
KKNNĚĚŽŽEEVVEESS   
  
Kraj: Vysočina, okres: Žďár nad Sázavou 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou 
Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Žďár nad Sázavou 

  
ID obce : 6690 
katastrální výměra : 770,7647 ha 
počet obyvatel : 187  
průměrný věk : 37,1 let 
oficiální název: OBEC KNĚŽEVES 
starosta : Karel Prokop 
adresa úřadu : Obec Kněževes, 59444 p.Radostín nad Oslavou  
telefon : 566 670 194  
 
nadmořská výška : 549 metrů nad mořem ; 14,5km J od Žďáru n.S. 
zeměpisná délka : 15°59‘6‘‘ ; zeměpisná šířka :  49°27‘38‘‘ 
první písemná zmínka : z roku 1370 

Kněževes je název několika obcí v České republice 

• obec v okrese Blansko  
• obec v okrese Praha-západ                                    
• obec v okrese Rakovník  
• obec v okrese Žďár nad Sázavou                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název značí, že původně šlo o ves knězovu nebo knížecí. Obec původně patřila k panství mostišťské-
mu a poprvé se připomíná v roce 1370. Tehdy se jí, mimo jiných, zřekl Bohuň z Mostiště ve pro-
spěch markrabího Jana. Svobodná rychta je v Kněževsi jmenována už v roce 1421 (č. 3). Obec mívala 
pazdernu, kovárnu, pastoušku a chalupu. 
Pečeť z novější doby má ve znaku strom. 
V letech 1850 - 1894 osada obce Radostín, od roku 1972 MNV Radostín nad Oslavou, od roku 1990 
samostatná obec. 
Památkami v obci je pozdně barokní kaplička se zvoničkou z 18. stol. (na oltářním obraze sv. Florian), 
dvě sloupková Boží muka s litinovým křížem s Kristem z r. 1780, velký kamenný kříž (1920)a bývalá 
rychta ( čp. 3 ) s mansardovou střechou z 19. stol. V Kněževsi je i hasičská zbrojnice. 
Obec má obchod se smíšeným zbožím. 
Autobusové spojení existuje s Radostnem nad Oslavou, Velkým Meziříčím, Žďárem nad Sázavou i 
Třebíčí. 
 
Katastrální výměra a další údaje :  
 
Lesní půda (ha) 338.5867 
Louky (ha) 102.5038 
Orná půda (ha) 290.5737 
Ostatní plochy (ha) 21.5006 
Vodní plochy (ha) 7.0976 
Zahrady (ha) 5.2459 
Zastavěné plochy (ha) 5.2564 
Zemědělská půda (ha) 398.3234 
Typ sídla  obec 
Výměra  770,76 ha 
Počet obyvatel  187 
Počet obyvatel  
v produktivním věku  100 

Hustota obyvatelstva  23,48 obyvatel/km2 
Pošta  ne 
Škola  ne 
Zdravotnické zařízení ne 
Policejní stanice  ne 
Kanalizace  ne 
Vodovod  ano 
Rozvod plynu  ano 
Statutární zástupce  ??? 
Internetová doména  není 
Bankomat  ne 
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
             
 
 
 
 
 
 
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            



            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



           

 TTrroocchhaa  hhiissttoorriiee……  
  
  

    
Knězoves 
 
      (Knyezewess, Knyese Wes 1416, ves Kníže 1515, Kněževes), polit. a katastr. (7.7 km2) samo-
statná obec, 2 km jv. Radostína, má v půdoryse podobu čtvercovou a domy obrácené okny na náves, 
na níž jsou kaplička s obrazem sv. Floriana a obec. domek. Míval 17 domů s 314 m. (=224/64 lánu) polí; 
ze živností byly 3 ¾ l., 3 ½ l., 3 domky a ostatní ¼ l.; za 30leté války zpustly 3 grunty, z nichž 2 byly 
ujaty do r. 1671; t. č. nově opuštěny 2 domy, když zemřeli majitelé; r. 1742 bylo domů 17, a při nich 
298 m. polí, 36 m. pustin, 431/2 vozu sena a rybníky na 5 kop kaprů; r. 1790: 31 domů, 250 obyv.; r. 
1890: 43 domů, 269 obyv.; r. 19JO: 41 domů (rychta, 13 sedláků, 29 chalupníků), 238 obyv., katolíků, 
Čechův. 
      Obec patřívala k hradu a moštištskému panství (v.t.); Bohuň z Moštiště zřekl se r. 1370 na  pro-
spěch Jana, markraběte moravského, mezi jiným i vesnice Kněževsi; odtud v. dějiny u Moštišť a V. 
Meziříčí. V seznamě zástavních listin třebíčského panství1) se poznamenává, že Pivcovu Zboř měl po 
nějaký čas zástavou Petr, rychtář z Kněževsi, s radostínským rychtářem. Za něho r. 1491 urovnány 
meziříčským písařem Janem různice o pastvy na horních lukách mezi rychtářem Petrem a Janem 
Jezným z Kněževsi s jedné a mezi usedlými lidmi v téže vsi s strany druhé. Výpověď písařovu potvrdil 
t. r. pan Jan z Lomnice. Na svobodné rychtě (č. 3.) byl r. 1421 panoš Matějek z Kněževsi, jenž si s 
manželkou Eliškou koupil od Jana ze Svratky dvůr ve Svratce za 34 kop gr. (Reg.)1) R. 1649 byl dě-
dičným rychtářem Jan Dvořák, jenž žádal Rudolfa hraběte z Kounic o potvrzení a obnovení svých sta-
rodávných obdarování. Hrabě nejen mu potvrdil2) osvobození od všeliké roboty, ale udělil mu dědičné 
právo, aby dvora (vlastně rychty) se vším příslušenstvím užíval, vládl jako se svým vlastním dědictvím 
purkrechtním, a přidal, aby bez překážky provozoval čižní myslivost, vyžádav si, aby v určitý čas dával 
platy zapsané v urbárních registrech a dovezl bečku vína z určeného města. R. 1666 stála rychta pus-
ta. Po Hanuši Dvořákovi osadil rychtu Michal Dvořák. R. 1775 dědičný rychtář Michal Valenta dával 
vrchnosti 41 kr. gruntovní činže, o sv. Jiří za hlásku 15 kr., 4 slepice, 16 vajec; ostatní měl společné s 
radostínským (v. t.). Dnešní majetník sluje Ladislav Valenta. 
     R. 1775 platilo 15 sedláků po 55 kr. gruntovní činže, 4 slepice, 16 vajec, 15 kr. za hlásku, l zl. 3 kr. 
za předivo a robotovalo jak v Radostíně (v. t.); mimo to 7 sedláků dávalo po 45/8 m. žita, l3/8 m. ječme-
ne, 67/8 m. ovsa obilného desátku; 2 chalupníci různého platu po 35 kr. 3 d., 13/8 m. ovsa a něco žita 
obilného desátku, a robotovali 3 dny pěšky týdně celoročně. Obec měla pazdernu, kovárnu, pastoušku 
a chalupu. O podruzích, kováři a tkalcích v. obdobně u Radostína. Panství náleželo 7 chalup. Rado-
stínskému faráři 10 sedláků dávalo desátku 25 m. žita a 25 m. ovsa, a z krávy 2 kr. 2 d. a 4 vejce o 
Zeleném čtvrtku; ostatní nedávali desátku, ale třetinku másla z krávy a 4 vejce. 
    Jména tratí: Šejmy, Letušky, Kříby, Hráze, Višáry, Stanice, Hrnčířky, Nadávky, Mazáčky; r. 1750: 
Hohenštejn, Suchý les, Vápenice; veškeré půdy u vsi jest 297.3 ha poli, 77.2 ha luk, 1.6 ha zahrad, 
72.2 ha pastvin, 303.2 ha lesa.  4.3  ha rybníků; z toho jest obecního něco luk a pastvin s užitkem 
240 K (i s kovárnou). Pečeť z novější doby má za znak strom. 
     Staré rodiny: Havelka, Matoušek, Pavliš, Kališ, Homola. Valenta, Krejčí, Dvořák, Váňa, Buďa (po-
sledních 6 mělo domy [v letech 1656-1742 ]). 
     Samota: Myslivna (s 5 obyv.) „Za Kněževsí" u lesa. 
 
1) Z. d. b., V., 296. Listinář „Selského Archivu", I., list. 152. 
2) Na hradě Meziříčském, den památný sv. Michala 1649 (R. 257.) 

  
zdroj :   VLASTIVĚDA MORAVSKÁ , V Brně 1907, napsal P.Aug. Kratochvíl, kaplan v Popovicích 
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