
D l o u h (Dluhey) vznikl rozdělením dvora. Vsi Dtouh, a P!pice

tvo ily kdysi vladyctví, jehož sídlem byl dv r v Dlouhém. Jeho držiteli

byli panoši z Činova (Czynowie).Tomuto vladyckému rodu náležeIa I

ves Kozákov. (Činov zanikló ves, stóvající kdysi za Malym Rohozcem,)

K intenzivnímu osídlování hraničních hvozd dochází zejména na

počátku 13. století,za kraIování P emysla Otakara !. (1].98 - 1230).

Oblast Pojize í, Podještědíi část Podkrkonoší ovládají Markvartici,

rozvětveni následně na panské rody z Valdštejna,z Rotštejna, z
Hruštice, z Vartenberka, z Lembeka, z Michalovic, ze Zví etic...

První zmínka o Dlouhém je z roku L3I7, z doby panování krále Jana

Lucemburského, kdy byly často vedeny rodové sváry a pácháno

beztrestné nási!í. Toho roku byl na zboží pana Voka z Rotštejna

okolním panstvem, proveden velk pych s ozbrojenou čeledí.

P epadeny byly Vokovy statky, některé zpleněny, zapálen byl i hrad

Rotštejn. Vok z nási!í obvini! Hynka, Heníka a Jana z Valdštejna,

Jaroslava z Rohozce, Havla z Lemberka. Mezi nási!níky náležel i Hanuš

z Činova, vládnoucí menšími statečky na Kozákově a v Dlouhém, jenž

byl pak za to následně roku L322 poháněn na soud zemsk .

české království
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Roku 1450 je ves na Kozákově je ještě v držení vladykri Jana a Kuneše

z Činova (Czynowie).

Roku L456, v době vIády Ji ího z Poděbrad, dosáhl vladyctví na dvo e

v DIouhém vladyka P ibík z Medonos - Desky dvorské (DD 23/1,62| ...in

villis Dluhem, Pipiczich et Zahorzj..

V ].5. stol. zbyIo má|o svobodn,ich statečkťr rytí sk ch, stará vIadyctví

zanikla nebo se změnila v léna závis!á na v li velmože.

Roku 1538 Jan z Vartenberka kupuje od Valdštejn panství Skály nad

Jizerou se sídelním hradem Vranov, panství sahaIo až na Kozákov.

Roku t542 nab,ivá panství Skály (Hrubá) Zikmund Smi ick , syn

Jind icha ze Smi ic. K zámku Skály kupuje hrad Valdštejn, v Semilech
tvrz s pop!užním dvorem, zámek Návarov, městečko Vysoké, mimo
jiné i vesnice v okolí Kozákova, dočasně patrně i ves DIouh,i (DIauhe).

Roku 1559 však již Dlouh,i (Dluhey) p ináleží k panství rohozeckému
Adama z Vartenberka - Desky zemské (DZL3/GL8) ...zámek Rohozecz

vesnice...Woldwecz ... Zahorzj, Dluhey...
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Po smrti Adama z Vartenberka roku L564, dosahuje dědictvím panství

rohozeckého syn Karel z Vartenberka. Rohozecké panství je rozděleno
na rychty. Z okolí náležela k rychtě brodské místa: městečko Brod s 2].

osedl mi grunty, Pelechov se 6, Proseč se 7, Propastny s 1, Spálov s 7,

Bítouchov s ].0 osedllimi. K rychtě záho ské:Záho ís ].0, Dlouhr sL2,
Pipice s 5 a Smrčí s 6 poplatnrimi usedlostmi.

Roku 1608, v době panovánícísa e RudoIfa lI., uvádíse v Urbá i Karla

z Vartenberka na panství Hrubr Rohozec v rychtě záho ské tito used!í
hospodá i ve vsi Dlouhej: Matyáš Salaba, Vít Petrák, Ludvík Martin, Vóclav

Řehók, Jakub Krečmer, Jan Cvrček, Jan Mašek, Ji í Chladil, Burian Lupka,

Vav inec Kruf, Vav inec Vych, Matyóš Brada.

Roku t62L, po porážce českrich stav na Bílé Ho e, získal Albrecht
VácIav Eusebius z Valdštejna konflskované statky Vartenberkťr a

Smi ick,ich: Semily, Navarov, Vysoké, Hrubou Skálu s Turnovem a

Trosky, vsi v okoIí Kozákova: Prackov, Smrčí, Lestkov, Chuchelnu,
Záho í, v Dlouhém dva dvory kmetcí s platem, zámek Malá Ská!a..

Roku L624 Albrecht z Valdštejna pov, šen, do knížecího stavu kupuje

další konfiskované statky a ovládá desetinu rjzemív Čech. Jičín se
stává hlavním městem Frr dIandského vévodství.
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Roku L534 po zavražděnígeneralissima Valdštejna odměnil císa Ferdinand ll.

plukovníka Mikuláše Desfourse z Mont a Adienville (Lotrinsko) hodností polního

podmaršála a hraběcím titulem. Desfoursovi byly postoupeny statky Rohozec,

Skála, ke správě Sloupno a statek semilsk . Desfours spojil Rohozec, (Malou)

Skálu a Semily pod jedinou správu. V roce 1638 byl p ijat hrabě Mikuláš
Desfours, ímského, uherského a českého krále komorník, mezi stavy české.

Vláda lotrinského rodu Desfoursrj končíaž roku 1,848, trvala tak celkem 220let.

Rok 1648: Válkou t icetiletou byl česk stát proměněn v základech. Politicky stavovské zlízení
nahrazováno absolutismem, náboženstvíprotestanské katolick,(1m, jazyk česk, m německrim.

Válkou bylo v Čechách vypáleno 215 zámk , 80 měst a zničeno 8]-3 vesnic. Úplně vypálen byl

Železny Brod, zpoloviny město Turnov, po čty měsíčním obléhání dobyt a vypálen Navarov.

Rok 1757: Z rychty záho ské byl Dlouht (Dluhey) vesnicís největšívriměrou
pozemkri se 17 hospodá i (Záho í 1-5, Proseč 7, Pipice 8, Smrčí 7 hospodá ri).

Jména osob ve vsi Dluhey: Václav Drobek, Martin Brožek, Jan Maryško, Jakub Tkadlec, Jakub

Šťastnej, Mikolóš Kocourek, Jan Plíčko, Mikolóš Matěcha, Jakub Cvrček,lan Rulc, Jan Salaba,

Jan Brožek, DanielVóvro, Ji ík Pešta, DanielValeš, Václav Stránka, Jan Fabián, Jan Vyhlídko,

Krištof Fidlar, tJrban Bureš, Ji ík Vyhlídko, Jan Hejl, Šimon Bart něk, Jakub Salaba, Matěj
Matěcha, Vóclav Maryško, Vóclav Svoboda, Daniel Hej[ Ji ík Buchta, Ji ík Nejedlo, Jan

Mariško, Ji ík Brož, Daniel Fater..

Rok 1834: Počet obyvatel ves Dlouht (Dluhey): 365 obyvatel a 52 domťr

Dlouh, v roce L92L-346 obyvatel a 66 domťl

Dlouhli v roce 2001- 59 stáltich obyvatel a 57 adres

Des Fours
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