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Jevín. Příspěvek k dějinám drobné šlechty na Podřipsku 
 
David Mikoláš 
 

O tom, že na ostrožně nad Jeviněvsí (okr. Mělník) stával opevněný objekt, není pochyb. I dnes 
tomu nasvědčují terénní relikty a zbytky zdí, které lze nejlépe pozorovat v době vegetačního klidu, 
neboť areál je jinak silně porostlý náletovými dřevinami a stromy. 

Pojmenování Jevín (popřípadě i Jevíň) nemá oporu v historických pramenech, jedná 
se o pomístní jméno, které se v ústní tradici udržuje minimálně po několik desetiletí a které jsem 
se rozhodl použít i v tomto příspěvku. Patrně vzniklo zkrácením názvu obce, na starých mapách 
(Müllerovo mapování, vojenská mapování, stabilní katastr) označované jako Geniowes, Jeniowes, 
Jenowes či Jeňowes. 

Archeologické nálezy datují život na lokalitě, jež byla v roce 1958 vyhlášena kulturní 
památkou, do širšího 13. až 15. století, přičemž vyloučena není ani mladohradištní zástavba neznámé 
podoby.1 Zatímco archeologie přece jen dovoluje Jevín alespoň rámcově definovat, historické 
prameny jsou již na informace skoupější. Výslovná zmínka o nějaké místní tvrzi či hrádku v nich totiž 
chybí. 
 
Historie Jeviněvsi 
 

Jeviněves je poprvé zmiňována v listině augustiniánského kláštera sv. Vavřince pod Mělníkem 
z 24. července 1374. Potvrzovala, že rytíř Mareš z Dědibab konventu dědičně daroval roční úrok čtyř 
kop grošů pražských ve vsi Libkovicích na dvou selských dvorech a čtvrt vína („wyertel“) ve vsi zvané 
Jeviněves na sv. Václava na každodenní sloužení mší za duše otce a všech Marešových zemřelých 
příbuzných. Pokud by víno nebylo dáno včas, mohl převor či jeho zástupce (za účasti zmocněnce 
mělnického purkrabí) do Jeviněvsi vstoupit a vzít si v poplužním dvoře dostatečnou zástavu.2 Mareš 
z Dědibab náležel k nižší šlechtě, zřejmě byl zemanem, spojené manskou službou se svatovítskou 
kapitulou, od níž si nechal purkrechtním právem vysadit ves Lhotu.3 Jak již víme z listiny výše 
uvedené, držel díl zboží v Libkovicích a dvůr s vinicí v Jeviněvsi. Výčet jeho statků pak uzavírá díl 
rodových Dědibab, na němž stávala tvrz.4 Druhý díl Dědibab, rovněž s tvrzí, nápravníkem a dvěma 
dvory, patřil proboštu kostela pražského.5 Po Marešově smrti statky zdědil jeho stejnojmenný syn 
(„Marsso de Gyedybab“).6 Jeviněvský dvůr byl podle všeho statkem svobodným (alodiálním). Mareš 
mladší jej tedy vlastnil zcela a směl s ním volně nakládat.7 

Později se po Jeviněvsi píše Jan ze Solan, bezpochyby příslušník solanské větve Kaplířů 
ze Sulevic.8 Pravděpodobně byl bratrem Habarta a Smila ze Solan. Svůj díl na rodovém statku prodal 
okolo roku 1408 Ondřeji Dubovi z Vlašimi.9 Lze předpokládat, že záhy poté přesídlil do Jeviněvsi. 
V roce 1415 byl již mrtev. V květnu téhož léta Janova osiřelá dcera Kuňka zapsala na dědictví 
sestávajícím z poplužního dvora a dědin v Jeviněvsi, dědin v Křivousech a devíti kop grošů ročního 
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platu v Obříství sumu 200 kop grošů bratrům Albertu, Ješkovi mladšímu a Mikuláši z Beškovic (dnes 
Horní Beřkovice).10 O dva roky později císař a král Václav IV. podíl na sirotčím majetku oficiálně 
potvrdil Albertu z Beškovic a jeho dvěma výše napsaným bratrům s pokynem, aby společné svěřené 
„statky a dědiny až do plnoletosti sirotků neumenšovali, ale spíše zvelebovali.“11 Kuňka tedy nebyla 
jediným Janovým potomkem, píše se totiž o sirotcích, zřejmě ale byla nejstarším z nich. 
V následujících letech je však písemné prameny již nezmiňují. Figurují v nich Beškovcové anebo jejich 
klientela. 

Když roku 1435 Janek z Křivous učinil poručníkem všech svých statků „pána svého, p. Alberta 
z Bieškovic“, svědčil při tomto aktu mimo jiných také Pešík z Valovic, který se psal „seděním 
v Jeviněvsi“.12 Pešík evidentně náležel k drobné klientské šlechtě Beškovců z Beškovic a žádný díl 
jeviněvského zboží v této době určitě nevlastnil. Potvrzuje to i fakt, že v roce 1436 císař Zikmund 
zapisuje Beškovcovi druhý díl Jeviněvsi, do té doby formálně zůstávající v majetku kostela sv. Michala 
v Praze.13 Albert tedy po husitských válkách držel oba díly Jeviněvsi a celou ves načas připojil 
k beškovickému panství. Z dalšího původně duchovního zboží ještě od císaře obdržel díl 
na Vraňanech, Ctiněvsi, Chržíně a Mnetěši. Statky v Jeviněvsi, Křivousech a Obříství zůstaly pod 
Beškovci do března 1449, kdy je Mikuláš z Beškovic prodal Pešíkovi z Valovic. Pešík tak povýšil 
z klienta na vlastníka. Nicméně jak Jeviněves, tak Obříství zřejmě brzy po nabytí přenechal jinému 
drobnému šlechtici, Hanuši z Dubu, který roku 1451 zapsal Janovi z Beřkovic (příslušník početného 
vladyckého rodu Beřkovských ze Šebířova, od 15. století držícího dnešní Dolní Beřkovice) 50 kop 
grošů na svém poplužním dvoře v Jeviněvsi a na devíti kopách grošů ročního platu na tvrzi, dědinách 
a dalším příslušenství v Obříství. Devět let poté oba statky i s platy připadly jako odúmrť králi Jiříkovi, 
u nějž si je vyprosil Petr řečený Valovec z Valovic, snad syn Pešíkův či Pešík sám (Pešík je zdrobnělinou 
jména Petr). Zatímco svůj díl Obříství Petr roku 1465 prodal patnáctiletému synovi Mikuláše II. 
z Lobkovic a z Hasištejna Janovi, Jeviněves, zdá se (viz níže), v blíže neznámé době přešla znovu 
do majetku jednoho z příslušníků rodu Beškovců z Beškovic erbu jednorožce.14 

Někdy okolo poloviny 15. století změnily také Beškovice svého majitele. Po Beškovcích 
z Beškovic, z nichž jeden - Smil, snad syn Albertův a podací pán kláštera pod Mělníkem, držel roku 
1484 z původních beškovských statků už pouze Jeviněves, se zde vystřídali, Jan mladší Čeček 
z Pakoměřic, Jan Firšic z Nabdína (před rokem 1470) a jeho stejnojmenný syn, Burjan Trčka z Lípy 
(1521) a jeho synové Jan a Zdeněk, kteří celý statek s mnohými vesnicemi roku 1527 prodali Hanuši 
Kaplíři Duchcovskému ze Sulevic.15 Tím se Beškovice i Jeviněves opět dostávají na tři desetiletí do 
rukou Kaplířů ze Sulevic, byť z jiné rodové větve než solanské. Hanušův syn a dědic Pavel Kaplíř 
ze Sulevic na Beškovicích v roce 1547 před menšími úředníky pražskými desk zemských přiznal, že 
dávno před shořením starých desk byl z jeviněvských dědin konventu Matky Boží na Malé Straně 
(Maltézský řád) placen komorní plat ve výši pěti kop grošů pražských, splatných ve dvou částkách, 
první polovinu o sv. Havlu, druhou na sv. Jiří. Tato povinnost měla přecházet i na budoucí držitele 
vsi.16 Pavel Kaplíř zemřel roku 1554 bezdětný a Beškovice s příslušenstvím odkázal své manželce Evě 
ze Lstiboře. Užívat je měla, dokud by se opět neprovdala. Pak by připadly pěti Pavlovým strýcům. 
Ovdovělá Eva se v roce 1559 skutečně provdala za Kašpara Belvice z Nostvic, a tak se dědicům 
otevřela cesta k prodeji beškovického panství. Za sumu 7255 kop grošů pražských byl kupujícím 
Kryštof z Lobkovic na Bílině a Kosti.17 Lobkovicové na Beškovicích hospodařili více než jedno století, 
roku 1676 je však prodali Arnoštovi Josefovi hraběti z Valdštejna. Jeviněves zůstala součástí 
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beškovického panství do roku 1698, kdy došlo k jeho rozdělení mezi pět pozůstalých dcer královského 
místodržícího a podkomořího Ferdinanda Kryštofa ze Scheidlern. Jeviněves se tehdy stala 
samostatným statkem stejně jako Beškovice, Cítov, Liběchov a Sukorady.18 
 
Opevněné sídlo Jevín - hypotézy o vzniku a zániku 
 

Jak již bylo napsáno v úvodu, archeologie zasazuje možnou existenci vrcholně středověkého 
opevněného feudálního sídla na jeviněvské ostrožně do období 13. až 15. století. Písemné prameny 
o něm bohužel mlčí. S jistotou pouze víme, že za Mareše staršího z Dědibab na vladyčím dílu Jeviněvsi 
fungoval alodní poplužní dvůr a že Pešík z Valovic zde skutečně sídlil nejdříve coby leník Beškovce 
Alberta, později i jako vlastník. Ze všech indicií, jež bylo možno sesbírat, nechají se sestavit tři 
hypotézy o předpokládané tvrzi či hrádku. 

 
Hypotéza č. 1 

Sídlo zaniklo ještě před první písemnou zmínkou o Jeviněvsi datované do roku 1374. Jeho 
zakladatelem mohl být duchovní či šlechtic. 
 
Hypotéza č. 2 

Církevní či světská stavební aktivita nedlouho před husitskými válkami za předpokladu krátké 
existence, kterou písemné prameny nestihly zaznamenat. 
 
Hypotéza č. 3 

Stavební aktivita drobného šlechtice, nejspíše Jana ze Solan, který svůj díl rodové vsi prodal 
roku 1408, poté zřejmě přesídlil do nově držené části Jeviněvsi. Vladyčí díl snad zakoupil od Mareše 
mladšího z Dědibab. Zemřel roku 1415. Sídlo tedy mohl nechat vystavět mezi lety 1408-1415. 
V prvních letech husitských válek, za poručnictví Alberta z Beškovic, mohlo být polními vojsky 
obléháno (stejně jako např. Šebín u Levous), poškozeno, či dokonce zničeno.19 Tvrz v Jeviněvsi jistě 
necítili potřebu budovat Marešové z Dědibab, protože ji měli na svém dílu rodových Dědibab, ze 
stejného důvodu ani Beškovcové z Beškovic, snad jen kromě Smila z Beškovic, jenž se na Jeviněvsi 
připomínal roku 1484 a z původního běškovického panství nevlastnil žádný jiný statek. A konečně 
stavební iniciativu ze strany původem pojizerského Pešíka z Valovic v závěru husitských válek, 
ba i později, je třeba nejspíše vyloučit. 
 
Pokus o rekonstrukci podoby sídla 
 
 Umístění objektu na ostrožnu (258 m n. m.) si vyžádalo určité terénní úpravy. Na západě ji 
bylo nutno z obranných důvodů přetnout mohutným, až 30 m širokým a 8 m hlubokým šíjovým 
příkopem. Vytěžená zemina pak velmi pravděpodobně posloužila k navršení plošiny tak, jak známe 
na příkladu tvrzí typu motte anebo výšinných hrádků. Další příkop s vyhozeným náspem lemoval 
plošinu na severu a zřejmě i na jihu, kde se však nedochoval. Celá jižní polovina ostrožny totiž 
nejpozději v 1. polovině 19. století byla adaptována na zahradu (viz stabilní katastr), dle pamětníků 
někdy v 50. letech minulého století zplanýrovanou. Tento zásah negativně poznamenal i na první 
pohled nezvykle srovnanou jižní část jádra, na níž (na rozdíl od severní) nepozorujeme žádné stopy 
zděných ani jiných konstrukcí. Lze tedy vyslovit domněnku, že jižní příkop byl zasypán a zarovnán 
hmotou strženou z jádra. 

Severní část jádra vyplňuje dodnes výrazná prohlubeň přibližně obdélného půdorysu 
se zaobleným severozápadním nárožím, k níž z východu přisedá plošinka mírně se svažující a zužující 
stejným směrem. Místy se ukazují obnažené líce fragmentů opukového zdiva pojeného na maltu. 
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Z popisu dochovaných terénních reliktů vyplývá, že dominantní stavbu jádra, jež bylo asi celé 
obehnáno minimálně v základech kamennou hradbou, představovala obdélná věžová budova. Další 
budovu obdélného půdorysu by bylo možno hypoteticky situovat do východní části jádra. Drobná 
jáma by mohla indikovat její podsklepení, stejně tak se ale může jednat např. o nelegální(?) výkop. 
Val zajišťující severní příkop se dochoval v různé výšce a mohl být minimálně ve své spodní části 
tvořen plentou z opuky kladené nasucho, popřípadě pojené jílem. Úlomky vápenné malty zde 
pozorovány nebyly. 

Dnešní přístup do jádra je veden přes mělkou severozápadní část šíjového příkopu do příkopu 
severního, jehož dno se směrem k východu postupně zvedá. Příchozí se dostane až k východnímu 
spočinku (závěru ostrožny), odkud se mu otevírá pohled na Jeviněves a její okolí. Původní 
přístupovou komunikaci do jádra je třeba nejspíše vést jinudy, a to z předpolí s logicky možným, 
nicméně nedoloženým hospodářským zázemím, po dřevěném mostě přes šíjový příkop na hranu 
západní části jádra, do místa předpokládané brány jižně od věžové budovy, která by ji zároveň 
chránila. 
 
Závěr 
 
 Poznání a interpretaci ostrožného sídla nad Jeviněvsí komplikují novověké terénní zásahy. 
I přesto však lze na základě dochovaných částí s jistou opatrností konstatovat, že feudální objekt 
z hlediska typologie ve své vrcholné podobě náležel do kategorie tvrzí, maximálně menších hrádků. 
Archeologie pak dovoluje vyřknout spekulaci o dvou možných fázích osídlení, kdy první z nich by 
rámcově mohlo spadat do doby mladohradištní, nebo do doby před první písemnou zmínkou o vsi 
(v rozmezí 2. poloviny 13. století až 1. poloviny 14. století). Druhou kamennou fázi sídla by po 
zpustnutí předchozího, nejspíše dřevohlinitého, mohl vybudovat někdo z nástupců Mareše mladšího 
z Dědibab, jenž hospodařil na dříve zmíněném jeviněvském dvoře. Je velmi pravděpodobné, že by 
tato druhá fáze nemusela přečkat neklidné období husitských válek. Jednalo by se tak o jeden 
z dalších opevněných objektů v okolí, který by neustál obléhání polními vojsky a v troskách zanikl. 
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Obr. 1: Jevín, terénní náčrt pozůstatků opevněného sídla (D. Mikoláš 2019). 

 
Obr. 2: Jevín, jádro sídla v pohledu přes šíjový příkop od severozápadu (foto D. Mikoláš 2019). 

 



6 
 

 
Obr. 3: Statky Mareše staršího z Dědibab kolem roku 1374: díl Libkovic (pod Řípem), díl Jeviněvsi s poplužním 
dvorem, díl Dědibab s tvrzí a (Červená) Lhota patřící původně ke kapitulnímu zboží v Odolené Vodě. 

 
Obr. 4: Beškovické panství v roce 1559: Beškovice (Horní Beřkovice) se zámkem a poplužním dvorem, 
díl Jeviněvsi, díl Bechlína, díl Libkovic (pod Řípem), Hoholice (Staré Ouholice), díl Počiplic (Horní Počaply), 
díl Křivous, díl Kozárovic, díl Černoušku (Černouček), díl Chržína, díl Vraňan, díl Spomyšle, díl Předonína. 
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Obr. 5: Pečeť Mareše staršího z Dědibab, 1374 
(Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečetí české a moravské 

středověké šlechty 5. Praha 2003, s. 257). 

Obr. 6: Pečeť Alberta z Beškovic, 1432 (Sedláček, A.: 
Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké 

šlechty 5. Praha 2003, s. 139). 
 

 
 

Obr. 7: Erb Kaplířů ze Sulevic v erbovním sále hradu 
Laufu (foto D. Mikoláš 2018). 

Obr. 8: Erb Beškovců z Beškovic v erbovním sále hradu 
Laufu (foto D. Mikoláš 2018). 

 


