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Vznik osady Nemanice, která je dnes místní částí obce České Budějovice,1 je spojen se založením Nové Obory na panství Hluboká nad Vltavou v roce 1706. V tomto roce museli totiž 4 chalupníci (Vít Helemach, Václav Teml, Jakub Kloyda a Jan Kliment) odstoupit své pozemky ve vsi
Opatovice (všech polí měli pod 18 strychů 2 věrtele výsevku a luk na 6 for sena)2 pro tuto oboru.
Každý z nich dostal náhradu (odměnu) 12 3/4 strychu polí a luk na 3 fůry sena u Červeného nebo
také Čertíkova mlýna, jak byl nazýván mlýn u vsi Úsilné.3 Zde jim byly vystavěny nové chalupy,
a tím byla založena osada. Uvedené pozemky pro ně koupil Adam František Schwarzenberg od
poddaných z Úsilného a dále jim jako obecní pozemek propůjčil 4 jitra 765 čtver. sáhů vrchnostenských pozemků od svého dvora Světlík.4
Pro tyto 4 chalupy se nejprve užívalo označení Nové chalupy u Červeného nebo také Čertíkova
mlýna, později Čertíkova Ves a Čertíkov. Tak jsou uvedeny v soupisech poddaných, které se pro
panství Hluboká nad Vltavou zachovaly v souvislé řadě od 2. pol. l7. stol. do pol. 19. století, kde
se označení Čertíkov používalo až do konce 18. stol., potom jsou i zde jmenovány jako Nemanice.5
Je třeba objasnit, proč se pro dominikální mlýn u rybníka Oselno, o kterém je již z urbáře hlubockého panství z roku 1677 známo, že byl nazýván Červený,6 začalo užívat také pojmenování
Čertíkův.
Tvrzení ředitele hlubockého velkostatku v již citovaném díle (viz pozn. 4), že mlýn byl pojmenován podle prvního majitele Čechmana (Čertíka) se nejevilo příliš věrohodné, neboť Jan
Čechman koupil tento mlýn do emfyteutického vlastnictví až 1. 8. 1750, avšak s názvem Čertíkův
mlýn se setkáváme již v roce 1706.7 Přitom v roce 1706 až do r. 1747 žádný mlynář jménem Čertík na Červeném mlýně nebyl. S mlynářem tohoto jména se setkáváme již o 12 let dříve, a to v
letech 1694, 1695 a 1696. Byl jím Vavřinec Čochman, který byl od roku 1679 usedlý v městečku
Podhradí (nyní Hluboká nad Vltavou), kde měl dům a 1/2 lánu polí, a ještě mlynařil na tamním
panském mlýně do roku 1715 s výjimkou již uvedených let.8
Jednalo se tedy o člověka zámožného a vrchnosti dobře známého, podle kterého si pojmenovala mlýn i novou osadu.9 Pojmenování malých osad a samot podle jejich významného obyvatele
byl způsob zcela přirozený, jak to uvádí Šmilauer ve své práci Osídlení Čech ve světle místních
jmen.10 Označení Čertíkov se obecně nevžilo, což potvrzuje skutečnost, že se nedostalo do katastrů, urbářů a pozemkové knihy.
Oficiální název se brzy ustálil na jménu Nemanice, což potvrzují záznamy v matrikách fary
České Budějovice, kam tyto Nové chalupy u Červeného mlýna farností náležely a v nichž se vyskytuje patrně nejstarší záznam jejich jména z roku 1712.11 Dosavadní topografická literatura
uvádí, že Nemanice se poprvé vyskytují v tereziánském katastru, jenž byl sestaven na podkladě
přiznávacích fasí z let 1713 až 1722.12 Bližší údaje k objasnění doby vzniku jména Nemanice by
mohla poskytnout pozemková kniha pro tuto ves, o níž víme, že byla založena, ale dnes neexistuje.13 Jméno této osady, jak je uvedeno na Müllerově mapě Čech z roku 1720 Nemagicz, se v použitých pramenech nevyskytlo.
Při číslování domů v roce 1770 dostal Čertíkovský mlýn čp. 1, chalupa Klimentovská čp. 2,
chalupa Helemachovská čp. 3, chalupa Kloydovská čp. 4, chalupa Temlovská čp. 5, obecní pastouška čp. 6 a dvůr Světlík čp. 7.14 Přestože se majitelé těchto 4 rustikálních chalup měnili, jména
chalup po původních majitelích zůstala zachována v seznamech poddaných po celé 18. století.
Podle urbariálního výtahu z ledna 179415 byli majiteli nemanických chalup Jan Feitl (č. domu
2), Jan Lexa (č. 3), František Klauda (č. 4), Filip Švec (č. 5), Augustin Čechman (č. 8)16 a jedna
chalupa byla obecní (bez čísla). Výměra polí činila celkem 27 jiter a 164 sáhy, luk a zahrad 9 jiter
188 sáhů a pastvin 1 jitro a 954 sáhy.
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V této době byl každý chalupník povinen platit vrchnosti 10 kr. pozemkové daně a relutum za
130 dní pěší roboty 15 zl. 10 kr. Před zrušením roboty v roce 1848 činily peněžité dávky od
všech chalupníků 16 kr. konvenční měny. pozemkové daně a místo naturálního výkonu 520 dní
pěší roboty dávali relutum 24 zl. 26 kr. a konali 48 dní pěší roboty. V roce 1854 zaplatili vyvazovací kapitál 446 zl. 40 kr. konv. m. (= 2/3).17
Katastrálně náležely Nemanice k obci Hrdějovice, čímž se navázalo na staré dělení podle rychet.
Na katastrální mapě obce Hrdějovice z roku 1827 mají Nemanice jen 7 domů, neboť mlynářská
chalupa má místo dvora Světlík č. 7, což potvrzuje také stavební protokol stabilního katastru obce
Hrdějovice z roku 1842, kde u domu č. 7 je uveden již nový majitel této chalupy a Čertíkovského
mlýna Josef Schmaus.18 Dvůr Světlík s konskripčním číslem 7 náležel sice k osadě Nemanice,
avšak všechny své pozemky měl v katastru obce Hůry, na jejíž mapě je také zakreslen.19
Po celou polovinu 19. století se počet domů v Nemanicích nezvýšil, neboť měly včetně dvora
Světlíka stále jen 8 domů, jak to potvrzují údaje u Sommra z r. 1841 (8 d./84 obyv.), Palackého z
r. 1848 (8 d./101 obyv.) a Mikuschkowitze z roku 1855 (8 d./84 obyvatel).20
Po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 náležela osada Nemanice s obcí Hrdějovice k okresnímu soudu a bernímu úřadu v Hluboké nad Vltavou, přifařena a přiškolena zůstala k budějovickému Starému Městu.
Závěrem lze konstatovat, že využitím pramenů patrimoniálního archívu velkostatku Hluboká
nad Vltavou se podařilo přesně určit, kdy a jak osada Nemanice vznikla a vysvětlit původ jejího
domácího jména Čertíkov. Ke vzniku oficiálního pojmenování se podařilo zjistit pouze to, že v
letech 1706 - 1710 se nová osada označovala jako Nové chalupy u Červeného mlýna, a že nejstarší záznam jména Nemanice pochází z matričního zápisu z roku 1712. K vysvětlení původu a
významu jména Nemanice je třeba uvést, že znalci toponomastiky Antonín Profous a Vladimír
Šmilauer se domnívají, že toto jméno vzniklo lidovým vtipem a že označovalo místo, kde je nouze.21 Použité prameny také potvrdily Šmilauerovo tvrzení, že osady tohoto jména vznikaly často
násilným přesídlením.22
Ze studia uvedených pramenů vyplývá, že pro určení doby vzniku a jména nových osad zemědělského charakteru v období od 2. pol. 17. stol. do první pol. 19. století lze s úspěchem využít i
soupisů poddaných, což je pramen z tohoto hlediska doposud opomíjený.
_____________________________
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