Kolonizace Rudolfovska
Vìtšina míst v okolí Rudolfova má mnohem starší koøeny, než Rudolfov samotný.
Z okolí vesnic Jelma a Èerveného Újezdce máme doklady o slovanském osídlení
už v 9. století, zvláštì se jedná o velké mohylové pohøebištì na návrší Vávra. Sí•
zemìdìlských vesnic zhruba v dnešní podobì se dotvoøila za vrcholnì støedovìké
kolonizace bìhem 13. století. Zakladatelé vymìøili osadám pravidelný pùdorys
s rozlehlou návsí obdélného tvaru (Dubièné, Hùry) nebo s okrouhlým návesním
prostorem (Jelmo). Nìkdy se zástavba rozložila i podél komunikace, jako napøíklad
ve Vrátì. Zakládání nových sídel øídily vrchnosti, na jejichž panství kolonizace
probíhala. Ve zdejší krajinì to byli pøedevším držitelé hradu Hluboká, která pùvodnì
patøila pøímo do majetku èeských králù. Na hlubockém panství tak vyrostly osady
Hùry, Jivno, Jelmo, Úsilné a patrnì až po husitských válkách pøibyla ještì ves Libniè,
vytýèená na pozemcích staršího zrušeného dvora.
V jižním okolí nynìjšího Rudolfova vyvíjelo zakladatelskou èinnost mìsto Budìjovice,
na jehož pozemcích se zrodily vesnice Dubièné, Hlinsko, Vráto, Veska a mnohem
pozdìji, bìhem 16. století, ještì hornická kolonie na dnešní Dobré Vodì.
Ve zdejším kraji se za staletí ustálily obchodní a jiné vztahy, ovlivòované pøíslušností
k vrchnosti a také polohou tržních center, což byly samozøejmì pøedevším Budìjovice
a na opaèné stranì Lišov. Také pohyb lidí po místních i dálkových komunikacích mìl
svùj zažitý rytmus. Silnice bývaly plné formanských vozù se zbožím, cesty sedlákù
vedly na pole nebo s obilím na trh, pravidelnì byly vyšlapávány stezky do farních
kostelù na budìjovickém Starém mìstì a v Lišovì.
Staletý øád náhle a v mnoha smìrech narušil pøíchod horníkù a „støíbrná horeèka“
v oblasti budoucího Rudolfova ...

Dokladem dávného osídlení krajiny dnešního Rudolfovska
je pohanské mohylové pohøebištì na vrchu Vávra z 9. století.
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Sí• vesnic se dotvoøila za vrcholnì støedovìké
kolonizace bìhem 13. století. Nejstarším písemným
dokladem o existenci sídel jsou èasto Berní rejstøíky,
napøíklad Hlinska a Dubièného z roku 1384.
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Aèkoli to nevnímáme, dodnes je území èlenìno podle
støedovìkých hospodáøských a sociálních zvyklostí a vazeb.
Pøi porovnání otisku císaøského katastru vesnice Jelmo
z roku 1827 se souèasným leteckým snímkem vidíme, že se
základní komunikaèní sí• i urbanismus sídla nezmìnil.
Foto Daniel Kováø

