagus sylvatica a s příměsí dalších listnáčů: javor klen Acer pseudoplatanus, dub zimního 

Quercus petraea, dub letní Quercus robur, lípa srdčitá Tilia cordata, nebo jehličnanů: jedle 

bělokorá Abies alba a smrk ztepilý Picea abies. 

Černýšová dubohabřina - Lesy s převahou habru obecného Carpinus betulus, dubu zimního 

Quercus petraea a letního Quercus robur a častou příměsí lípy srdčité Tilia cordata.  

Střemchová jasenina - porosty tvořené jsou olší lepkavou Alnus glutinosa nebo jasanem ztepilým 

Fraxinus excelsior a příměsí dalších listnáčů: javor mléč Acer platanoides, javor klen Acer 

pseudoplatanus, v nižších polohách též dub letní Quercus robur a lípa srdčitá Tilia cordata, 

                                                 
11 http://bpej.vumop.cz/ 
12 http://geoportal.cenia.cz 
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případně jehličnanů: smrk ztepilý Picea abies. Nacházejí se na březích vodních toků, a v místech, 

kde podzemní voda dočasně vystupuje nad půdní povrch13. 

1.6 Fytogeografické členění 

Fytogeografické členění, neboli členění z hlediska botanického, vychází ze současného 

rostlinného pokryvu (flóry a vegetace), ale odráží též jeho vývoj včetně vlivů lidské činnosti. 

Oblast, ve které se nachází obec Borek, spadá do českomoravského mezofytika, které představuje 

přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou14. 

1.7 Pomístní názvy pozemků 

Tuto kapitolu jsem uvedla, neboť se jedná o místní zajímavost. 

Pomístní názvy pozemky získaly podle těchto okolností: 

- podle polohy: Horka, Homolka (kopec ve tvaru homole – Bezník), Hradiště, Hrádek 

(nedobudované tvrziště), Vyšehrad (kopec, položený výš než borecký Hrádek), Žlábky (rokle, 

západně od Želejova), Ve zdolině, Doliška (údolí mezi Želejovem a Chroustovem), Na vrchách 

(pole na kopci nad Borkem), Na převráti (prudký sráz severozápadně od Borku)), V pekáči 

(v rokli u Bezníku - jímka pro vodu), V dolečkách, Nad zdolinou, Podemladí (samota pod lesem 

Mladí), Hoření obec, Na mezovým. 

- podle majitele: Kociánův kopec, Kovárnická rokle (patřila "kovárnickýmu" Janákovi), 

Na učitelovým (pole ke škole), Ve vobci (obecní les u Vyšehradu), V německejch - les, 

který ve 2. světové válce patřil do Sudet. 

- podle jakosti půdy: Na holině (neúrodný pozemek), Na písku, Na kamenici. 

- podle rozlohy: Na lomenici (pole ve tvaru �), Pruta, Na dolních, horních provázkách (úzké 

pruhy polí a lesů, severně od Želejova), Klínek (les ve tvaru klínu jižně od Želejova), Na puntě 

(malý kousek pole u kravína), Na drahách - rovinka obecní silnice. 

- podle porostu: (lesů a rostlin): V jivinách, Dubina, U borovice, U jeřábku, V borovičkách, 

Jedliny, U topola, V Olšinách, Černý les. 

                                                 
13 http://www.biomonitoring.cz/biotopy  
14 http://geoportal.cenia.cz 
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-podle orientačních bodů v okolí: U trkaču, U kříže, U křížku, U Panny Marie (při cestě do Kalu, 

severně od Bezníku)  

- podle využití: Na záhumení, Jiřičkův dol (v těchto místech se prý dolovala železná ruda), 

Dehetník - malý a velký (les na jižní hranici k. ú. Želejov, v mokřině u silnice se ve žluté hlíně 

namáčely šindele, pro zvýšení jejich životnosti). 

- původ nezjištěn: Dušník - louka pod "Provázkama" k Lukavečku, Zlatnická stráň, V lavičkách, 

Na honech, Pecháňská horní a dolní. 

1.8 Osídlení krajiny 

Nejstarším nálezem z k. ú. Želejov, který dokládá osídlení krajiny lidmi, je kamenná hlazená 

sekerka kultury lidu s keramikou vypíchanou (5. tisíciletí před naším letopočtem), nalezená 

v roce 1898 v poloze zvané Na holině. Nález byl předán do Národního muzea v Praze. 15 

Vesnice Bezník, Borek a Želejov jsou uvedeny v písemných pramenech ze 13. století, jako 

součást panství Miletín, se kterým byly historicky spjaty.  

Severně od Borku nad rozcestím silnic do Bezníku a nad soutokem dvou pramenů vody  

se nachází strmý kamenný hřeben, tzv. bradlo, s pomístním názvem Hrádek (pozemková parcela 

č. 192).  

Obrázek 1: Objekt Hrádek v k. ú. Borek 

 
Zdroj: vlastní (r. 2016) 

Jedná se o místo připravené ke stavbě menšího hradu. Vrchol byl odtesán do roviny 

a upraven do oválné plošiny velikosti přibližně 40 x 8 m. Kolem ní byl do skály vytesán příkop  

                                                 
15 OMaG Jičín, PhDr. Eva Ulrychová 
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a vykopaný materiál byl nasypán jako základ valu. Z přístupové strany - od severu - byla plošina 

oddělena dalším příčným příkopem a hradbou či dřevěnou palisádou mezi ním a obvodovým 

příkopem. Archeologickým průzkumem nebyly zjištěny stopy po zástavbě a nepodařilo se získat 

žádný datovací materiál. Vzhledem k dějinám Miletínska ve vrcholném středověku,  

je nejpravděpodobnější, že památku začal budovat řád německých rytířů při kolonizaci 

miletínska, v polovině 13. století. Protože se však ekonomická situace zhoršovala, práce skončily 

zbudováním opevnění a samotný obytný objekt postaven nebyl. Objekt mezi Borkem a Bezníkem 

je zcela unikátním objektem svého druhu ve střední Evropě16. 

 

                                                 
16 http://ulrychova-archeolog.webnode.cz/news/archeologicke-nemovite-pamatky-horicka-1-cast 
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2 Praktická část 

V úvodní kapitole praktické části je popsán metodologický postup při zpracování daného tématu. 

Následující kapitoly jsou věnované hospodářskému využití pozemků a jeho změnám. V závěru 

praktické části je provedeno shrnutí zjištěných výsledků. 

2.1 Metoda práce 

Ve fázi přípravy k absolventské práci jsem hledala podklady týkající se zvoleného tématu. 

Shromáždila jsem a pročítala archiválie obce Borek, obecní kroniky, knižní publikace, zapůjčené 

z miletínské a hořické knihovny, nebo od obyvatelů obce Borek. Použila jsem výstupy místních 

šetření, která byla v minulosti prováděna v obci Borek pro Český statistický úřad a Muzeum hry  

a galerii v Jičíně. Vyhledávala jsem údaje, týkající se daného tématu. Poté jsem navštěvovala 

pamětníky v obci a získané informace jsem s nimi konzultovala podle jejich vzpomínek. 

Dostávala jsem od nich upřesnění a tipy pro další bádání. Následoval terénní průzkum, při kterém 

jsem pořizovala zápisky a fotografie. Do terénu jsem vyrazila několikrát. Podle historických 

fotografií jsem se snažila pořídit fotografie stejných míst a objektů, pokud možno ze shodného 

úhlu pohledu. 

Informaci o stavu lesních pozemků jsem získala od odborného lesního hospodáře a od referenta 

odboru životního prostředí Městského úřadu v Hořicích. 

Doplňující informace a různé mapy jsem vyhledávala na internetu. Použila jsem například údaje 

o počtu obyvatel a domů zpracované Českým statistickým úřadem. 

Nasbírané podklady jsem nahrála do počítače a rozdělila jsem je do skupin. Promyslela jsem 

strukturu obsahu tak, aby na sebe jednotlivé části logicky navazovaly, a údaje jsem zpracovala. 

Pro porovnání změn jsem použila informace o současném stavu z výpisu z katastru nemovitostí, 

výkazy ploch z roku 1845, historické i současné fotografie, archivní mapy a letecké snímky.  

Absolventská práce je rozdělena do dvou částí, které jsou doplněny tabulkou, grafy a obrázky. 

Mapy a fotodokumentace jsou umístěny v příloze.  

Při zpracování absolventské práce jsem využila vědomosti, získané během studia na vyšší 

odborné škole v předmětu Ochrana a tvorba krajiny.  
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2.2 Hospodářské využití pozemků 

Celková rozloha území obce Borek je přibližně 638 hektarů.  

Využití krajiny obce Borek je předurčeno jejím reliéfem, nadmořskou výškou a rozlohou 

pozemků. Struktura zdejší krajiny je velmi rozmanitá. Nacházejí se zde vodní toky, pole, louky  

a pastviny, lesy, sady a zahrady, zastavěné plochy, rybníky a nádrže, plochy s těžbou. Krajinné 

složky jsou vzájemně propojeny. Hospodaření na pozemcích má zásadní vliv na vývoj krajiny 

obce Borek. 

V následujících tabulkách je uvedeno rozdělení pozemků, podle jejich využití v letech 1845, 

1948 a 2017. 

Tabulka 1: Výkaz ploch pozemků – r. 1845 

k. ú. Borek u Miletína Bezník Želejov 

celková výměra (m2): 214 34 47 235 70 10 194 76 84 

z toho: 

role 128 70 72 142 14 75 129 63 73 

louky 14 90 27 20 30 16 28 18 05 

zahrady 1 69 91 2 05 27 1 53 86  

pastviny 12 32 53 26 86 15 9 90 69 

močály, jezera a rybníky 9 86 2 70 2 52 

lesy  50 81 53 36 28 67 19 57 62 

zastavěné plochy a nádvoří 1 00 35 1 14 52 1 16 68 

neplodná půda 5 04 1 01 40 65 

Jiné p. p. d. n 4 74 26 6 59 70 4 33 04 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html - výkaz ploch  

Druhy pozemků, uvedené v tabulce s výkazem ploch v r. 1845, jsou dále rozděleny následovně: 

Role : role, role s ovocnými stromy, střídavě pastvina (úhor) 

Louky: louky, s ovocnými stromy, s užitkovým dřívím 

Zahrady: zeleninové, ovocné 

Pastviny: normální, s ovocnými stromy, s užitkovým dřívím 

Močály, jezera a rybníky jezera bez rákosu, rybníky bez rákosu 
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Lesy: jehličnaté, smíšené, křoviny 

Neplodná půda: holé skály, štěrkoviště, pískoviště a hliniště 

Jiné p.p.d.n.:  řeky a potoky, silnice a cesty 

V dalších letech jsou druhy pozemků uvedeny bez dělení na další podskupiny. 

Tabulka 2: Výkaz ploch pozemků – r. 1948 

k. ú. Borek u Miletína Bezník Želejov 

celková výměra (m2): 214 08 43 235 70 10 194 80 08 

z toho: 

role 129 36 50 148 55 01 126 40 22 

louky 17 69 15 19 14 92 27 02 62 

zahrady 4 75 01 4 05 56 4 78 91 

pastviny 5 40 64 19 59 56 3 69 68 

močály, jezera a rybníky -- -- -- 

lesy  51 42 25 41 90 68 27 20 66 

zastavěné plochy a nádvoří 1 35 83 1 87 67 1 27 77 

neplodná půda -- -- 43 

Jiné p. p. d. n 4 09 05 6 61 75 4 39 79 

Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html - výkaz ploch 
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Tabulka 3: Rozdělení pozemků podle využití - statistické údaje k 27. 8. 2017 

k. ú. Borek u Miletína Bezník Želejov 

celková výměra (m2): 218 76 65 231 49 49 187 83 57 

z toho: 

orná půda 109 54 01 69 24 89 100 79 24 

zahrada 2 68 30 4 53 49 3 00 02 

ovoc. sad 1 55 58 1 08 03 28 72 

travní plocha 34 94 36 88 84 12 36 23 61 

lesní pozemky 58 07 19 52 99 30 34 00 89 

vod. plocha - nádrž  14 17 1 50 1 14 

vod. plocha - tok přirozený 1 12 45 2 34 29 2 04 07 

vodní plocha - tok umělý -- 19 00 47 18 

zastavěná plocha - společ. dvůr -- 1 61 -- 

zastavěná plocha - zbořeniště 34 13 06 -- 

zastavěná plocha 1 90 10 17 77 2 54 65 

ost. plocha - dobývací prostor -- -- 73 65 

ost. plocha - jiná plocha -- 69 60 64 91 

ost. plocha - manipulační 77 53 63 48 1 92 73 

ost. plocha - neplodná půda 1 25 55 78 76 88 18 

ost. plocha - ostatní komunikace 2 86 07 5 88 84 2 50 19 

ost. plocha - silnice 2 41 41 2 07 92 1 74 39 

ost. plocha - sport a rekreace 64 29 -- -- 

ost. plocha - zeleň 29 77 23 84 -- 

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx  
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V roce 2006 byl vypracován územní plán obce Borek, ve kterém je navrženo využití veřejných 

i soukromých pozemků v území. V současnosti je připravován územní plán nový.  

V následujících kapitolách jsem provedla porovnání hospodářského využití pozemků podle údajů 

z let 1849, 1948 a z roku 2017. Zjištěné změny jsem následně vyhodnotila v závěrečném shrnutí.  

2.2.1 Maloplošná chráněná území 

Na území obce Borek se nacházejí dvě maloplošná chráněná území. Jedná se o naleziště 

ohrožených druhů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. 

V údolí potoka Bystřice, se rozkládá přírodní památka (dále jen PP) Kalské údolí, ev. č. 2002. 

(příloha č. 3). Její rozloha v k. ú. Bezník je 49.410 m2. Důvodem ochrany je přírodní koryto  

s pobřežními remízky olší a habrů, vlhké nivní louky, obklopené vzrostlými přirozenými 

bučinami i nepůvodními smrkovými porosty.  

Obrázek 2: Kalské údolí 

 
Zdroj: vlastní (r. 2016) 

Vyskytují se zde ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů. Rozkvétají zde bledule jarní 

Leucojum vernum, upolín nejvyšší Trollius altissimus, prstnatec májový Dactylorhiza majalis, 

řebříček bertrám Achillea ptarmica a ostřice nedošáchor Carex pseudocyperus. Na podmáčených 

loukách žije ještěrka živorodá Zootoca vivipara, slepýš křehký Anguis fragilis, užovka obojková 

Natrix natrix, ropucha obecná Bufo bufo a čolek obecný Triturus vulgaris. V údolí pravidelně 
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hnízdí střízlík obecný Troglodytes troglodytes, konipas horský Motacilla cinerea, skorec vodní 

Ciclus cinclus a ledňáček říční Alcedo atthis. Na vodní tok jsou vázány také mihule potoční 

Lampetra planeri a rak říční Astacus fluviatilis. Z okolních lesů sem přilétá krkavec velký Corvus 

corax, čáp černý Ciconia nigra, králíček ohnivý Regulus ignicapilla, jestřáb lesní Accipiter nisus, 

nebo ťuhýk obecný Lanius collurio. Většina luk je využívána k produkci sena a zeleného krmení. 

Louky jsou zpravidla sklízeny jednou ročně. Podmáčené louky jsou v současnosti bez údržby, 

postupně zarůstají dřevinami, šťovíkem tupolistým Rumex obtusifolius a kopřivou dvoudomou 

Urtica dioica. Některé ohrožené druhy rostlin ubývají.17 

Na jižních a jihozápadních svazích mírného hřbetu Homolka, které spadají do údolí toku 

Bystřice, v nadmořské výšce 370 - 425 m, se rozkládá PP Homolka, ev. č. 1538. Rozloha PP 

Homolka je 21.154 m2.  

Důvodem ochrany je louka a křovinaté stráně s výskytem vstavače bledého Orchis pallens,  

který patří mezi nejvzácnější české orchideje a je řazen mezi silně ohrožené druhy v červeném 

seznamu ČR.  

Obrázek 3: Vstavač bledý 

   
Zdroj: vlastní (srpen 2017) – vlevo,  http://nature.hyperlink.cz/stran.htm - vpravo 

Naleziště vstavače bledého se nachází na mezi ve střední části lokality, která je udržována 

pastvou. V minulosti zde byly zjištěny i další vzácnější druhy, které však z lokality vymizely, 

např. jetel alpský Trifolium alpestre, černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora a hořec brvitý 

                                                 
17 Plán péče o PP Kalské údolí na období 2012-2021, Mgr. Michal Gerža 
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Gentianopsis ciliata. Z obratlovců zde byly zjištěny např. ještěrka obecná Lacerta agilis, užovka 

hladká Coronella austriaca, pravidelně zde hnízdi ťuhýk obecný Lanius collurio, pěnice 

slaviková a pokřovní Sylvia borin, curruca.18 

V obou těchto krajinářsky hodnotných lokalitách došlo upřednostněním hospodářských zájmů,  

za socialistického režimu, ke zhoršení stavu přírody. Přirozená stanoviště vzácných a ohrožených 

druhů rostlin a živočichů byla ohrožena. V roce 1990 byly vyhlášeny nařízením ONV Jičín 

přírodními památkami. Správcem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro tyto přírodní 

památky není vyhlášené ochranné pásmo, je jím tedy dle §37 zákona č.11/1992 Sb. pás  

do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.19 

2.2.2 Orná půda  

Orná půda představuje 44% celkové výměry území obce Borek.  

Na leteckých snímcích, pořízených v roce 1936 lze okolo vesnic pozorovat množství malých 

políček, protáhlých v jednom směru, kombinovaných s rozptýlenou zelení a loukami.  

Graf 1: Změna výměr orné půdy v jednotlivých katastrálních územích obce 

 
Zdroj: vlastní  

Podle porovnání s výkazem ploch z roku 1845 bylo zjištěno, že v roce 1948 došlo k nárůstu 

rozlohy polí v Borku u Miletína 0,7 ha a v Bezníku o 6,4 ha. V Želejově se rozloha polí zmenšila 

o 3,2 ha. Po vzniku jednotného obhospodařování byla drobná políčka spojována do lánů velké 

rozlohy. Bylo rozoráno mnoho polních cest a mezí, některé stromy byly vytrhány, aby byla 

                                                 
18 Plán péče o PP Homolka na období 2011-2020, Mgr. Michal Gerža 
19 www.citadella.cz/europarc/index.php?p=historie_ochrany&site=zakladni_udaje_cz 
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zemědělská půda využívána co nejvíce. Na počátku 70. let 20. století byly prováděny 

hydromeliorace některých zamokřených zemědělských pozemků. 

V současnosti se oproti roku 1845 plocha polí ve všech katastrálních územích obce Borek 

výrazně zmenšila – v Borku u Miletína o 20 ha, v Želejově o 29 ha a v Bezníku o více než 70 ha. 

Na zemědělských pozemcích Bezníku, Borku u Miletína a Želejova se pěstovaly různé polní 

kultury, především brambory, řepa, mák, pšenice, oves, žito, ječmen, jetel na semínko, len  

na semínko i na stonky, hrách, kmín, sourež, řepka olejka, kukuřice a peluška. V období  

2. sv. války byl nařízen povinný osev u olejnin (řepka olejka, mák setý), chlebovin, brambor  

a cukrovky. V průběhu let došlo ke změnám obhospodařovaných kultur. Na konci roku 1957 byla 

založena JZD v Želejově a v Borku. Většina selských usedlostí nebyla schopna čelit tlaku  

v podobě vysokých dodávkových povinností a menší rolníci vstoupili raději do JZD dobrovolně. 

Rostlinná výroba byla v družstvu společná a družstevníci s vloženou půdou nemohli volně 

nakládat. Na začátku roku 1960 byla JZD v Borku a v Želejově sloučena pod názvem „JZD  

Pod Zvičínou“. V prvních deseti letech hospodaření JZD se opakovaně stávalo, že kvůli špatné 

organizaci práce docházelo ke značným ztrátám. Úroda nebyla včas odvezena z polí a zničil ji 

déšť nebo zasypal sníh. Obilí, které vzrostlo na panácích v polích, se házelo do rokle, len se  

na jaře spaloval na polích20. Nedostatek pracovních sil nahrazovaly zemědělské stroje. V roce 

1958 JZD v Borku zakoupilo první traktor a přestalo se orat koňmi. V roce 1959 se sela poprvé 

pšenice s pásákem. V roce 1965 se vybíraly poprvé kombajnem brambory. V roce 1968 JZD 

vlastnilo obilní kombajn a nákladní automobil. Při sklizních brambor a ve žních pomáhali 

brigádníci z patronátních závodů a ze škol a vojáci. Ve druhé polovině 90. let 20. století  

se zmenšila plocha s pěstováním brambor. Přednost dostalo pěstování tržních plodin, na které 

pěstitel dostává dotace. V současnosti se okruh pěstovaných plodin zúžil. Na zemědělských 

pozemcích se pěstuje především řepka olejka, kukuřice, pšenice, tolice vojtěška a jetelotravní 

směsi. 

Po roce 1989 byly obnovovány vlastnické vztahy k půdě. Místní obyvatelé se v současnosti 

zabývají zemědělstvím pouze okrajově. Převážná část zemědělských pozemků v obci Borek je 

pronajímána ZD Miletín se sídlem v Rohoznici. Majitelé pozemku mají možnost, stanovením 

                                                 
20 Soukromá kronika A. Jónové, 1951 - 1972 
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podmínek v nájemní smlouvě, skladbu polních kultur, pěstovaných na vlastních pozemcích, 

ovlivnit. 

Vytvořením velkých lánů z malých polí a hydromelioracemi zemědělských pozemků byla 

narušena schopnost zadržet vodu v krajině a kvalitní půda začala být odnášena působením vodní  

i větrné eroze. Použitím výkonnější mechanizace dochází ke změně půdní struktury. Stále těžší 

mechanizace půdu deformuje, snižuje její provzdušnění a vsakování vody. Přívalové deště ničí 

zemědělskou půdu. Smývají ornici, odnášejí do nižších poloh, kde vznikají nánosy a jsou 

zanášeny potoky. První zmínka o ztrátách na polích po průtržích mračen je uvedena v kronice 

Borku u roku 1977, kdy voda vyplavila vyklíčenou kukuřici a brambory z Vrch nad Borkem.  

Na poli se vymlely hluboké strouhy, které ani traktor nedokázal přejet a půda z polí byla přívalem 

vody nesena přes náves a zahrady. Pod nánosem hlíny zmizela tráva, vzrostlá k sečení, i mlaty 

stodol a kůlen.21 

Pro ochranu vsí (především níže položených domů) před škodou, způsobenou přívalovými dešti, 

byly v 80. letech 20. století vybudovány kanalizace na odvod povrchové vody. V Borku vede 

kanalizační potrubí od nejvýše položeného č. 5, podél silnice dolů do návsi, kde končí pod silnicí 

u č. 2. V Bezníku je dešťová kanalizace vedena ve dvou směrech. Od stodoly u č. 28 vede sběrné 

potrubí do údolí před Homolkou pod č. 27, a z návsi po pravé straně podél silnice za č. 22, kde je 

svedeno do rokle. V Želejově začíná tato kanalizace před vjezdem do č. 1, dále je uložena  

v zahradě č. 13, prochází dvorkem okolo č. 18, přes náves, odkud je kanalizace vedena v trase 

podél pěšiny mezi č. 5 a č. 6 do Dolišky, kde je vypouštěna do louky.  

Negativní vliv na krajinu má také používání umělých hnojiv, prostředků na likvidaci plevelů  

a škůdců. Některé druhy rostlin a živočichů z krajiny mizí, zhoršuje se kvalita povrchových  

i podzemních vod. 

2.2.3 Louky a pastviny  

Louky a pastviny zaujímají 25% celkové výměry území obce Borek.  

Při porovnání současné rozlohy travních ploch s výkazem ploch z roku 1845 byl zjištěn nárůst  

v Borku u Miletína o 20 ha, a v Bezníku o více než 40 ha. Nárůst je způsoben vznikem  

                                                 
21 Kronika obce Borek 1914 - 2000 
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ze zemědělských pozemků, které se špatně obdělávaly a chovem skotu. V Želejově se rozloha luk 

a pastvin za toto období zmenšila o 2 ha.  

Graf 2: Změna výměr luk a pastvin v jednotlivých katastrálních územích obce 

 
Zdroj: vlastní  

Travnaté plochy jsou koseny mechanizací, nebo spásány dobytkem. Pro lepší obhospodařování 

byly odvodňovány mokré louky jihozápadním směrem od vsi Želejov, v poloze „U topola“. 

Odvodněna byla také zamokřená louka na Lukách v k. ú. Bezník. Stav lučních porostů v údolích, 

poblíž vodních toků zůstal beze změny. V k. ú. Borek u Miletína nebyly prováděny žádné 

hydromeliorace, neboť zamokřené louky se zde nacházejí pouze v okolí pramenišť a v lokalitách, 

které nejsou výhodné pro zemědělskou produkci. Pozemky, na které nemá mechanizace přístup, 

postupně zarůstají plevelem, křovinami a náletovými dřevinami. Jedná se o pozemky v okolí 

zemědělského areálu a na okrajích lesních pozemků. Na takovýchto místech, pokud jsou do nich 

vyústěny příkopy svádějící vodu dešťovou, nebo vodu z odvodněných pozemků, se pomalu 

samovolně vytvářejí mokřady. Příkladem je svodnice od „Jivin“ ke „Klínku“, kam byla  

po provedení hydromeliorací svedena voda ze zemědělského pozemku „U topola“.  

Po svodu dobytka si hospodáři ponechávali ojediněle v chlévě krávu na mléko pro vlastní 

potřebu, nebo krmili býka na prodej. Ve druhé polovině 90. let 20. století se stal chov 

hospodářských zvířat v chlévech usedlostí ztrátovým. V současnosti je nejvýznamnějším 

chovatelem skotu v obci JZD Miletín. Chovem masného skotu se zabývají také tři soukromí 

chovatelé v Bezníku a jeden v Borku. Rovněž chovatelé ovcí jsou tři. Dva koně jsou chováni  

v Bezníku. Stinnou stránkou chovu větších hospodářských zvířat je oplocení pastvin a omezení 

průchodu volnou krajinou pěším turistům. 
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2.2.4 Zahrady a sady 

Zahrady zaujímají necelá 2% celkové výměry území obce Borek. Rozloha sadů v území obce 

Borek je nepatrná – něco málo přes 29 ha, což je méně než 0,5% celkové rozlohy. Porovnání 

současné výměry zahrad a sadů s výkazem ploch z let 1845 a 1948 je problematické.  

Sady jako takové ve výkazu nejsou uvedeny. V celkové výměře zahrad jsou zde započítány louky  

s ovocnými stromy, nebo zahrady ovocné.  

Na archivních mapách z roku 1841 jsou sady a zahrady zakresleny v přímé návaznosti  

na obydlená sídla.  

Zahrady jsou dnes osázeny ovocnými a okrasnými dřevinami. Stále v nich rostou stromy, jako 

jsou ořešáky, jabloně letní i pozdní, hrušně, třešně, višně, slivoně a blumy. Postupně však ubývají 

tradiční druhy. Na záhoncích se pěstuje sezónní zelenina a drobné ovoce (jahody, angrešt, rybíz, 

maliny). Zahrady jsou také zdrojem píce pro krmení drobného hospodářského zvířectva (králíků, 

hus, kachen a slepic) U rekreačních objektů a usedlostí, kde není chováno žádné hospodářské 

zvířectvo, jsou zahrady využívány k relaxaci a odpočinku. Majitelé zde udržují nízký trávník. 

Nově vznikají okrasné zahrady i ve svažitém terénu, který je upraven terasováním.  

Podle porovnání s výkazem ploch z roku 1845 došlo ke zvětšení rozlohy zahrad ve všech 

katastrálních územích zkoumané lokality (v Bezníku o 2,5 ha, v Borku o 1 ha a v Želejově  

o 1,5 ha). 

V předzahrádkách domů se na přelomu 19. a 20. století pěstovaly pivoňky Paeonia, růže Rosa, 

bílý bez (šeřík Syringa), šalvěj Salvia, máta Mentha, kosatec Iris a boží dřevec (pelyněk brotan 

Artemisia abrotanum), často i jalovec. Vše bylo ohrazeno tyčkovým plotem22. Nyní jsou 

předzahrádky osázeny okrasnými květinami, skalničkami, azalkami. Ozdobami předzahrádek 

některých roubenek jsou slézové růže rodu Althaea.  

Nejstarší zmínka, týkající se sadů, se vztahuje se k roku 1898. Je uvedena ve školní kronice 

Bezníku. Na památku 50. výročí od nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn, byly založeny 

"Jubilejní sady". Bylo v nich vysazeno 12 stromků vypěstovaných ve školní zahradě. V dalších 

                                                 
22 Národopisný sborník okresu hořického, Redakční komitét 
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letech se vysazování opakovalo - na návsi v Borku, v třešňovce, nebo na pozemcích dosud 

pustých.23  

Na počátku 80. let byl založen sad nad lesem Dehetníkem, v k. ú. Želejov. Vlastník č. 5  

v Želejově zde vysadil původní odrůdy jabloní, ořešáky, třešně a višně. Do roku 2000 bylo ovoce 

ze stromů pravidelně sklízeno. Trávu ze sadu sušili místní obyvatelé ke krmení drobného 

domácího zvířectva. Se změnou majitele pozemku zůstal sad ponechán bez údržby, postupně 

zarůstá křovinami a rozšiřuje se v něm nálet ze sousedního lesního pozemku. Ve 21. století zatím 

k žádné výsadbě sadů nedošlo. Novými ovocnými stromy jsou nahrazovány přestárlé dřeviny  

v zahradách.  

2.2.5 Lesy 

Lesy představují 23% celkové výměry obce Borek. Lesní pozemky jsou tvořeny z mnoha malých 

celků, které náležely k jednotlivým usedlostem a byly zdrojem dříví na topení a stavebním 

materiálem. Největším celkem je les Mladí, který původně náležel majiteli miletínského panství. 

Vlastníky lesních pozemků na území obce Borek jsou soukromé osoby a Obec Borek. 

Nevýznamná část lesních pozemků je spravována Lesní správou Hořice.  

Graf 3: Změna výměr lesních pozemků v jednotlivých katastrálních územích obce 

 
Zdroj: vlastní  

Oproti roku 1845 došlo k nárůstu lesních ploch v Borku u Miletína a v Želejově o cca 7 ha,  

v Bezníku o 16 ha.  

                                                 
23 Pamětní kniha (školní kronika) jednotřídní obecné školy v Bezníku, 1802 - 1918 
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Před 200 lety se lesní pozemky nacházely na místech, která nebylo možné jiným způsobem 

hospodářsky využít. Postupně se začaly zalesňovat i další svažité pozemky. (Například 

„Zlatnická stráň“ v k. ú. Želejov, na počátku 20. století). Po 2. sv. válce a vzniku jednotných 

zemědělských družstev se lesy vysazovaly na zemědělských pozemcích, špatně přístupných  

pro zemědělskou techniku. Od konce 20. století jsou zalesňovány pozemky ve větších 

vzdálenostech od usedlostí. Výjimečným a poměrně významným zásahem do krajiny obce Borek 

byla, v roce 1993, výsadba plantáží s borovicemi, určenými na vánoční stromky. Za tímto účelem 

byla zalesněna orná půda v k. ú. Želejov a k. ú. Borek u Miletína, o rozloze téměř 10 ha. Jednalo 

se o pozemky, náležející k usedlosti č. 1 v Želejově. Tato výsadba byla povolena dočasně  

a pozemky měly být do konce roku 2007 opět uvedeny do původního stavu. V průběhu let však 

došlo ke změně vlastnických vztahů k pozemkům a situace se zkomplikovala. Do současné doby 

byly do původního stavu uvedeny pozemky o celkové výměře cca 1,5 ha. Na lesní pozemek byl 

do současné doby převeden pozemek v poloze „Na Horce“, o rozloze cca 1 ha, který navazuje  

na lesní porost „V Jedlinách“. Situace se zbývajícími pozemky je stále v jednání.  

Zkoumané území spadá do 3. - 4. lesního vegetačního stupně. Původními dřevinami zde byly 

buk, habr a javor. Tyto porosty se v současnosti nacházejí na prudkých svazích roklí západně  

od Borku a od Želejova a na úpatí svahů mezi Želejovem a Chroustovem.  

Na stanovištích s pískovcovým podložím rostou lesy borové. Jedná se o jižní část k. ú. Želejov, 

při hranici s katastrem miletínským.  

Stráň „V jedlinách“ je lokalitou, kde v původním porostu převládala jedle bělokorá. Dnes se zde 

tato dřevina vyskytuje pouze ojediněle.  

Na snadněji přístupných plochách se začaly v 19. století vysazovat smrkové monokultury,  

neboť smrk byl ekonomicky nejvýhodnější dřevinou. Tento druh výsadby trval až do konce  

90. let 20. století. Poté byl, novým lesním zákonem č. 289/1995, stanoven minimální podíl 

melioračních a zpevňujících dřevin při výsadbě. Ve zkoumaném území převládají smrkové 

porosty s příměsí modřínu, borovice, buku, habru a dalších listnáčů do současnosti.  

Nad hospodařením na lesních pozemcích v obci Borek vykonává dozor orgán státní správy lesů  

- odbor životního prostředí MěÚ Hořice. Obec s rozšířenou působností zajišťuje vypracování 

lesní hospodářské osnovy, s platností 10 let (např. 1. 1. 20018 - 31. 12. 2027), která obsahuje 

lesnické mapy, návrh hospodářských opatření a požadavky ochrany přírody. Vlastníci hospodaří 

na lesních pozemcích ve spolupráci s odborným lesním hospodářem.  
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Věková různorodost lesních porostů je velmi nevyrovnaná. Nejvíce jsou zastoupeny porosty  

ve stáří 80-90 let (v přímé souvislosti s napadením smrkových monokultur bekyní mniškou 

Lymantria monacha, v letech 1921 - 22 a s novou výsadbou po vytěžení dřevní hmoty). Ostatní 

věkové třídy jsou zastoupeny nevýznamně. Lehce převyšuje věková skupina 20 let. Jedná se  

o výsadbu po kůrovcové kalamitě v letech 1992 – 93. Tato kalamita byla způsobena tím,  

že po převedení vlastnických práv zpět na majitele pozemků, nebyly včas vytěženy polomy.  

V lesních porostech na prudkých svazích roklí je půda ohrožena erozí. Proudy vody, stékající  

do koryt po přívalových deštích podemílají svahy. Dochází k sesouvání a odplavování půdy.  

V rokli pod Bezníkem je na sedmi místech postaveno hrazení bystřiny z pískovcového kamene,  

o výšce 2 až 3 metry. Toto hrazení představuje technické opatření, které brzdí vodní živel v době 

jarního tání a při povodních (naposledy v roce 2014). Snižuje půdní erozi a vznik škod  

na březích, domech v nižších polohách, poblíž koryta bystřiny. Tyto stavby působí příznivě také 

na vzhled krajiny. V poměrně dobrém stavu jsou však zachovány pouze první dvě kamenná 

hrazení směrem od Vidonic, ostatní jsou méně, či více rozvaleny.  

Obrázek 4: Hrazení bystřiny v rokli pod Bezníkem 

 
Zdroj: vlastní (r. 2017) 

2.2.6 Památné stromy  

Jako památné stromy jsou označovány mimořádně významné stromy, které byly za památné 

vyhlášeny podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na území obce se vyskytují 

dva památné stromy. Pokaždé se jedná o lípu.  

V prvním případě je to lípa srdčitá Tilia cordata stojící u samoty v "Podemladí", k. ú. Borek, asi 

z r. 1750. Památkově chráněným stromem byla vyhlášena v roce 1996, Okresním úřadem Jičín 
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(strom 104948/1). V roce 2009 byla naměřena výška stromu 22m a obvod kmene 515 cm. 

Odhadnuté stáří 300 let.24 (příloha č. 13).  

Památkově chráněným stromem byla v r. 1998 vyhlášena Okresním úřadem Jičín také lípa 

velkolistá Tilia platyphyllos na návsi v Želejově (strom 104936/1). Lípa má v kmeni dutinu  

o průměru 1,6 m. Podle pověsti byla lípa vysazena za doby husitů a její koruna byla tvarována  

jako kalich. V roce 2009 byl naměřen obvod kmene 480 cm, výška stromu je uvedena 7 m.  

Při vlastním měření v roce 2017 byl ve výšce 150 cm zjištěn obvod kmene 588 cm + cca 100 cm 

dutina. Odhadovaná výška v poměru k osobě vysoké 170 cm je 17 m. Při zápisu výšky stromu  

v roce 2009 došlo nejspíš k tiskové chybě - vynechání čísla 1 na první pozici.  

Obrázek 5: Památné stromy 

Lípa srdčitá Tilia cordata – Podemladí Lípa velkolistá Tilia platyphyllos – Želejov 

     

Zdroj: vlastní (r. 2016) 

Ani u jedné z těchto lip není umístěna tabule s označením, že se jedná o památný strom. 

2.2.7 Další historicky významné stromy 

Na území obce Borek se nacházejí rovněž stromy, jejichž výsadba byla spojena s určitou 

historickou událostí. 

                                                 
24 http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy 
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V Borku, u kříže na návsi, byly zasazeny po převratových dnech roku 1918 dvě lípy „“Lípy 

svobody“. Jsou to lípy velkolisté Tilia platyphyllos. (Zajímavost: Lípy pomáhal sázet  

i Josef Špůr z č. 10. Roku 1929 jel na kole shánět veterináře pro koně, uhnal se a napil se 

studeného piva, dostal rychlé souchotiny a zemřel. Lípa, kterou při sázení držel, toho roku uschla 

a místo ní museli zasadit novou.)  

Na návsi v Bezníku, byly roku 1918 zasazeny „Švehlovy lípy“. Tyto dvě lípy srdčité Tilia 

cordata jsou nazvány podle Antonína Švehly, oblíbeného prvorepublikového předsedy České 

strany agrární, vedoucího činitele protirakouského odboje a spoluorganizátora státního převratu 

28. října 1918.  

Po levé straně silnice do Bezníku, v místě tragického neštěstí, při němž byl v roce 1905 smrtelně 

zraněn koněm mladý muž, byla zasazena lípa velkolistá Tilia platyphyllos. 

V roce 2000 byla při příležitosti prvního setkání rodáků a přátel vysazena lípa velkolistá Tilia 

platyphyllos v Bezníku, na obecním pozemku, u hospody „Na Kovárně“. 

2.2.8 Rozptýlená zeleň 

V době sjednocování zemědělských pozemků došlo ve zkoumaném území k likvidaci stromů  

a keřů, oddělujících jednotlivá políčka. 

V současnosti se zde nacházejí stromy a keře, volně rostoucí na mezích, oddělujících pastviny,  

na hranicích manipulační plochy v okolí zemědělského areálu a podél polních cest zachovaných  

i těch nepoužívaných, které postupně zarůstají. Vyskytují se zde: javor klen Acer pseudoplatanus, 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior, bříza bělokorá Betula pendula, lípa srdčitá Tilia cordata, dub 

letní Quercus robur, růže šípková Rosa canina, hloh obecný Crataegus oxyacantha, bez černý 

Sambucus nigra, ve vlhkých polohách vrba bílá Salix alba, vrba jíva Salix caprea, olše lepkavá 

Alnus glutinosa, na místech sušších jeřáb ptačí Sorbus aucuparia, topol osika Populus tremula, 

třešeň ptačí Prunus avium, olše šedá Alnus incana, kalina obecná Viburnum opulus. 

2.2.9 Stromořadí 

Společenstva stromů se v krajině obce Borek nacházejí podél vodních toků a podél cest. Druhová 

skladba je stejná, jako u rozptýlené zeleně. Břehové porosty neubývají, místy se, v okolí potoků  

i rybníků, rozrůstají. Situace se stromořadími podél komunikací je opačná. Mizí původní stromy 

podél silnic. Staré dožívají, usychají a nové už nejsou vysazovány. Poslední zmínka o vysázení 
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švestkové aleje podél okresní cesty je uvedena v želejovské kronice v roce 193425. V současnosti 

z této aleje zůstalo posledních osm stromů.  

V minulosti lidé chodili pěšky, nebo jeli na povozech, tažených koňmi. Aleje stromů lemující 

komunikace jim poskytovaly v létě stín a také ovoce na občerstvení. S rozvojem automobilové 

dopravy na konci 20. století, se změnil i stav pozemních komunikací a jejich okolí. Automobily 

dosahují stále větších rychlostí a stromy podél komunikací jsou odstraňovány, aby neohrozily 

bezpečnost řidičů. Současný stav potvrzuje také to, že stromořadí podél silnic mělo nejen důvod 

estetický, ale i orientační a ochranný. V zimním období mizí silnice, v místech mezi širokými 

volnými pláněmi, pod závějemi. Organizace, která dbá o údržbu komunikací, nechává  

s předstihem umístit v jejich blízkosti dřevěné tyče, pro lepší orientaci při odklízení sněhu. 

2.2.10 Vodní plochy 

V krajině obce Borek převažují přirozeně tekoucí vodní toky, lemované zelení (viz. kapitola 2.2.9 

Stromořadí), nad vodami stojatými. 

Stojaté vody 

V k. ú. Bezník se v minulosti nacházela menší vodní plocha v údolí pod č. 5, jihozápadně od vsi. 

Byla napájena vodou z blízkého prameniště. Prameniště vyschlo a tím zanikla i vodní nádrž. 

Se vznikem Bystrého mlýna byl vybudován náhon, ve kterém voda poháněla mlýnské kolo.  

V současnosti je trasa koryta náhonu ještě patrná, voda zde však neprotéká od 60. let 20. století.  

V roce 1954 byla vybetonována na severozápadním okraji Bezníku, u cesty do Kalu, velká 

požární nádrž. Nádrž nikdy svůj účel neplnila. Voda jejími stěnami prosakovala a rychle mizela. 

V současné době je tato nádrž zpustlá a zarostlá. 

Na archivní mapě k. ú. Borek u Miletína, z r. 1841, je zakreslen rybníček, vybudovaný  

na drobném vodním toku, s prameništěm v severovýchodní části zahrady, náležející k samotě 

„Podemladí“. Rybníček byl určen pro chov ryb. Ještě v polovině 90. let 20. století byl oplocen,  

i když už nesloužil ke svému původnímu účelu. Prameniště zaniklo a v současné době  

se do prostoru bývalého rybníčku rozrůstají dřeviny z blízkého okolí.  

                                                 
25 Pamětní kniha obce Želejova 1920-1935 
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Ve druhé polovině 19. století byl v Borku na návsi, mezi č. 2 a č. 3 vybudován rybník pro kachny 

a husy, zásobován byl vodou stékající do vsi z výše položených polí na „Vrchách“. Při budování 

silnice v Hrádku, začátkem 80. let 20. století byl tento rybník zavezen zeminou a nahradila ho 

malá nádrž pod obcí, směrem k rokli, jižním směrem od č. 13, do které je vyústěna dešťová 

kanalizace. V r. 1936 byl vybudován rybník na obecní louce v osadě Lukavečku, který byl 

zásobován vodou přímo z potoka Lukaveček. V současnosti již tento rybník neexistuje a není  

po něm žádné památky. Pro rekreační účely byl v roce 1961 vybudován rybník Korejš pod lesem 

Mladí26. Napájen je z nejvýznamnějšího prameniště v „Pecháňské“. Rybník není nijak udržován  

a kvalita vody je pro koupání nevhodná. 

Obrázek 6: Rybník Korejš 

 

Zdroj vlastní (r. 2016) 

V Želejově se nacházely v r. 1845 dvě vodní plochy. Jsou zřetelně zakreslené na archivní mapě  

z r. 1841 Jedna v severní části zahrady, náležející k č. 8 a druhá v želejovské návsi. 

K vodní ploše, zakreslené na mapě z r. 1841 u č. 8, jsem nenalezla žádné záznamy  

z pozdější doby, ani žádný z pamětníků nevzpomíná, že by o ní slyšel nějakou zmínku. 

Prohlubeň, která se v těchto místech nacházela, byla částečně zavezena sutí ze zbouraného č. 7  

v návsi a i nadále je postupně vyrovnávána zeminou.  

Stěny vodní nádrže v návsi byly vyzděny v roce 1934, po požáru, při kterém byla přímo ohrožena 

polovina vesnice. V 80. letech 20. století byl rybník upraven jako požární nádrž - byl 

                                                 
26  Soukromá kronika A. Jónové, 1951 - 1972 
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vybetonován a opatřen zábradlím. V současnosti využívají místní obyvatelé požární nádrž  

v letních horkých dnech ke koupání a v zimě jako kluziště. Zdrojem vody pro požární nádrž je 

rybník v údolí Doliška mezi Želejovem a Chroustovem, který byl vybudován na vodním toku 

Lukaveček v 50. letech 20. století. 

Vody tekoucí 

Území obce Borek se nachází v povodí řeky Bystřice. Správcem toku je Povodí Labe, a.s. 

Západní částí území protéká řeka Bystřice, přitékají do ní drobné bezejmenné potůčky  

od Bezníku a Borku. V údolí mezi Želejovem a Chroustovem protéká potok Lukaveček, který  

se vlévá do Bystřice v Podhájí. K žádným významným změnám tras vodních toků nedošlo. 

Obrázek 7: Potok Lukaveček 

 

Zdroj: vlastní (r. 2017) 

Podle porovnání s výkazem ploch z roku 1845, došlo k nárůstu rozlohy řek a potoků v Borku  

u Miletína o 0,8 ha, v Bezníku o více než 1,6 ha, v Želejově je nárůst o více než 2,5 ha. (V roce 

1845 nebyla v k. ú. Želejov uvedena žádná výměra řek a potoků, ačkoli, při západní hranici  

s k. ú. Vřesník, je zřetelně zakreslena říčka Bystřice). Nárůst ploch lze vysvětlit tím, že došlo  

k nápravě stavu a zaevidování celého koryta Bystřice, a tím, že jako vodní plochy jsou již 

evidovány i některé menší vodní toky. V k. ú. Borek u Miletína a k. ú. Želejov je jako vodní 

plocha evidován také potok Lukaveček. 
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U většiny rybníků zůstává zachováván jejich přirozený okraj, který postupně zarůstá. V současné 

době je plánována úprava rybníka v Dolišce. Stromy v nejbližším okolí byly vyřezány  

a na úpravu rybníka je připravován projekt. 

2.2.11 Pozemní komunikace a turistické trasy 

Územím obce Borek procházejí silnice III. třídy č. 28444 Vidoň - Kal, č. 28445 Luka – Bezník 

a č. 28446 Podhájí - Bezník. Ostatní komunikace jsou pouze účelové. 

V současné době zaujímají silnice a ostatní komunikace na území obce Borek rozlohu 17,5 ha. 

Podle porovnání s výkazem ploch z roku 1845, došlo ke zvětšení rozlohy v Borku u Miletína  

o 0,8 ha a v Bezníku o více než 2 ha. V Želejově se rozloha komunikací za toto období velice 

nepatrně zmenšila (o 0,1 ha). 

Z historických map je patrné, že v minulosti byl zajištěn přístup ke každému zemědělskému  

a lesnímu pozemku. V 70. letech 20. století byly při sjednocování polí do velkých lánů některé 

polní cesty rozorány a zrušeny. Jejich zánikem se zkomplikoval také přístup k okolním lesním 

pozemkům. Historické úvozové cesty (např. ze Želejova do Lukavečku) se už z převážné části 

nepoužívají a zarůstají náletovými dřevinami. 

Do konce 19. století vedla obecní cesta, odbočující v Podhájí z okresní silnice do Borku, 

západním směrem kolem Želejova. Do vsi z ní odbočovaly příjezdové trasy k jednotlivým 

usedlostem. V roce 1923 byla tato obecní cesta přijata za okresní silnici. Trasa byla nově vedena 

přes želejovskou náves. Okresní cesta končila za Borkem, nedaleko od samoty "Podemladí", 

protože bylo uvažováno o vybudování silnice od Borku až do Brusnice. Místní obyvatelé  

a majitelé pozemků s tímto záměrem nesouhlasili, proto k realizaci tohoto záměru nedošlo  

a silnice do Brusnice vybudována přes Chroustov. Při jarním tání a za podzimních dešťů byla 

okresní cesta na některých úsecích nesjízdná. Ke spojení mezi Borkem a Želejovem se v tomto 

období, využívala trasa přes pole a meze na Horních provázkách, od č. 19 v Želejově.  

Významnou změnou v krajině bylo vybudování silnice pro motorová vozidla v Hrádku,  

která propojila vsi Borek a Bezník. V tomto úseku se nacházela pouze cesta pro pěší a koňské 

povozy. Myšlenka vybudovat silnici se zrodila v roce 1968, po zavření obecné jednotřídní školy 

v Bezníku a přiškolení žáků do základní školy v Miletíně. Školní autobus se měl otočit  

v Bezníku, vrátit se přes Vidoň zpět na silnici Bělohrad – Miletín a z Podhájí zajet do Borku,  
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kde se opět otáčel. Trasa silnice byla vyprojektována projektanty podniku Lesostav Hradec 

Králové, který realizoval např. silnici na Černou Horu. Při přípravě trasy pro budoucí komunikaci 

došlo k vykácení lesního porostu a k položení trubek do betonového lože ve směru vodního toku 

od Bezníku. K realizaci stavby a propojení silnice v Borku se silnici z Luk na Bezník došlo  

na začátku 80. let 20. století. 

Obrázek 8: Silnice v Hrádku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (A, B), www.mapy.cz (C)  

V roce 2015 byla v Želejově na pozemku č. 63/2 přeložena obecní cesta, vedoucí z návsi  

k vodárně, neboť přejezdy stále těžších strojů narušily statiku domu č. 3. 

 

Borek → 
Luka � 

A 
1841 

B 
1841 

C 
2017 

↑ Bezník 
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Obrázek 9: Mapa s turistickými trasami Podzvičinska 

 
Zdroj: http://www.lazne-belohrad.cz/images/mapa.jpg 

K. ú. Bezník je vedena cyklotrasa č. 4137 Miletín - Pecka (po silnici z Vidoně do Kalu). 

Přes Bezník a Borek vede žlutá turistická trasa z Lázní Bělohradu přes Podemladí na Zvičinu 

a naučná stezka s informačními tabulemi, nazvaná "Po stopách K. V. Raise". 

K. ú. Bezník, v úseku od bývalého Bystrého mlýna k lesu pod Vyšehradem, prochází červená 

turistická trasa z Pecky na Zvičinu27. 

2.2.12 Těžba nerostných surovin 

Poblíž Borku se pod lesem Mladí, v poloze zvané Šubrova kamenice, nacházela těžební jáma.  

Do konce 19. století se zde těžil vápenec, který se pálil na vápno. V roce 1971 byla prohlubeň 

zavezena zeminou, vytěženou při rozšiřování silnice u zahrady č. 3 v Borku, a od té doby je 

součástí polního lánu.  

Jižně od vsi Želejov se nachází pískovna Horka. Do poloviny 20. století se zde těžil písek  

pro stavební účely. Na konci 20. století, se zde scházeli místní občané, při pálení čarodějnic. 

Ve 20. letech 21. století tato tradice skončila, protože hrozilo nebezpečí požáru vzrostlých bříz. 

Po celé lokalitě Horky se v současnosti vyskytují mraveniště chráněných lesních mravenců. 

Pískovna se pro svůj členitý terén stává lákavým cílem dětských her. Vzhledem k tomu,  

že se Horka nachází poblíž silnice, bývá zde občas založena neznámými vandaly černá skládka.  

                                                 
27 http://www.zvicina.eu/index.php?page=trasy 
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Obrázek 10: Těžební jáma Borek 

           

Zdroj:  http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (A), soukromý archiv M. Boleslava (B) 

Na západním svahu Homolky u Bezníku se nacházel menší jámový lom, který byl v minulosti 

využíván k těžbě kamene. Lom, nacházející se na okraji lesa, v současnosti spontánně zarůstá 

dřevinami. 

2.3 Vývoj osídlení 

Obyvatelé v obci se živili převážně zemědělstvím a domácím tkalcovstvím. Kdo neměl své pole, 

chodil posluhovat k hospodářům v obci. Někteří obyvatelé začali docházet za prací do textilní 

továrny. V současnosti většina obyvatel vykonává práci mimo obec. 

Graf 4: Změna počtu obyvatel podle výsledků sčítání 1869 - 2011 

 
Zdroj: historicky_lex_HKK_obce_Borek_casti_obyv_domy.xls 

A 
1841 

B 
2006 
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Vysvětlivky: 

1869   obyvatelstvo přítomné civilní 

1880 – 1950 obyvatelstvo přítomné 

1961 – 1991 obyvatelstvo bydlící (hlášené v obci k trvalému pobytu) 

2001   obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým, nebo dlouhodobým pobytem) 

2011   osoby s obvyklým pobytem 

Ze znázorněného grafu je patrný značný úbytek obyvatel, a to o cca 75% ve sledovaném období. 

Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1880 - celkový počet osob 426, z toho v Bezníku 

223, v Borku 96, v Želejově 107. K prvnímu významnějšímu poklesu došlo po 2. sv. válce,  

kdy někteří obyvatelé odešli osídlit domy, opuštěné po odsunutých Němcích (Dolní Brusnice, 

Mladé Buky). Nejvíc obyvatel odešlo z Bezníku a z Lukavečku. Pokles v roce 1970 ukazuje  

na situaci, kdy porodnost klesá, starší generace dožívá a část obyvatel v produktivním věku  

se odstěhovala za výnosnější prací do měst. Pro Bezník bylo nepříznivou okolností také zavření 

obecné školy na konci 70. let 20. století. V roce 1980 měl již nejvíc obyvatel Borek. Zemědělské 

objekty v obci nabízely pracovní příležitostí, v obci se nacházel obchod, autobus projížděl obcí.  

V roce 2011 poklesl celkový počet obyvatel na 106 osob, z toho v Bezníku 32, v Borku 42, 

v Želejově 32. Počet obyvatel k 1. 9. 2017: celkem 99 osob. Z toho v Bezníku - 29, v Borku - 41,  

v Želejově – 29.28 Většina společenského dění se v současnosti odehrává v Borku. 

2.4 Charakter zástavby 

Vsi Bezník, Borek i Želejov mají zástavbu okrouhlého půdorysu. První domy byly stavěny poblíž 

příjezdové silnice do vsi a okolo návsi, která je hlavní částí obce. Návse nemají pravidelný tvar  

a rozbíhají se z nich cesty několika směry. Na každé návsi je postavena zvonice – sloup  

s vidlicovými rameny, přikrytý stříškou. Poblíž zvonice se nachází kamenný kříž se sochou 

ukřižovaného Krista. Na návsích rostou také lípy29.  

                                                 
28 Obecní úřad Borek – evidence obyvatel 
29 Národopisný sborník okresu hořického, Redakční komitét 
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Obrázek 11: Letecký snímek Želejov  

 
Zdroj: soukromý archiv M. Boleslava (r. 2006) 

2.4.1 Obytná zástavba 

Graf 5: Změny počtů domů podle výsledků sčítání 1869 - 2011 

 
Zdroj: historicky_lex_HKK_obce_Borek_casti_obyv_domy.xls 

Vysvětlivky: 

1869 – 1950 celkový počet domů 

1961 – 1980 počet domů trvale obydlených 

1991 – 2011 celkový počet domů 
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Z grafu je patrné, že do roku 1950 se počet domů nijak výrazně nezměnil. Při sčítání v letech 

1961 - 1980 je náhle zřetelný úbytek budov. Je to hlavně tím, že v tomto období byly do sčítání 

zahrnuty pouze domy trvale obydlené. Některé opuštěné domy v havarijním technickém stavu 

byly zbourány bez náhrady. Od roku 1991 je patrný nárůst celkového počtu domů. Do sčítání 

byly opět zahrnuty i domy neobydlené a pravděpodobně i rekreační chaty. 

Rozdělení stávajících obytných domů podle let výstavby30: 

1919 a dříve: 10 domů  

1920 - 1945: 30 domů 

1946 - 1980: 7 domů  

1981 -2000: 11 domů 

2001 - 2017: 7 domů 

V obci převažovaly domy přízemní, které jsou orientovány ke komunikaci jak štítem, tak  

i okapovou stranou.  

Usedlosti ve vsích obce Borek byly uspořádané podle velikostí pozemků, které k domům 

náležely, neboť hlavním zdrojem obživy v nich bylo zemědělství. Na jednotlivých usedlostech 

byly postaveny tři, nebo čtyři budovy, které volně obklopovaly dvůr (obytné stavení, chlév, 

maštal, stodola – někdy s přístodolkem, špýchar, případně sušírna). Důraz byl kladen na to,  

aby zvířata, chovaná ve chlévech měla pokud možno veškerý komfort, také stodolám byla 

věnována péče. Obytná část stavení byla až na posledním místě. 

Původní stavení v obci byly dřevěné roubené domy. Stěny domů byly zhotoveny  

z tesaných trámů, natřených převážně na červenohnědo, spáry měly vymazané jílem s plevami, 

navrch nabílené. Bohatší usedlosti měly některé části postavené z kamene. Okna byla dělená  

do kříže. Původně byla okna jednodílná, ale později se na zimní období přidávala ještě okna 

vnitřní. Rámy oken byly natírány převážně bílou barvou. Štíty domů si svoji původní podobu 

zachovaly dodnes. Jsou buď jednobarevné, kdy jsou svisle bedněná prkna pouze nakonzervována 

fermeží a přisazena k sobě beze spár, nebo jsou prkna bednění natřena stejnou barvou jako trámy 

na stěnách domu a spáry mezi nimi překrývají bíle natřené latě. Střechy domů byly původně 

pokryty doškovou krytinou, na hřebenu a na hranách střechy byl položen šindel. Od poloviny  

                                                 
30 Územní plán obce Borek, Regio, s.r.o. 
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19. století byly zákonem na novostavbách nařízeny nespalné krytiny. Na stávajících domech  

se však došky používaly ještě dlouhou dobu poté, protože jejich výměna byla snadná.31 

Obrázek 12: Původní roubené domy 

Lukaveček č. 24     Želejov č. 5 

        

Zdroj: vlastní (r. 2004) 

Každý dům měl zásep, ze které se vcházelo do síně v domě a do chlévů. Některá stavení měla 

zásep krytou (dosud např. č. 27 v Bezníku). 

V současnosti již není většina hospodářských objektů ke svému původnímu účelu používána. 

Vznikly z nich další obytné místnosti, bazén, garáže. U některých domů byly chlévy i stodoly 

zbourány.  

K usedlosti č. 3 náležela unikátní dvanáctiboká roubená stodola s průjezdným mlatem  

a doškovou střechou, z roku 1660. V roce 1977 byla stodola přenesena do skanzenu lidových 

staveb v Kouřimi. Stodola je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 

pod číslem 1113.32 

                                                 
31 Podkrkonoší, Marcela Nováková a kol. 
32 http://www.skanzenkourim.cz/novinky/2016-05-26-byla-dokoncena-stavba-stodoly-ze-zelejova-a-stodoly-ze-
stredniho-pola 
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Obrázek 13: Dvanáctiboká stodola ze Želejova 

Želejov     skanzen Kouřim 

   
Zdroj: vlevo - archiv J.Krkonošky, vpravo - vlastní (2015) 

Do jednotlivých stavení každé usedlosti byl přístup ze dvora. Na dvoře u stavení pobíhalo drobné 

domácí zvířectvo, poblíž chléva se nacházelo hnojiště, u kterého byl umístěn suchý záchod.33 

Po první světové válce se přistavovaly stodoly, sušírny ovoce a přestavovaly se chlévy, 

ale obytné části budov jen výjimečně. Stavěly se také výměnkářské světničky s podkrovní 

sýpkou, nebo světničkou pro čeleď. Po místních požárech začátkem 20. století se v obci začaly 

stavět domy zděné, které měly jednoduchý vnější tvar jako původní dřevěné stavby. Ve štítech 

zděných domů bývala dvě menší okénka, s malou nikou uprostřed, pro umístění sošky ochránce 

hospodářství. 

Obrázek 14: Původní zděné domy 

Bezník č. 29     Želejov č. 14 

   
Zdroj: vlastní (r. 2016) 

                                                 
33 Lidová architektura Krkonoš, Mgr. Jiří Louda 
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Mezi větší budovy patřila hlavně škola, postavená roku 1854 uprostřed Bezníku, na místě, kde 

původně stály dvě mohutné košaté lípy a zvonek. V roce 1885 byla budova zbourána a na jejím 

místě byla postavena škola nová, s větší kapacitou. Po ukončení školního roku 1967/68 zůstala 

škola zavřena. V současnosti slouží jako objekt pro víkendovou rekreaci. 

Obrázek 15: Škola v Bezníku34 

   

 

Zdroj: Pamětní kniha jednotřídní obecné školy v Bezníku (A, B), vlastní (C) 

Novostavby byly před 2. sv. válkou pokrývány eternitem a u některých stávajících domů byl 

eternitovými šablonami obložen štít. Ve druhé polovině 20. století začal být používán na pokrytí 

střech plech. 

V období druhé světové války byl vydán zákaz staveb. Po odsunu Němců odešli někteří 

obyvatelé obsadit uvolněné nemovitosti v pohraničí a zůstaly po nich opuštěné domy. Několik 

z těchto domů bylo zbouráno a rozhrnuto bez náhrady (především v Bezníku). V 50. letech  

20. století byla v Bezníku, na pozemku č. st. 46, postavena hasičská zbrojnice. Roku 1953 byl 

dům č. 11 v Bezníku přebudován na kulturní dům s názvem „Na kovárně“. Nároky obyvatel  

                                                 
34 Pamětní kniha (školní kronika) jednotřídní obecné školy v Bezníku, 1802 - 1918 

B 1885 A 1854 

C 2016 
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na bydlení se zvyšovaly a přímo v domech se budovalo hygienické zázemí, případně kotelny  

pro centrální vytápění. Nové obytné místnosti vznikaly v půdních prostorách, ve kterých  

se přestalo skladovat seno a obilí. Zásadní změna ve výstavbě nastala v 80. letech 20. století,  

kdy v obci došlo k přístavbám původních roubenek, nebo k jejich úplnému zbourání.  

Na původním místě pak byly postaveny nové zděné domy, převážně vícepodlažní. Tyto budovy 

se samostatnými byty se výrazně odlišují od okolního prostředí s historickou zástavbou. Jejich 

vnější vzhled byl dán také omezenými možnostmi při nákupu stavebních prvků (okna, dveře).  

Obrázek 16: Výstavba z 80. – 90. let 20. století 

Želejov č. 16      Borek č. 21 

             

Zdroj: vlastní (r. 2016) 

Zemědělské družstvo „převzalo do své správy“ dům č. 10 v Borku. Obytná část byla upravena 

jako nájemní byt, hospodářské budovy byly zbourány. Kámen získaný demolicí byl použit  

při stavbě mateřské školy v Rohoznici. Na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo k rozšíření 

zástavby na východním okraji Borku. Byly zde postaveny tři nové montované rodinné domky 

OKAL, pro nové zaměstnance družstva. Ve stejném období Zemědělské družstvo Miletín 

zakoupilo dům č. 12 v Želejově a dům č. 14 v Borku. Oba byly také upraveny jako nájemní 

domy. V roce 2000 byl novým majitelem zrekonstruován pro rekreační účely objekt bývalé školy 

v Bezníku a sousední dům č. 28 byl, po předchozí demolici, nově vystavěn. Na východní hranici 

pozemků, náležejících k těmto budovám, nechal majitel vystavět vysokou kamennou zeď. 

Na počátku 21. století byly přízemní místnosti obecního úřadu v Borku, v minulosti rezervované 

armádou, přestavěny na malobyt. Na návsi v Želejově byla zbourána mlékárna a dům č. 11, 

na jehož místě byl postaven dům nový, s nájemním bytem. Nový dům byl postaven na zbořeništi 
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v k. ú. Bezník, na pozemku č. st. 32, v údolí mezi obcí a vyvýšeninou Homolka. V průběhu 20. 

let 21. století byly zbourány hospodářské budovy domu na pozemku č. st. 26/1 v Bezníku,  

a na jejich místě majitel č. 2 vystavěl nový dvojdomek. Byla provedena celková přestavba 

budovy obecního úřadu v Borku a zrekonstruována hospoda v Bezníku, včetně služebního bytu.  

V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na pozemku č. 52/2 v jihovýchodní části 

Borku a na pozemku č. st. 51 v severozápadní části Želejova. V Želejově probíhá rovněž 

přestavba domu č. 3, za účelem trvalého bydlení. Vzhled a uspořádání současných novostaveb 

ovlivňují vlastní představy stavebníků. Jsou to zděné domy, se sedlovou střechou a obytným 

podkrovím, které jsou budovány v souladu s okolní tradiční vesnickou zástavbou.  

Obrázek 17: Novostavby v obci Borek 

Borek u Miletína     Želejov 

   

Zdroj: vlastní (r. 2017) 

Domy sloužící k rekreaci si zachovaly původní venkovní vzhled. Pouze jeden neobydlený dům 

v Borku je zcela bez údržby a chátrá. 

K 1. 9. 2017 je na území obce Borek pro trvalé bydlení určeno 31 domů (Borek 12, Bezník 11, 

Želejov 8). K rekreaci je využíváno 35 domů přímo ve vsích (Borek 14, Bezník 12, Želejov 11), 

rekreační areál Borek, nacházející se „v Jedlinách“ a 14 srubů v okolních lesích. Jeden dům  

v Borku slouží pro občanskou vybavenost – jedná se o sídlo obecního úřadu. 

Na základě srovnání historických a současných fotografií domů v Želejově (viz. příloha), je 

zřetelně patrné, že kromě stavebních úprav, v průběhu cca 50. let, z okolí domů výrazně ubylo 

stromů. 
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2.4.2 Rekreační areály 

Největší rekreační areál se nachází v k. ú. Borek, v lokalitě „V Jedlinách“. V období 1. republiky 

byla u silnice vedoucí z Vidoně do Kalu vybudována ozdravovna, později se z ní stala skautská 

táborová základna. Ke konci druhé světové války tábor sloužil k rekreaci protektorátní mládeže 

„Hitlerjugend“. V poválečných letech byl z ozdravovny vybudován pionýrský Tábor K. J. Erbena 

BOREK. Rekreovali se zde děti zaměstnanců podniku Texlen Trutnov. V roce 2009 koupil areál 

soukromý podnikatel a zrekonstruoval ho na rekreační zařízení s ubytovací kapacitou 180 osob. 

Toto zařízení je nyní určeno pro všechny věkové skupiny obyvatel, nejen pro děti. Rekreační 

objekt sestává z hlavní budovy pro 60 osob, menší budovy s 30 lůžky, chaty pro 10 táborníků  

a srubových čtyřlůžkových chatek. V areálu se nachází velkokapacitní kuchyně s jídelnou, 

budova se společenskou místností, tělocvična, parkoviště a koupaliště, zásobované vodou  

z Bystřice. Rekreační zařízení je v provozu od dubna do poloviny září35. Pobyt je možné  

si rezervovat na webových stránkách www.taborborek.cz. 

V k. ú. Borek se nachází také osada Lukaveček. Lukaveček byl trvale osídlen do roku 1947.  

Po odsunu Němců se většina místních obyvatel přestěhovala do opuštěných domů v Dolní 

Brusnici. Obydlen zůstal pouze jeden dům, ve kterém bylo v roce 1947 založeno zahradnictví. 

Neobydlené chalupy dostali do národní správy občané Chroustova a v létě je pronajímali letním 

hostům. Postupně byly chalupy zakoupeny novými majiteli k rekreaci36. 

Na území obce Borek se nachází také několik samostatných srubových chat. V k. ú. Bezník je to 

chata na stráni v Černém lese a chata v lese na severozápádním svahu pod Hrádkem, postavená 

na začátku 21. století. Tato chata není dosud zakreslena v žádných mapových podkladech. V lese 

na „Zlatnické stráni“, západně od Želejova, byla postavena v 50. letech 20. století chata,  

která není rovněž zakreslena v žádných mapových podkladech.  

V roce 1969 byly u rybníka Korejše postaveny dvě dřevěné chatky. Do současné doby 

se zachovala pouze jedna. 

                                                 
35 http://www.taborborek.cz 
36Kronika obce Borku 1914 -2011  
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Po dohodě s majitelem pozemku byl do lesa „V lavičkách“ v k. ú. Želejov, přemístěn v roce 1938 

srub z Bělé u Pecky, z území zabraného Němci. Poblíž srubu nejprve stanovali další trampové,  

po čase zde rovněž vystavěli sruby. Vznikla tak osada „U zlaté kotvy“.  

Obrázek 18: Osada „U zlaté kotvy“ 

  

Zdroj: vlastní (r. 2016) 

Druhá chatová osada „Liščí údolí“ se nachází pod „Zlatnickou strání“, poblíž Hrubé skály  

u Vidoně. Pět chatek bylo postaveno v průběhu 70. let 20. století. 

2.4.3 Průmyslové a zemědělské objekty 

Nejvýznamnějším průmyslovým objektem na území obce Borek byl Bystrý mlýn, který  

se nacházel v Kalském údolí, u polní cesty spojující vsi Kal a Bezník.  

Obrázek 19: Bystrý mlýn 

   

Zdroj: vlevo - informační tabule u Bystrého mlýna, vpravo – vlastní (r. 2016) 

Podle původních barokních kamnových kachlů, z poloviny 17. století je existence mlýna 

potvrzena brzy po skončení třicetileté války (1618-1648). Ve mlýně se šrotovalo obilí  
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pro hospodáře z Bezníku, Borku, Kalu, Vidonic a Horní Brusnice. Síla vody se používala také  

k výrobě elektrické energie. V roce 1952 musel být chod Bystrého mlýna zcela zastaven. Budova 

Bystrého mlýna vyhořela začátkem roku 1995. Na jeho místě je postavena dřevěná chata.  

Ke konci 60. let 20. století byla na pozemku č. st. 27 u č. 6 v Želejově postavena zemědělským 

družstvem drůbežárna, která byla později používána jako dílna. V současnosti není objekt 

využíván a chátrá. V Borku, na pozemcích jižně od č. 1 a č. 2, byla postavena odchovna  

pro kuřata a kurník, ze kterého byla později vybudována truhlárna. Chov slepic byl v polovině 

70. let 20. století zrušen. Oba objekty byly zbourány.  

Na počátku 70. let 20. století byla na jižním okraji Borku postavena porodna pro prasnice.  

V současnosti je objekt využíván k odchovu prasat soukromníkem.  

V roce 1939 začali téměř všichni místní hospodáři dodávat mléko do družstevní mlékárny  

ve Dvoře Králové, která mléko svážela autem. Na návsích byly postaveny dřevěné boudy,  

ve kterých se nacházela nádrž (bazén) na slévání mléka. Boudy byly zrušeny ve druhé polovině 

20. století, stejně jako nepoužívaná váha na dobytek na návsi v Borku. 

Největším zemědělským objektem na území obce je areál ZD v k. ú. Želejov, v poloze  

„Na provázkách“, který zaujímá plochu téměř 3 ha.  

Obrázek 20: Zemědělský areál Želejov 

  

Zdroj: vlastní – vlevo (r. 2000), vpravo (r. 2017) 

Kravín pro 170 dojnic byl vybudován v polovině 70. let 20. století, když zemědělské družstvo 

zaměřilo živočišnou výrobu na produkci mléka.  Poblíž kravína byla postavena mostní váha  

a budovy pro uskladnění sena, slámy a hospodářských strojů. Na konci 80. let 20. století byla  

pod kravínem vybudována "pětistovka", stáj pro ustájení 500 kusů jalovic. Na kraji Borku, 

směrem k Lukavečku byly zahrnuty silážní jámy. Přímo v zemědělském areálu, a na protilehlé 
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straně silnice spojující Želejov s Borkem, byly vybudovány silážní jámy nové. V létě roku 2007 

byly krávy z kravína v Želejově převezeny do nové stáje pro dojnice v Tetíně. Od té doby  

je z kravína teletník pro telata od odstavení do 16 měsíců věku. 

Na konci 20. století vzniklo v obci i několik drobných provozoven. V současnosti mají v obci 

Borek živnost čtyři truhláři, dva v Bezníku a dva v Želejově. Truhlářské dílny, nebo montážní 

haly byly vybudovány z hospodářských budov. Na nádvoří truhlárny u č. 19 v Želejově byla  

na počátku 21. století postavena nová sušírna řeziva.  

2.4.4 Sakrální stavby 

Krajinu obce Borek dokreslují drobné sakrální stavby. Jsou to kamenné kříže, zvonice  

a mariánské sochy podél cest. Po únoru 1948 tyto objekty chátraly. Na obyvatele bylo působeno, 

ve snaze odvrátit je od náboženské víry. Byl zlikvidován dřevěný sloupek se soškou Panny Marie 

pod Želejovem a poničen kamenný kříž nad Bezníkem. O památky na návsích jakási péče byla. 

Po listopadu 1989 se přístup k sakrálním stavbám zlepšil. Jsou považovány za dědictví předků 37.  

• Na návsi v Borku se nachází kamenný kříž s Kristem, zhotovený roku 1826 neznámým 

autorem. Na podstavci jsou vytesány postranní nápisy: 

-"BUD DOBRE NADEGE – TWUG SPASITEL ZIGE" 

-"POGDTE WSSICKNI- GENZ OBTIZENI GSTE – A GA WAS OBCERSTWIM" 

Roku 1913 byla poblíž kříže umístěna dubová zvonice. V roce 1917 byl zvon z nařízení 

rakouských úřadů sejmut a „zrekvírován“ pro válečné účely. V roce 1928 pořídili občané obce 

zvon nový, který byl opět odebrán pro válečné účely v roce 1942. V roce 2017 byla původní 

zvonice pro pokročilou hnilobu dřeva nahrazena zvonicí novou.  

• Kamenný kříž s Kristem na návsi v Bezníku, zhotovený z pískovce hořickým sochařem 

I. Svobodou roku 1877. Pod Kristem je umístěn beránek. 

Roku 1885 byla na návsi poprvé vztyčena dřevěná zvonička. Původně na ní byl umístěn zvon 

ze staré školní budovy, který byl v únoru roku 1917 rakouskými úřady sejmut 

a „zrekvírován“ pro válečné účely. Od roku 1925 je zde zavěšen zvon s nápisem: "SVATÝ 

VÁCLAVE, ORODUJ ZA NÁS". Beznický starosta zachránil zvon před zabavením v roce 1942, 

                                                 
37 Drobné sakrální památky, jejich obnova a funkce v současné české krajině, Monika Vokálová 
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když uvedl, že je vyroben z materiálu neznámého původu. V roce 2006 zchátralou zvonici 

vyvrátila vichřice. Obec Borek nechala zhotovit zvonici novou. 

Na „Hoření obci“ u Bezníku se nachází kamenný kříž, se sochou Panny Marie v předním 

výklenku, zhotovený J. Urbanem z Č. Brusnice. Náleží k č. 29. Hospodář si přál mít pomník 

u svého pole a ne na hřbitově v Miletíně. Původní socha Panny Marie byla v 70. letech odcizena. 

V roce 1992 do pomníku narazil traktor, vrchní kříž s Ježíšem Kristem upadl a rozlomil se. 

Obrázek 21: Kříž na „Hoření obci“, v k. ú. Bezník 

    
Zdroj: vlastní, vlevo - r. 2000, vpravo - r. 2017 

V současné době je kříž po celkové rekonstrukci sávajícím majitelem čp. 29. Nápisy na pomníku: 

"DOKONÁNO JEST" (vpředu mezi anděly) 

"O NÁŠ PANE JEZU KRISTE, NEDEJ ZHYNOUT POKUŠENÍ SVĚTA, S NÁMI BUĎ 

A ŽEHNEJ NÁS, AŽ PAK DOJDOU JEDNOU NAŠE TĚLA, BOŽE DUŠE NAŠE SPAS" 

(vpředu na podstavci) 

"KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ – POSTAVENO NÁKLADEM – JANA HAMANA – ROLNÍKA Z 

BEZNÍKU 29 – spodní 2 řádky nečitelné" (ze zadní strany) 

Asi 7 minut chůze od Bezníku směrem ke Kalu se nachází uprostřed čtyř lip kamenná socha 

Panny Marie z roku 1766. Podstavec sochy je obráceným kamenným podstavcem původní 

kazatelny z miletínského kostela Zvěstování panny Marie. Bezníku ho věnoval farář Baudyš 

po rekonstrukci interiéru kostela38. 

                                                 
38 http://www.hlavati.cz/_hlavati/miletin/kostel/kostel.htm 



 

52 
 

Od roku 1752 stál na návsi v Želejově dřevěný kříž. V roce 1833 postavila obec na jeho místě 

kříž kamenný, který byl roku 1880 obnoven a opatřen železným zábradlím. Nápisy na kříži:  

"PANE, ROZPOMEŇ SE NA MNE, KDYŽ PŘIJDEŠ DO KRÁLOVSTVÍ TVÉHO" (vpředu 

na podstavci) 

"NÁKLADEM OBCE ŽELEGOVSKÉ LÉTA PÁNĚ 1833" (vzadu) 

Dubová zvonice na návsi, zhotovená J. Křečkem z Rohoznice byla obcí Želejov zakoupena 

v roce 1924. Téhož roku do ní byl zakoupen zvon o váze 27 kg od firmy Burian Hradec Králové. 

Na zvonu byl vyrytý nápis: "NA PAMĚŤ ŠŤASTNÉHO NÁVRATU VŠECH OBČANŮ 

ZE SVĚTOVÉ VÁLKY". 39 Zvon byl 20. března 1942 zabaven pro válečné účely. V roce 2010 

byla zvonice zrekonstruována. 

V polovině cesty mezi Želejovem a Horkou stával na mezi u cesty dřevěný sloupek kruhového 

průřezu, s prosklenou skříňkou na vršku. Ve skříňce byla umístěna dřevěná soška Panny Marie 

s Jezulátkem Každý rok, před Velikonocemi, oblékala hospodyně z č. 8 sošce nové šaty. Tento 

sloupek byl odstraněn, jako nežádoucí náboženský symbol v 60. letech 20. století. Dřevěná soška 

byla uschována na špejcharu u č. 8, odkud po r. 1965 zmizela. Po digitalizaci zmizelo označení 

pozice sloupku z map. 

2.4.5 Ostatní kamenné stavby 

• „Raisova kniha“ - kamenný oblý sloup, postavený na mohutném krychlovém podstavci, 

který se nachází západním směrem od Bezníku, na vrcholu kopce zvaného Homolka. Na vrcholu 

sloupu je položena zavřená kniha, která má na hřbetě vytesáno jméno spisovatele: K. V. Rais. 

Objekt nechal zhotovit Klub českých turistů. Nepodařilo se mi zjistit, v jakém roce byl sloup 

postaven, lze však předpokládat, že se tak nejspíše stalo na konci 30. let 20. století.  

• „Raisův pohov“ - kamenná okrouhlá pískovcová lavička na návsi v Borku, pod javorem  

u obecního úřadu č. 8. Lavička původně stávala. Lavička byla postavena při lidové slavnosti 

v roce 1928, v zahradě u č. 1, pod památným jilmem – vazem, na místě, kde často sedával slavný 

bělohradský spisovatel K. V. Rais, když o prázdninách putoval na Zvičinu40. V roce 1982 musel 

být jilm pokácen a lavička zůstala složena u blízkého plotu. V roce 1995 byla přenesena  

na stávající místo.  

                                                 
39 Pamětní kniha obce Želejova 1920-1935 
40 Pamětní kniha obce Želejova 1920-1935 
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Obrázek 22: Lavička „Raisův pohov“ 

 

Zdroj: vlastní (r. 2016) 

• Malý kamenný kříž o rozměrech 60 x 70 cm, se zaoblenými rameny a hlavou, téměř 

zapadlý v zemi na mezi, po levé straně silnice ze Želejova do Podhájí. V horní části objektu je 

vysekán malý křížek. Podle pověsti v těchto místech odpočívala holka s loktuší trávy na zádech, 

spadla z plotu a loktuše ji uškrtila. 

• Mezník - hrubě opracovaný pískovcový kvádr, ve tvaru připomínající kříž s krátkým 

příčným břevnem a vytesanými iniciálami „C M“, který stával na Lukách, v poloze  

„Pod dubinou“. V květnu r. 1958 byla tato malá kamenná památka zapsaná do Ústředního 

seznamu kulturních nemovitých památek, pod číslem 16800/6-1111. Při generální inventuře  

na počátku 70. let 20. století nebyl již tento mezník nalezen41. 

2.4.6 Liniové stavby 

V roce 1924 byly v Borku, v Bezníku i v Želejově postaveny zděné věžové transformátory  

a vybudovány rozvodné sítě. Současně se stavbou vrchní sítě nízkého napětí bylo vybudováno 

v intravilánu vesnic veřejné osvětlení. Do Bystrého mlýna bylo přivedeno vrchní elektrické 

vedení na dřevěných sloupech z obce Kal v roce 1946.  

V roce 1962 byl od transformátoru v Borku zaveden elektrický proud zemním kabelem  

do samoty Podemladí u Borku a do osady Lukaveček. Osada Luka a rekreační zařízení Borek 

jsou napojeny z linky vrchního vedení vysokého napětí od Vřesníku.  

                                                 
41http://pamatkovykatalog.cz/?legalState=127388&page=234&resultsDisplay=list&action=legalState&presenter=Le
galStatesResults 
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Pro větší bezpečnost zaměstnanců kravína bylo v roce 1965 zřízeno veřejné výbojkové osvětlení 

mezi Borkem a Želejovem. V roce 2006 došlo k rozšíření veřejného osvětlení v Bezníku mezi vsí 

a autobusovou zastávkou pod Hrádkem a směrem k „Raisově knize“. 

V současnosti jsou původní zděné trafostanice nahrazeny trafostanicemi příhradovými, 

nebo trafostanicí sloupovou. Staré dřevěné sloupy jsou postupně vyměňovány za nové sloupy 

dřevěné, nebo betonové. Pro vesnici Bezník je připravován projekt na přeložku vrchního vedení 

nn do země. 

V roce 1928 bylo do každé vsi zavedeno telefonní kabelové vedení, zavěšené na dřevěných 

sloupech podél místních komunikací. V roce 1996 byla na návsi v Borku, u budovy obecného 

úřadu č. 8, postavena telefonní budka pro veřejnost. V roce 1998 byl telefonní kabel přeložen 

společností Telecom do země, dřevěné sloupy s kabelem byly demontovány. Při rekonstrukci 

obecního úřadu v Borku, na počátku 21. století byla zrušena telefonní budka.  

2.4.7 Zdravotně technické stavby 

Zdroji pitné vody byly v minulosti pouze soukromé studny. V obdobích, kdy potřebám obyvatel 

nestačila voda ze studní, byla dovážena v sudech a ve voznicích z potoků a ze studní v lukách.42  

Pod Želejovem, nalevo u cesty do Dolišky, se nachází obecní studna, která byla v dobách 

největšího sucha jediným zdrojem pitné vody. V roce 1930 byla cesta z návsi ke studni upravena, 

studna byla vyčištěna, zakryta novými kamennými dlaždicemi a zepředu uzavřena dvířky.  

Okolo studny byla vykopána drenáž, která byla vyvedena co nejdál, aby bylo zabráněno 

znečištění při jarním tání.43 V současnosti se studna nepoužívá. Je zpustlá, její nejbližší okolí je 

zarostlé kopřivami. Nedaleko studny je vyústěna dešťová kanalizace. 

Hloubka studní je v Borku 4 – 9 metrů, v Želejově musely být studny pro nedostatek vody vrtány 

do hloubky více než 20 m. Poslední studna byla vrtána pro novostavbu na severozápadním kraji  

v roce 2011, do hloubky 51 m. 

V roce 1895 byl pořízen pro č. 3, č. 4 a č. 19 v Želejově společný trkač, který čerpal vodu 

z blízkého potoka Lukaveček. V roce 1956 byl vybudován vodovod pro celý Želejov. Na louce 

„Dušník“ byla postavena čerpací stanice a úpravna vody, která je zásobovaná z pramenišť  

                                                 
42Pamětní kniha obce Želejova, 1920-1935  
43 Pamětní kniha obce Želejova, 1920-1935 
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v Lukavečku. Voda je trkačem vytlačována do zemního vodojemu nad Želejovem. V roce 1965 

byla od vodojemu nad Želejovem provedena vodovodní přípojka ke kravínu, odtud k porodně  

v Borku a k lokalitě s výstavbou nových montovaných domků ve východní části Borku. Následně 

se připojily některé nemovitosti poblíž této trasy. V roce 2000 byla mezi vodojemem na Želejově 

a rozvodem vody pod Borkem provedena výměna původních azbestocementových trubek  

za trubky plastové. V roce 2011 bylo položeno plastové potrubí v intravilánu Želejova.  

Obrázek 23: Studánka v Želejově 

 

Zdroj: vlastní (r. 2017) 

V Bezníku mají vlastní studnu pouze tři domy. Dům č. 14, který je postaven poblíž vodního 

zdroje a dva domy v centrální části vsi, pro která byla v roce 2004 vyvrtána společná studna,  

s hloubkou 70 m. Ostatní nemovitosti jsou napojeny na vodovodní trubní řad, který byl postaven 

v roce 1896. Zemní vodojem, postavený u stodoly č. 12, je zásobován vodou pomocí trkače, 

umístěného na jižním okraji Bezníku u č. 22, nebo pomocí čerpadla. 

Na samotu v Podemladí je voda přiváděna skleněným potrubím přímo od pramene  

v „Pecháňské“, (nad rybníkem Korejšem).  

V osadě Lukaveček, kde jsou prameniště, se nachází krytá studna a vlastní studny mají i některé 

chalupy. 

V současné době se voda ze studní, které jsou náchylné ke kontaminaci, používá hlavně jako 

užitková, např. na zalévání. Ke stejnému účelu se také zachytává voda dešťová.  
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2.4.8 Speciální objekty 

Na konci 80. let 20. století byl v nejvyšší poloze Vrch, po levé straně silnice z Borku  

do Podemladí, vybudován armádou podzemní vojenský objekt. Vstup do objektu byl zajištěn 

železnými uzamčenými dveřmi a oplocen. Armáda ČR pro svoji potřebu rezervovala také dvě 

místnosti v budově obecního úřadu. Jednu jako sklad a jednu jako telefonní ústřednu. Podzemní 

objekt nebyl nikdy používán. V současnosti je oplocení porušené a železné dveře do podzemí 

nejsou nijak zajištěny. 

Od roku 2004 jsou na návsích v Bezníku, Borku i Želejově umístěny kontejnery na třídění 

odpadu z plastů. Poblíž obecního úřadu v Borku jsou instalovány také kontejnery recyklování 

odpadů ze skla, papíru, kovů a barevného skla.  

V prvním desetiletí 21. století projevili dvě investorské společnosti snahu, vybudovat na území 

obce Borek objekty pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Větrnou elektrárnu  

na vyvýšenině Homolka u Bezníku a fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě Vrcha nad Borkem.  

Žádný z těchto projektů však nebyl zrealizován. 

Ve volné přírodě, poblíž komunikací, se objevují občas černé skládky – především pneumatiky  

a torza plastových částí automobilů. Tyto černé skládky jsou likvidovány nákladem obce Borek.  

Na lesních pozemcích umístěny krmelce, dřevěné objekty pro skladování krmení a zařízení  

pro pozorování a lov zvěře - čihadla. Čihadla jsou různě rozmístěna i ve volné krajině,  

na okrajích polí Honitbu, která se rozprostírá v k. ú. Borek u Miletína, k. ú. Bezník a k. ú. Želejov 

obhospodařuje myslivecké sdružení "Pod Zvičinou" se sídlem v Borku. 

2.4.9 Odpočinková místa 

Pro odpočinek turistů jsou v letních měsících umístěny dřevěné stoly s lavicemi v Bezníku  

u hospody a na návsích v Borku a Želejově. U hospody v Bezníku se nachází krytá restaurační 

zahrádka. Na autobusových zastávkách v Borku, Želejově a u Bezníku pod Hrádkem jsou 

postaveny roubené čekárny a na vyhlídkovém místě nad Bezníkem krytý přístřešek s lavičkou. 
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2.4.10 Shrnutí výsledků zkoumání 

Vzhledem k dostupnosti archivních materiálů, bylo mé zkoumání změn v krajině obce Borek 

omezeno na období od roku 1845 do současnosti. Porovnání hospodářského využití pozemků 

bylo provedeno v rozmezí kapitol 2.2 až 2.4.9.  

Kapitola 2.2.1 obsahuje informace o přírodních památkách na území obce Borek, které byly 

vyhlášeny ve druhé polovině 20. století. PP Kalské údolí a PP Homolka zaujímají 3% z celkové 

rozlohy k. ú. Bezník. Tento stav považuji, při srovnání s okolními k. ú., za nadprůměrný. V k. ú. 

Borek u Miletína, k. ú. Chroustov u Miletína, k. ú. Tetín a k. ú. Želejov nebylo žádné maloplošné 

chráněné území vyhlášeno. PP Kalské údolí se rozkládá také v k. ú. Horní Brusnice (0,05%  

z celkové rozlohy), v k. ú. Vřesník u Tetína (0,2% z celkové rozlohy) a v k. ú. Kal, kde zaujímá 

4% z celkové rozlohy. 

Porovnání stavu orné půdy za posledních 172 let bylo provedeno v kapitole 2.2.2. Zjistila jsem, 

že došlo k poklesu výměr orné půdy o 121 ha. Úbytek orné půdy je způsoben zalesněním, 

výstavbou zemědělského areálu mezi vesnicemi Želejov a Borek u Miletína, rozšiřováním 

komunikací, nebo změnou na louky a pastviny u takových pozemků, které nejsou přístupné  

pro současnou zemědělskou techniku. V České republice zaujímá orná půda něco málo přes 20% 

celkové výměry 44. V porovnání s tímto údajem je stávající rozloha orné půdy v obci Borek 

nadprůměrná (44% celkové výměry území obce Borek).  

Výměra výměr luk a pastvin se, podle porovnání v kapitole 2.2.3, zvětšila za posledních 172 let  

o 48 ha. V současnosti zaujímají 25 % z celkové rozlohy území obce Borek. Některé plochy 

pastvin a luk byly v průběhu zkoumaného období zalesněny, nové naopak ve větším množství 

vznikaly z orné půdy ve svažitém terénu.  

Kapitola 2.2.4. je věnována sadům a zahradám. Sady nejsou ve zkoumané oblasti nově 

zakládány. Stávající sady nemají patřičnou péči. Údržba sadů je finančně i časově náročná  

a na ovoce není odbyt, výkupní ceny jsou nízké. Znatelně ubylo stromů podél silnice III. třídy 

28446 Podhájí - Bezník. Stromy, a především keře podél polních cest se naopak rozrůstají.  

Lesní porosty představují 23% celkové výměry území obce Borek. Nedosahují tedy 

celorepublikového průměru 33%. Rozloha lesních pozemků se však ve zkoumaném území 

                                                 
44 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=pudni_fond_cr&site=puda 
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postupně zvětšuje. Z porovnání v kapitole 2.2.5 je zřejmé, že oproti roku 1845 došlo k nárůstu 

lesních ploch na zkoumaném území o cca 30 ha. Jednalo se především o zalesňování pozemků, 

na svažitém terénu, ve větších vzdálenostech od usedlostí. Významným zásahem do krajiny bylo 

zalesnění téměř 10 ha orné půdy borovicemi, na konci 20. století. Pozemky měly být do roku 

2007 uvedeny do původního stavu, což bylo splněno pouze z malé části.  

Kapitola 2.2.10 se týká změn vodních ploch. Vodní toky, nacházející se na území obce Borek, 

protékají svými přirozenými koryty. Koryto náhonu u Bystrého mlýna přestalo být používáno  

a zásobováno vodou ve druhé polovině 20. století. Změnou vodního režimu v krajině vyschla 

některá menší prameniště a tím současně zanikly i tři vodní nádrže, které z nich byly zásobovány. 

Nově byla vybudována rekreační vodní nádrž u Borku a rybník, zásobující vodou požární nádrž  

v Želejově.  

Vývoj pozemních komunikací byl zpracován v kapitole 2.2.11. Významnou změnou v krajině 

obce Borek bylo vybudování nové silnice v Hrádku a propojení Bezníku a Borku  

pro automobilovou dopravu. Stávající komunikace byly rozšířeny a zpevněny. Stejně tak i náves 

v Bezníku a v Borku. Přestala být používána úvozová cesta, spojující Lukaveček a Želejov. 

Kapitola 2.2.12 obsahuje informace o těžbě nerostných surovin na území obce Borek Ve druhé 

polovině 20. století byla ukončena těžba písku v Želejově a těžba kamene v Bezníku. Tyto 

dobývací prostory postupně zarůstají okolní vegetací. Nepoužívaný jámový lom na vápenec  

v Borku byl zavezen a stal se součástí okolního zemědělského pozemku.  

Charakter zástavby se příliš nezměnil. Porovnání změn za sledované období, týkajících se 

zástavby, bylo provedeno v kapitolách 2.4. a 2.4.1. Dle mého názoru jsou důvody následující: 

Zdejší krajina nenabízí obyvatelům příliš pracovních příležitostí, neboť je z převážné části 

zemědělsky využívána. V současnosti není v zemědělství, díky výkonné mechanizaci, zapotřebí 

tolik lidské síly jako v minulosti. Obyvatelé tak musí za prací dojíždět mimo obec. Stejně tak děti 

a mládež dojíždějí do školských zařízení. Veřejné dopravní spojení z obce je omezené. Počet 

stálých obyvatel klesal postupně od roku 1850, k většímu poklesu došlo po 2. světové válce. 

Posledních dvacet let se tento počet kolísavě pohybuje na hranici 100 osob. Pouze jedna polovina 

domů v obci je užívána k trvalému bydlení. Druhá polovina slouží pouze pro rekreaci. V Bezníku 

byly v 80. letech 20. století zbouráno několik původních roubených domů, v Želejově byl 

zbourán jeden dům. Na přelomu 80. a 90. let došlo, kvůli zvyšujícím se nárokům obyvatel,  
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k přestavbě některých původních roubených domů na domy zděné s více byty. Nově byly 

postaveny tři montované domky v Borku. V současnosti probíhá výstavba dvou novostaveb  

na nových stavebních parcelách. 

Vzhledem k převažujícímu zemědělskému využití území obce Borek, bude mít hlavní vliv na to, 

jak bude krajina v budoucnu vypadat, hospodaření zemědělců a dotacemi do zemědělské výroby. 

Významným bude také správné lesní hospodářství a to, zda se obec bude vylidňovat, nebo počet 

obyvatel poroste. 
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Závěr 

Cíl absolvenstké práce byl splněn. Shromáždila jsem dostupné podklady a zpracovala jsem je.  

Po celkovém vyhodnocení všech hledisek, jsem dospěla k závěru, že současná situace vývoje 

krajiny obce Borek je poměrně příznivá. Historický vývoj krajiny obce Borek je spjat především 

se způsobem života obyvatel a s jejich úbytkem. Vizuální vzhled krajiny působí harmonickým 

dojmem. Tento dojem je narušen objektem zemědělského areálu v k. ú. Želejov, který s okolní 

přírodou není zcela v souladu. Způsob využití krajiny se ve své podstatě od roku 1845 nezměnil. 

Rozlohy jednotlivých polních lánů zůstanou nejspíš zachovány, aby mohly být obhospodařovány 

zemědělskou technikou, používanou v současnosti. Druh pěstovaných zemědělských plodin lze 

ovlivnit správnou dotační politikou státu a podmínkami samotných majitelů pozemků. Rozloha 

lesů se zvětšuje, těžbu a skladbu vysazovaných dřevin kontroluje lesní hospodář. Jsou zde velice 

vhodné podmínky pro rozvoj agroturistiky. V posledních dvou letech dostávají místní obyvatelé 

četné písemné nabídky na odkoupení pozemků, nebo nemovitostí v obci, za lákavou finanční 

odměnu. Nikdo však o prodeji nemovitostí tímto způsobem neuvažuje. Občané si uvědomují,  

že hrozí nebezpečí vzniku nevzhledných průmyslových objektů – různých překladišť a úložišť 

nebezpečných odpadů, které mohou zdejší krajinu ohrozit nejen svým vzhledem, ale i vlivem  

na životní prostředí. Zodpovědným jednáním se snaží zachovat přímým potomkům i budoucím 

generacím maximum toho, co oni sami převzali od svých předků – krajinu, která vydává 

svědectví o našem životě a kterou můžeme obdivovat. 

Jako nedostatek shledávám stav obecní studánky pod Želejovem, havarijní stav lávky přes potok 

Lukaveček na stezce mezi Želejovem a Chroustovem a stav přehrad v rokli pod Bezníkem. Tyto 

objekty by bylo vhodné opravit a udržovat. Černým skládkám poblíž komunikací zabránit nelze, 

dokud si jejich původci sami neuvědomí dosah svého jednání. Je třeba je likvidovat v samotném 

zárodku. K památným stromům by mohly být umístěny informační tabulky.  

Jako kronikářka obce a také díky svému osobnímu zájmu jsem měla k dispozici hodně podkladů. 

Využila jsem rovněž výstupy z místních šetření, která jsem v minulost prováděla pro Okresní 

muzeum a galerii v Jičíně a pro Český statistický úřad.  

Údaje o počtu obyvatel a domů podle sčítání se mi nedařilo na stránkách statistického úřadu 

vyhledat. Kontaktovala jsem tedy statistický úřad e-mailem a následně mi potřebné údaje zaslala 
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Ing. Varmužová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů z Krajské správy ČSÚ  

v Hradci Králové. 

Hůř jsem se orientovala ve výkazu výměr sadů, zahrad, vodních toků a komunikací z roku 1845. 

Ve výkazu nejsou sady uvedeny. V celkové výměře zahrad jsou zde započítány louky s ovocnými 

stromy, nebo zahrady ovocné. K porovnání jsem použila letecký snímek z roku 1936.  

Ve výkazu z roku 1845 není v k. ú. Želejov uvedena výměra potoků a řek, v roce 1948 chybí  

ve všech k. ú. výměra rybníků, potoky a řeky jsou uvedeny společně s cestami, v k. ú. Želejov 

opět není uveden žádný údaj. Zde jsem tedy porovnání změn rozlohy nemohla provést. 

Pro pořízení fotografií jsem se musela na některá místa vypravit opakovaně, protože se stávalo, 

že na místě samém nebyly příhodné podmínky pro fotografování. V květnu 2017 jsem chtěla 

pořídit fotografii vstavače bledého v PP Homolka. V centru lokality mě odradil nepřístupný  

a zarostlý terén. V okolí jsem žádný exemplář nenašla. Podruhé jsem se vypravila již do centra 

lokality. Bylo to v měsíci srpnu a jediný exemplář, který jsme nalezla, ale už byl odkvetlý.  

Práce na tomto tématu mě velmi bavila a byla pro mě velkým přínosem. Seznámila jsem se  

blíže s novými lidmi, vyslechla jsem zajímavé příběhy a poznala jsem nová místa v okolí.  

V praxi jsem si ověřila teoretické znalosti, získané při studiu Při samotném zpracování  

na počítači jsem prohloubila svoje dovednosti a znalosti při využití textového editoru. 

Údaje obsažené v mojí absolventské práce by mohly být publikovány v nějakém místním nebo 

regionálním zpravodaji, aby se s nimi mohla seznámit širší veřejnost. Ke svým potřebám by je 

mohl použít rovněž obecní úřad Borek. 
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Резюме 

Тeмой моeй выпускной работы является историческое развитие местности села Борек. Моя 

работа включает в себя сравнение бывшей местности посёлка на рубеже 19 и 20 веков  

и местности совремeнной. Моей целью было найти эти изменения и их описать.  

Я сосредоточилась на изменения зданий и населения, изменения в поверхности 

сельскохозяйственных и лесных участков, дорог, прудов, водоёмов, развитие технической 

инфраструктуры. Все эти изменения связанны с уходом постоянных жителей  

и со способом жизни тех, которые остались, и с возникновением сельскохозяйственного 

кооператива, объединением полeй. 

Положение в целом в развитии местности общины Борек благоприятно. Площадь лесов 

увеличивается, забота о жилых зданиях и памятниках на хорошем уровне. Для своих детей 

и будущих поколений жители стараются сохранить местность в хорошем состоянии.  

Она свидетельствует о нашей жизни. 

Работа разделена на две части. Первая часть содержает технические термины, которые 

относятся к местности, и главы, посвященные локализации общины Борек и природным 

условиям. Во второй, практической части я составила обзор совремeнного состояния 

местности и её крупнейших изменений, которые совершились в течении последних двух 

веков. 

Источником моего исследования изменений были древние фотографии, генеральный план 

застройки, местные летописы, исторические и современные карты. Я использовала карты 

национального геологического портала INSPIRE. Очень ценной основой и руководством 

для меня былы учебные тексты автора Инг. З. Рашки, которые актуализировал Иржи 

Купка. 
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Seznam používaných zkratek 

BPEJ - Bonitované půdně ekologické jednotky 

ha - hektar (1 ha = 10 000 m2) 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k. ú. – katastrální území 

LHP – lesní hospodářský plán 

LHO – lesní hospodářská osnova 

OMaG - Okresní muzeum a galerie Jičín 

ONV – Okresní národní výbor 

PP – přírodní památka 

ZCHÚ – zvláště chráněné území 
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