Proměna venkovské
architektury s důrazem na vývoj
v 19. a 20. století
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Počedělice
Ústecký kraj
Ves situovaná v ohbí řeky Ohře byla původně centrem panství náležejícího
pražskému biskupství, z toho důvodu se zde nacházela i tvrz. Od roku 1419
spadala pod panství Vršovice, jehož majitelem byl od roku 1783 Jan ze
Schwarzenberka. Architektonickou a urbanistickou podobu obce ovlivňovaly
časté povodně. Její stavební rozvoj lze rozdělit do několika etap, přičemž dodnes
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jsou nejvíc patrné změny z 2. poloviny 19. a počátku 20. století.
První známá písemná zmínka o existenci Počedělic pochází z roku 1219. Ves byla centrem panství a nacházela se
zde i výše zmíněná tvrz. Když se ale roku 1419 staly novým střediskem správy panství sousední Vršovice, význam
Počedělic začal upadat a již v roce 1577 byla zdejší tvrz pustá. V roce 1615 získal ves Prokop Dvořecký z Olbramovic,
v té době zde byl uváděn poplužní dvůr, mlýn a vinice. Následně na Počedělice dopadly důsledky třicetileté války
a roku 1653 zde bylo celkem 23 usedlostí, z toho 5 pustých. V roce 1663 přešly jako součást vršovického panství do
vlastnictví Sylvie Kateřiny Černínové z rodu Carretto-Millesimo, jejímž druhým manželem byl Leopold Vilém, markrabě z Badenu, a v roce 1783 se prostřednictvím jeho potomků staly součástí rozsáhlého majetku Jana Antonína
ze Schwarzenberka. Ve vlastnictví Schwarzenberků zůstala ves až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.
Do 2. poloviny 19. století vsí procházely pouze místní komunikace. Ke změně došlo až poté, co byl v roce
1870 vystavěn na její západní straně most přes Ohři, původně dřevěný, posléze železný a nakonec železobetonový. Od té doby Počedělice leží na významné spojnici mezi Louny a Litoměřicemi.
Ves se v historii nepotýkala ve větší míře s požáry, kromě zaznamenaného vyplenění vsi v roce 1757 pruskými
vojsky, zato jí častou zkázu přinášela blízkost řeky Ohře. Koryto průběžně měnící svou polohu ovlivnilo i půdorys
vsi, jejíž původně zřejmě uzavřená náves je dnes obklopena usedlostmi pouze ze tří stran. Významné povodně
zasáhly obec například v letech 1819 a 1820, opravdu ničivá záplava dorazila do Počedělic v roce 1862. Navzdory
tomu nalezneme na počedělické návsi domy vzniklé ještě před největšími zaznamenanými povodněmi, pravděpodobně na konci 18. nebo na počátku 19. století. Jedná se například o kamenný dům čp. 22 s částečně zachovaným volutovým štítem, typickým pro venkovskou architekturu severozápadních Čech v tomto období. (obr. 1)
Katastrofální povodeň v roce 1862 přinesla Počedělicím jednu z nejdůležitějších stavebních proměn.
Řada budov byla zásadně přestavěna nebo postavena znovu, často na stejném půdorysu. Mnoho domů
v té době získalo historizující fasády s neogotickými prvky. Nejvýrazněji se tato tendence projevila na podobě jejich štítů s tupým završením a zvýrazněnými patami, jak dokazuje modelace vedlejšího průčelí čp. 1
s odhaleným opukovým zdivem. (obr. 2)
Ves se během 19. a na počátku 20. století rozrůstala jen velmi pozvolna. Až během 20. a 30. let přibyla na
její severní straně s převahou dělnických či řemeslnických domků nová ulice. Tvoří ji stavby v mnoha případech ještě se sýpkovými polopatry sloužícími menšímu hospodářství jejich majitelů, například právě rekonstruované čp. 63. (obr. 3) Na původní, výlučně zemědělský charakter obce dodnes odkazují některé zachovalé
zemědělské stavby, zejména stodoly z opukového zdiva. Jedna z nejstarších se nachází u čp. 6. (obr. 4)
Intravilán vsi se v 2. polovině 20. století až na menší stavební úpravy některých domů v podstatě nezměnil. Počedělice jsou tak jedním z mála dochovaných příkladů kompaktního pozvolného růstu venkovské zástavby během 19. a počátku 20. století.
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