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        Povinnost vedení kroniky v každé obci upravuje zákona č.132/2006 

Sb., který byl dne 14. dubna 2006 schválen parlamentem. 

 

Úvodní ustanovení 

     Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o 

důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení 

budoucím generacím. 

     Dlouhodobým kronikářem zdejší obce byl tehdejší tajemník obce 

Okrouhlá Josef FILIP. V době, kdy došlo ke sloučení obcí a střediskovou 

obcí se stala obec Dolní Žandov, byly veškeré písemnosti převezeny na 

tehdejší MNV. Po úmrtí pana Filipa, se kronika obce nenašla. Proto se 

zastupitelstvo obce Okrouhlá po osamostatnění rozhodlo založit novou 

kroniku. 

   První novodobou kronikářkou byla zastupitelstvem obce jmenována 

paní Ludmila ZÁBRANOVÁ. V té době nebyl do kroniky proveden žádný 

zápis. 

   Druhou kronikářkou byla jmenována paní Šárka SOUKUPOVÁ, 

která do kroniky rovněž neprovedla žádný zápis. 

   Třetím kronikářem byl zastupitelstvem obce Okrouhlá jmenován pan 

Miloslav KADLEC. 
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Znak, prapor a pečeť obce nechala obec Okrouhlá vypracovat heraldikem 

Stanislavem KASÍKEM, heraldickou kanceláří DOUPHIN v Roudnici nad 

Lbem v roce 2001. 

Dne 14. března 2002 rozhodnutím č.100 předsedy Poslanecké sněmovny, 

Parlamentu České republiky byl obci Okrouhlá u Chebu udělen znak a 

prapor. Slavnostní předání bylo provedeno v prostorách Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky předsedou Poslanecké sněmovny 

Václavem KLAUSEM. Za obec okrouhlá se tohoto předání zúčastnil 

starosta obce Okrouhlá pan Miloslav KADLEC a zaměstnankyně obecního 

úřadu paní Anna ZETOCHOVÁ. 
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Úvod 

Poloha obce 

     Obec Okrouhlá se nachází v Karlovarském kraji 12 km východně od 

města Chebu, na levém břehu vodní nádrže Jesenice. Obec se skládá ze 

dvou obcí a to z obce Okrouhlá a části obce Jesenice. Stávající 

administrativní členění Karlovarského kraje řadí obec Okrouhlá do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností města Chebu a správního 

obvodu s pověřeným obecním úřadem město Cheb. 

     833 ha z celkové rozlohy správního území obce Okrouhlá je využíváno 

k zemědělským účelům, jedná se zejména o ornou půdu 615 ha, to je 59 % 

katastrálního území, trvalé travní porosty činí 215 ha, menší část území 

zaujímají zahrady asi 3 ha.  

     Obec Okrouhlá se nachází v CHOPV – Chebská pánev a Slavkovský 

les, v ochranném pásmu zdrojů podzemní vody Nebanice. Katastrem obce 

Okrouhlá protéká Jesenický potok, který ústí do vodní nádrže Jesenice. 

 

 

Obyvatelstvo 

     K 31.12.2011 bylo ve správním obvodu obce Okrouhlá přihlášeno 

k trvalému pobytu 245 obyvatel, z toho 121 mužů a 124 žen. Průměrný věk 

obyvatel Okrouhlé je u mužů 39 let a u žen 44 let. 73,3 % trvale žijících 

obyvatel je v produktivním věku, tedy mezi 14 – 64 lety. 10,6 % obyvatel je 

v důchodovém věku, tedy ve věku od 65 let. 

     Největším zaměstnavatelem v obci je Agro a Kombinát s.r.o. Dolní 

Žandov. 
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     Poslední informace o dojíždění obyvatel obce Okrouhlá za prací a 

vzděláním jsou z roku 2011. Podle nich dojíždí za prací mimo obec 31 

obyvatel z celkového počtu 120 ekonomicky aktivních. Většina obyvatel 

dojíždí za prací uvnitř okresu, celkem 24 obyvatel.  Další obyvatelé dojíždí 

za prací do jiného okresu kraje 1 obyvatel, do jiného kraje 5 obyvatel a do 

zahraničí 1 obyvatel. Celkem 16 žáků a studentů dojíždí mimo obec do škol 

v rámci okresu, převážně do Chebu a také do Dolního Žandova 

Technická infrastruktura, životní prostředí. 

Doprava 

     Území obce je spojeno komunikací III. Třídy se silnicí I tř.č.21, která 

je spojnicí mezi dálnicí D5 a rychlostní komunikací I tř.č.6. Obec Okrouhlá 

není napojena na železniční síť. Nejbližší železniční stanice jsou jim 

k dispozici v obcích Stebnice a Lipová u Chebu a dále pak v Chebu. 

Autobusovou dopravu v Okrouhlé zajišťuje převážně společnost Autobusy 

Karlovy Vary a.s., která působí v celém okrese Cheb. 

      Pravidelné linkové autobusy směřují do Chebu a Mariánských 

Lázních. K dopravě do vzdálenějších míst musí obyvatelé obce převážně 

využít ve většině případů dálkových autobusových spojů nebo železničních 

spojů. 

Technická infrastruktura 

     Obec Okrouhlá je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu 

pro veřejnou potřebu,  kterou má z části se správě CHEVAK Cheb a.s. a 

z části vodovodem, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. 

V obci Okrouhlá je vybudována kanalizační síť, která je ve správě 

CHEVAK Cheb a na kterou je napojena převážná část obyvatelstva ze 

staré zástavby,  převážná část nové zástavby je napojena na kanalizaci, 

která vede do ČOV, která je i s kanalizací majetkem Státního pozemkového 
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úřadu. Nejdou se zde domy , které nejsou napojeny na žádnou kanalizaci a 

mají ještě bezodtokové jímky. 

      Místní část Jesenice je v současné době převážně zásobena 

vybudovaným vodovodem z obce Okrouhlá. Menší část obyvatel je 

napojena na studnu, která je majetkem Českého rybářství. V Jesenici je 

vybudována tlaková kanalizace, na které je převážně napojena nová 

výstavba rodinných  domů. Ostatní výstavba má bezodtokové jímky. 

     Distribuci elektrické energie ve správním obvodu obce Okrouhlá 

zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. 

Nakládání s odpady 

     Likvidace tuhého komunálního odpadu je prováděna v souladu 

s koncepcí nakládání  s odpady svozem f. Marius Pedersen na řízenou 

skladku do Chocovic. V obci jsou umístěna kontejnery na tříděný odpad. 

     Dominantou obce je Gotická tvrz, která byla postavena zřejmě ve 14 

století a v roce 1888 pro svou nevyhovující funkčnost byla přestavěna na 

malý rodinný zámeček, který dostal novou střechu s romantickými vikýři. 

     Další významnou dominantou obce Okrouhlá, je na kraji bývalého 

zámeckého parku stojící památný „ Valdštejnův dub „, který byl takto 

slavnostně pojmenován roce 1910 na počest vévody Albrechta z Valdštejna, 

který se měl se svojí družinou v roce 1634 na cestě z Plzně do Chebu u 

tohoto dubu zastavit a odpočívat. V dnešní době má památný dub, jehož 

stáří se odhaduje na 400 let, obvod kmenu 674 cm a patří mezi 

nejmohutnější duby Chebska. 

     Krajské město Karlovy Vary 

     Okresním městem je město Cheb 

     Nadmořská výška obce činí 445 m. 
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     Katastrální výměra obce je 10,43 km2. 

     Celkový počet obyvatel 265 

     Počet obyvatel části obce Jesenice 30 

     Počet domů části obce Jesenice 21 

     Počet obyvatel obce Okrouhlá 235 

     Počet domů obce Okrouhlá 48   
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Část 

 

Od roku 1299 do roku 

1945 
 

Historie obce. 

Obec Okrouhlá 

Scheibenreut 

     Obec se v historických pramenech prvně připomíná v roce 1299. 

Zmínka je činěna v soupise majetku, který si vypracovali majitelé vsi páni 

z Paulsdorfu ( Paulsdorfer Lehensbuch – 1299 ). V té době byl jeden dvůr 

v držení Konráda z Trpeše. Na počátku 14. století měl statek několik 

majitelů z řad chebského patriciátu. Jeden z nich Matyáš Erbl, zvaný 

Fenkel, držitel části Okrouhlé, musel pro dluhy opustit město Cheb a jeho 

majetek byl prodán ve veřejné dražbě. Podíl v Okrouhlé za 100 hřiven 

stříbra koupili Mikuláš, Konrád a Klára, děti zemřelého Jeklina 

Einsiedlera, což je nejstarší známý exekuční prodej na Chebsku. Okrouhlá 

však stále patřila Paulsdorferům, kteří ji propůjčovali k hospodaření jako 

léno. V roce 1421 Vilém z Paulsdorfu prodal Okrouhlou Rudigerovi 

Jenckerovi. Junckerové pak drželi ves sto padesát let.  
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V roce 1450 vypálili celou ves i s tvrzí husité. 

Zřejmě někdy v této době vzniklo šlechtické sídlo v podobě tvrze, - 

připomíná se v roce 1450, kdy byla vojsky Jiřího z Poděbrad vypálena. 

V roce 1560 koupil tvrz a příslušný statek v Okrouhlé Kašpar Krahmer 

z Podhrad. Krahmerové drželi ves do roku 1633, kdy ji Ondřej ml. 

Krahmer postoupil svému zeti Adamovi Smiedlovi ze Seberka. Jeho 

potomci vlastnili Okrouhlou až do roku 1799, kdy ji 11. Března 1799 Jan 

Adam Smiedl prodal mlynáři Christofu Muckovi za 37 ooo zlatých.  Ten, 

aby mohl koupi uskutečnit, musel nejprve získat chebské občanství, pročeš 

vykácel kus lesa, kde později postavil Nový Dvůr. V roce 1885 zemřel Jiří 

Muck jako poslední mužský člen rodu a majetek dědily dcery Marie 

Oehmischová a Adéla Haberzettlová. Adéla byla sestrou vyplacena a 

majetek přešel na Oehmische. Posledním držitelem byl Kurt Oehmisch, 

kterému byl statek v roce 1945 zabaven státem. 

13. října 1575 vyhořelo v Okrouhlé 13 dvorů a 23. Března 1625 zde 

Valdštejnovy oddíly vypálily dva dvory. 

Adam Josef Schmaidl obdržel v roce 1762 od chebského senátu povolení 

vařit v zámku pro svou potřebu pivo. 

 

 

O jménu obce Okrouhlá. 

Původní jméno obce Okrouhlá je německé v podobě Scheibenreut. 

V průběhu historie se zachovaly tato podoby názvu : Scheibenrewt (1299), 

Scheybenrewt (1361), Schewbenrewt (1395), Scheubenreut (1600), 

Scheibereut (1847), Scheibenreuth (1945), Dražetín a následně Okrouhlá, 

tento název nese obec dodnes. 



 

12 
 

Význam názvu obce Scheibenreut vykládají jazykovědci jako „ okrouhá 

kopanina „ a porovnávají pojmenování s obcemi Okrouhlá-Scheibendorf. 

Název je složen ze dvou členů, z nichž Scheiben- je tvarem odvozeným 

z podstatného jména die Scheibe – kotouč, kolo a jako přídavné jméno 

značí kruhový, okrouhlý atp. druhý člen – reut má původ ve slově reuten, 

které význam jako klučit, mýtit, vykopávat. Dá se tak řící, že původní název 

obce Okrouhlá náleží k místním jménům skupiny mýtebních jmen, která 

vznikla zejména v místech kolonizace území s lesním porostem, kde se 

potřebné zemědělské pozemky získávaly žďářením – vypalováním, 

mýcením – kácením lesa a vytvářením mýtin, klučením – vykopáváním 

pařezů-kluků- a vykopáváním zbytků porostů – pařezů a kořenů. 

V Úředním listě č.12 z 22.2.1955 byla vyhlášena a schválena změna názvu 

obce Scheibennreuth na Okrouhlá. 

Erby šlechtických rodů v obci Okrouhlá 

     Nejstarší poznatelné dějiny obce Okrouhlá i zaniklé obce Jesenice 

jsou spojeny se šlechtickým rodem užívající přídomek z Paulsdorfu. Rod 

pocházel z Paulsdorfu u Amsbergu, kde se poprvé připomíná v roce 1190. 

Paulsdorfové patřili k významným šlechtickým rodům v Horní Falci a 

Bavarsku. Na Chebsku náleželi k nejstarší vrstvě štaufských ministeriálů, 

kteří se významně podíleli na kolonizaci území. Vymřeli v roce 1623 Janem 

Kryštofem. Rod užíval jednoduchého a výrazného erbu, jehož málo obvyklá 

podoba zcela odpovídala nejlepším heraldickým tradicím středověku. 
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Erb šlechtického rodu z Paulsdorfu 

 

 

Junckerové, kteří byli druhými výraznými majiteli Okrouhlá měli také 

svůj erb. 

 

Erb rodu Juncker 

 

 

Rod Smiedlů se Seebergu  patřili k držitelům Okrouhlé s nejdelší tradicí a 

měli také svůj erb. 
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Erb rodu Smiedlů ze Seebergu 

                 

Panské sídlo. 

     Panské sídlo v Okrouhlé vzniklo zřejmě již během 14 století. Jednalo 

se o poměrně jednoduchou budovu tvrze, obklopenou vodním příkopem a 

vnějším valem. Po několik století simulovalo svoji gotickou podobu bez 

závažnějších stavebních zásahů. V Tereziánském katastru z roku 1757 je 

zmínka, že Okrouhlá bylo staré šlechtické sídlo se starou vysokou budovou 

zámečku, obklopenou vodním příkopem s padacím mostem. Popis sekce 

Josefovského vojenského mapování z doby po roce 1764 pak uvádí, že „ 

malý zámek v této vsi je vystavěn dobře z kamene a obklopen vodním 

příkopem, zatímco tamtéž stojící poplužní dvůr je vystavěn většinou ze 

dřeva“. 

     K úpravám starého panského sídla došlo zřejmě až v době kolem roku 

1800, kdy zanikla část vodního příkopu. Majitelé je tehdy jako obydlí 

nevyužívali, neboť až do zřízení školy ve vsi roku 1876 sloužilo pro školní 

potřeby. Změna jeho postavení nastala teprve v polovině osmdesátých let, 

kdy se do něho navrátila vrchnost. Tehdy, za Marie Muckoví-Oehmischvé a 

Adély Hbertzettlové bylo zcela přestavěno. Adélin otec,významný chebský 


