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Za Tomášem Durdíkem
20. zá í 2012 se po ala ší it neuv itelná zpráva
o náhlém skonu Prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc.
(*24. 1. 1951). Na okamžik jsem ji považoval za
hloupý vtip. Po áte ní ustrnutí v panice vyst ídala
sobecká myšlenka: kdo te dod lá …, od koho se dozvím…? lov k se s odstupem nad sebou zastydí. Jádrem takové reakce ovšem z stává, že tato neblahá
událost zanechává v našem sv t mezeru v mnoha
ohledech nezaplnitelnou.
O jeho úloze v eské archeologii, zejména kastelologii a p esazích do památkové pé e, stejn jako
o mimo ádné schopnosti popularizátora v dy se zasv cen vyslovili p i této smutné p íležitosti jiní. Mohu se
pokusit pod lit jen o pár dojm nasbíraných za více než
p tat icet let od chvíle, v níž se p ek ížily naše cesty.
Tom, snad mu i nyní tak mohu íkat, neunikl dobovým
nástrahám, nevyhnul se omyl m a st et m, ostatn jako
jiní mužové s velkým cílem. Pamatovat si jej ale chci
jako inspirujícího v dce, výborného rétora a nejrad ji
jako kamaráda z raných dob. O ima Maxe Švábka jej
vidím jako lov ka-medv da p i rozja ené koupeli ve
Mži pod hradem Tý ovem. Nezapomenu na kamarádského ducha spole ných výprav za hrady starou škodovkou ízenou Pepíkem Milerem. Pokud n co vím
o archeologii, zdrojem je z velké ásti Tom. Musím
vyjád it vd nost za radost z poznávání zažívanou jeho
p i in ním.
Není zde t eba rekapitulovat odbornou dráhu Tomáše Durdíka, za vše hovo í její ohodnocení nejvyšším
mezinárodním uznáním, jaké lze v daném oboru získat,
ud lením ceny Evropské unie pro kulturní d dictví
Europa Nostra v dubnu roku 2011.
Již se nenaplní nad je vkládané do nedávného jmenování vedoucím Katedry archeologie Filozofické fakulty Západo eské univerzity v Plzni. Osud mu nedop ál v této pozici tém ani zahájit práci. Vklad do
budoucnosti nicmén již u inil d íve. Obdivuhodná
byla jeho schopnost „získávat stoupence“ – p itáhnout
jejich zájem o obor a formovat p ístupy k n mu. Tento
dar se zúro oval jak v neformálních kontaktech, tak
v pedagogickém p sobení. S úctou a láskou k n mu
vzhlížely stále nové generace žák , jak osv d ili jeho
plze ští studenti v up ímném zármutku položivší
k rakvi zesnulého zlomený me .

Z ejm poslední foto T. Durdíka, po ízená na exkursi na
hrad v polském T šín , po ádanou v rámci konference
Archaeologia historica 19. zá í. Z T šína odjel prof. Durdík
plný sil a života do Prahy, nebo m l být druhý den 20. zá í
na komisi na hrad Be ov v západních echách. Tam již
nikdy nedorazil nebo doma p ed cestou náhle zem el (popiska a foto P. Va eka).
1

Klub Augusta Sedlá ka, jehož lenem se stal na
po átku 90. let, nezapomene na podíl Tomáše Durdíka
p i svém založení v roce 1984, na dlouhou adu jeho
p ednášek zásadního obsahu na své p d , na p sobení
na Klubem po ádaných konferencích D jiny staveb
v Ne tinech, jejíž „hradologickou“ sekci zpravidla ídil
a precisn spoluredigoval konferen ní sborník.
Tomova cesta na tomto sv t skon ila p ed asn .
Út chu hledejme ve svrchovaném napln ní jemu sv eného asu. Budiž mn dovoleno p ipomenout jednu
z jeho velkých lásek, lokomotivy a sbírku jejich model . Vzpome me tedy na n ho tak, jak sám cht l být
vid n, rozesílaje p edloni obrázek s p áním k Novému
roku.

Jan Anderle

Výsledky vizuálního pr zkumu skalního h ebene
a nové poznatky o z ícenin hradu P imda
Petr Sokol
V souvislosti s lo ským otev ením z íceniny hradu
P imda pro ve ejnost s pr vodcovským výkladem a vstupem do obytné v že byl znovu p ipomenut význam P imdy
jakožto jednoho z nejstarších kamenných hrad na našem
území a památky obsahující vzácné stavební prvky
a funk ní celky (románská v ze ská kobka se záchodem,
relikty krbu, p vodní románská ost ní oken obytné v že
upravená pro osazení m íží a okenic).1) O to více je v této
souvislosti p ekvapující torzovitost poznatk o rozsahu
a podob hradu, zejména v období st edov ku. O hradním
areálu jsme informováni až prost ednictvím n kolika popis
z poloviny a konce 16. století, tedy ze záv re ného období
existence hradu jako obývaného a využívaného objektu. Na
rozdíl od mladšího období existence hradu nemáme pro
p edchozí dobu dostatek vhodných písemných pramen .
Samotný stupe dochování jednotlivých objekt hradního
areálu, kdy jsou až na vlastní obytnou v ž dochovány pouze
nepatrné relikty a ada objekt zanikla i v d sledku necitlivých úprav v 60. – 70. letech 20. století, neumož uje konkrétn jší p edstavu o podob hradu a již v dob jeho vzniku, tak i v následujících n kolika staletích. Prohloubení
stavu poznání nenapomáhá dosud ani archeologický výzkum, který na P imd probíhal ve vztahu k celkové ploše
areálu jen ve velmi omezeném rozsahu a pouze v p ímé
vazb na n které konkrétní zásahy do terénu.
Pomineme-li ve 20. století výrazn transformovaný
prostor horního nádvo í bez náležité dokumentace, je
v situaci, kdy je cenný každý detail, snad nejp ekvapiv jší
dosavadní povrchnost poznání v p ípad okrajových ástí
hradního areálu, ale i skalního h ebene, tvo ícího p irozenou sou ást hradního jádra. Práv na n m byla z ejm ve
20. letech 12. století založena rozlehlá románská obytná v ž
na tvercovém p dorysu. Skute nost, že tento objekt, a
nejstarší, je dodnes jedinou celistv ji dochovanou stavbou
hradní z íceniny, vede k asto zkreslenému vnímání památky ztotož ované pouze s touto obytnou v ží a je z ejm
i d vodem nedostate né pozornosti v nované ostatním
ástem hradního areálu.
V souvislosti s drobným archeologickým výzkumem
pro základy pokladny byl v dubnu roku 2012 proveden
i vizuální pr zkum skalního h ebene, v srpnu téhož roku pak

Obr. 1: P imda, okr. Tachov, z ícenina hradu. Plán hradního areálu s orienta ním vyzna ením popisovaných prvk .
P evzato od T. Durdíka, upraveno. A – schody, B – stupn ,
C – nápis a kapsa, D – torzo zdiva na temeni skály, E –
žlaby na temeni skály, F – nápis na jv. nároží v že, 1 – zdivo
s kvádrovým lícem a nárožím, 2 – fragment zdiva pod sev.
stranou p ístavku, 3 – hradba pod sev. stranou v že, 4 –
fragment hradby severovýchodn od v že, 5 – relikt 1. brány,
6 – torzo hradby pod cestou, 7 – fragment zdiva v jižním cípu
areálu, 8 – relikt zdiva v ohybu cesty na horní nádvo í, 9 –
románské kamenické prvky.
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Obr. 4: P imda, z ícenina hradu. Pohled na skalní h eben
od severu. Vp edu torzo zdiva, p i pravém ústí brány ve
skále patrné schody.

Obr. 2: P imda, z ícenina hradu. Schody v jižní st n vstupu na horní nádvo í, pohled od severu.

jižn od východního ústí brány (obr. 11). Tato kapsa
o rozm rech cca 5 x 4 x 3,5 (hl.) cm mohla mít souvislost
s úpravou nástupu z dolního nádvo í k brán ústící do horního nádvo í. Rozdíl úrovní obou nádvo í je zna ný a zp sob úpravy p ekonání p evýšení a skály p ed vstupem do
horní brány je dnes již neznámý. P edpokládat lze op t
n jakou d ev nou konstrukci (schody, rampa).
Skalní h eben
Další zjišt ní ekalo na temeni severní ásti skalního
P i vizuálním pr zkumu skalního h ebene odd lujícího
bradla. P ibližn uprost ed této ásti tvo í v t chto místech
bývalé spodní nádvo í od nádvo í horního bylo ve skále
vyrovnanou plochu zbytek zdiva tvo eného lomovým karozpoznáno n kolik um lých prvk souvisejících se zamenem a vápennou maltou (obr. 4 a 5). P vod zdiva není
niklou podobou hradu. Na jižní stran západního ústí skalní
zatím znám, pravd podobn však nesouvisí s novodobými
branky, jež z ejm tvo ila p vodní hlavní vstup na horní
opravami z íceniny. Zdivo je z ejm zachyceno na fotogranádvo í, byly zjišt ny do skály vytesané schodiš ové stupfiích z let 1988 a 1989, nejde tedy o výsledek posledních
n . Z prostoru pr chodu sm ují t i stupn , následuje zalooprav z let 2001 – 2011, charakter pojiva neukazuje pravmení do leva a další dva stupn (obr. 2 a 3). Jiné schody
d podobn ani na opravy z let 1968 – 1977 a snad podobn
nebyly již s jistotou rozpoznány. A koli je posuzování stá í
ani na ty, které probíhaly v letech 1922 – 1923. M že jít o
t chto schod na základ stupn opot ebení (eroze) problezdivo st edov kého i ran novov kého p vodu. Jednomatické, vzhledem k druhu horniny a stupni eroze se zdá
zna ný není ani ú el zdiva: plomba v temeni skály nebo
pravd podobné, že by mohlo jít o prvek spadající ješt do
p vodn vyšší zd ná konstrukce.
doby existence hradu. Nelze však pro úplnost pominout
O n co jednozna n jší, alespo co se p vodu týká, je
i možnost jejich vzniku v souvislosti s využíváním hradní
však další um lý prvek v temeni skály, tentokrát blízko jižní
z íceniny v pozd jší dob , nap . v období romantismu.
st ny obytné v že. Jde o dva žlaby a možný zbytek t etího
Souvisejí-li schody s fungováním hradu (na což ukazuje
(obr. 6 – 9). Žlaby s rovným dnem a p ibližn svislými
jejich provázání s historickým vstupním objektem), pak jde
st nami vedou kolmo na osu skalního h ebene ve vzdáleo prvek dokládající existenci komunikace z vnit ního ústí
nosti cca 9,5 a 6,5 m od donjonu. Možný zbytek t etího
horní brány na jižní ást skalního h ebenu. Tesané schody
žlabu, zna n erodovaného, se nachází ve vzdálenosti cca
byly z ejm dopln ny dalšími konstrukcemi, po nichž se
4,3 m od donjonu. Žlaby jsou tedy od sebe vzdálené 3,
však nezachovaly stopy. Schodišt sm ovalo nejspíše
p ípadn 2,35 m. Vedou p es celou ší ku temene skály.
k ochozu podél vnit ní strany blíže neur eného opevn ní
Dochované rozm ry jsou následující: jižní žlab délka 126
probíhajícího po skalním h ebenu, p ípadn do objekt
cm, ší e 30 cm, hloubka 30 cm; st ední
k tomuto opevn ní p iléhajícím.
žlab délka 225 cm, ší e 25 cm, hloubka
V opa né, severní st n skalní
20 cm; nejistý severní žlab délka 130
brány, ve výšce cca 1 m, se pak
(225) cm, ší e 25 cm, hloubka 10 cm.
nachází dva menší, na sebe navazuS nejv tší pravd podobností jde o trájící tesané stupn o hloubce cca 15
mová l žka, jejichž funkce byla spjata
cm, p i emž plocha spodního stups blíže neur enou konstrukcí na temeni
n mohla p ed erozí skály dosahoskály (vynášení ochozu hradby, podlavat v tší délky. Tento prvek souvihové trámy). V prostoru uvedených
sel z ejm s úpravou vstupu na
žlab byl proveden orienta ní pr zkum
horní nádvo í, snad jako l žka pro
detektorem kov , p i n mž bylo
blíže neur enou d ev nou konz povrchu skály získáno n kolik zlomk
strukci.
A kone n s touto bránou Obr. 3: P imda, z ícenina hradu. Schody kovaných h ebík , potvrzujících jen
mohla souviset i drobná kapsa v jižní st n vstupu na horní nádvo í, pohled zaniklou d ev nou konstrukci.
Skalní h eben tak p ekvapiv povytesaná ve východní st n skály od severozápadu.

v souvislosti s aktualizací zam ení n kterých ástí hradního
areálu prob hlo o išt ní n kolika torz zdiv p i okraji areálu
od vegetace, zjišt ní jejich stavu a zhotovení fotodokumentace. Ob akce p inesly navzdory svému nepatnému rozsahu
celkem p ekvapivé výsledky rozši ující poznání hradu.
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Obr. 11: P imda, z ícenina hradu. Nápis na východní stran
jižní ásti skalního h ebene po o išt ní. Vpravo naho e
vyhloubená menší kapsa. Pohled od severovýchodu.

Obr. 5: P imda, z ícenina hradu. Detail torza zdiva na
temeni severní ásti skalního h ebene, pohled od západu.

Druhý nápis se nachází na jižní stran jihovýchodního
nároží obytné v že, na 4. nadzemním kvádru ve výšce 165
cm od terénu. Op t jde o nápis z kapitálek o výšce 7 – 8 cm.
Nápis tvo í 2 ádky, v první lze íst nejspíše slovo „HERMANNSHUTTE“, ve spodní pak neúpln itelný text „…6
1935 P...“. Nápis je p e at proužkem injektážního materiálu
pocházejícího z oprav zdiva v 60. a 70. letech 20. století.
Délka nápisu je 80 cm. I tento prvek byl kresebn a fotograficky zdokumentován.

skytl b hem relativn krátkého pr zkumu adu dosud opomíjených doklad jeho staršího využití v etn stop stavebních konstrukcí a komunika ního schématu. A koli se ví, že
nejpozd ji po polovin 16. století byl skalní h eben jižn od
obytné v že centrem areálu hradu a zcela jist m l své
využití i ve starším období v etn samotných po átk hradu, nebyla mu v nována pot ebná pozornost. Z ejm jen
nenápadnost stop úprav skály a naopak blízkost dochované
románské obytné v že vedly k tomu, že po dlouhou dobu
doklady využití skalního h ebene unikaly odborné pozornosti. V sou asné dob se uvedené prvky staly sou ástí
postupn provád né aktualizace geodetického zam ení
areálu z íceniny, vyvolané zjišt ným rozporem mezi pr b hem skalního h ebene ve skute nosti a na dosavadních
plánech.

Písemné prameny
V souvislosti s popisem stop úpravy skalního h ebene
stojí zato uvést nepo etné údaje známé z písemných pramen
a týkající se této ásti hradního areálu. P ítomnost n jakého
opevn ní tu lze p edpoklad z ejm již pro nejstarší období
hradu. Ovšem až z roku 1335 je zmínka o d ev ných sou ástech hradby vnit ního hradu, které m li zapálit jeho obhájci a
tím vypudit úto níky, kte í se dostali p es vn jší opevn ní.2)
Podle popis hradu z let 1548 a 15923) se vpravo od brány
ve sm ru vstupu na nádvo í m la nacházet bašta s kaplí
a roubeným patrem, spojená s v ží ochozem (chodbou).
Staršími autory byla tato bašta kladena obvykle do nefunk ního postavení pod skalní h eben již do prostoru horního nádvo í.4) Je však pravd podobné, že m la-li bašta
plnit svou obranou roli, stávala z ejm p ímo na temeni
skalního h ebene.
Bašta s kaplí tak
nejspíše
sousedila
s bránou, umíst nou
ve vylámané i z ásti
upravené pr rv ve
skalním h ebenu a
ústící na horní nádvoí. K roku 1548 je tato
brána uvád na jako
krytá d ev nou st echou5)
i opat ená
„plášt m“.6)
Hned
vpravo se pak m la
k její ochran nacházet
zmi ovaná
bašta.
Roubená kom rka nad
kaplí a chodba od
brány k v ži byly Obr. 7: P imda, z ícenina hradu.
kryté šindelem, prove- St ední žlab na temeni severní
deným
naposledy ásti skalního h ebenu, pohled od
v roce 1582.7) Lehner východu.

Obr. 6: P imda, z ícenina hradu. St ední žlab na temeni
severní ásti skalního h ebenu, pohled od severu.
Epigrafické památky
Ve skalním h ebenu a na p ilehlé jižní st n obytné v že byly zjišt ny i dv novodobé epigrafické památky. První
se nachází v blízkosti drobné kapsy p ed východním ústím
skalní brány (obr. 10). Jde dnes již jako o celek ne itelný
nápis tvo ený kapitálkami, jehož jedna ást je umíst na
v kartuši zakon ené dvojím zrcadlov umíst ným zavinutím. Nad kartuší se nachází další ást nápisu, celek je orámován, ryté linie vedou i úhlop í n p es nápis. Pod kartuší
je itelný letopo et 1941. Skála v míst nápisu byla o išt na
od lišejníku a mechu a nápis byl fotograficky i kresebn
zdokumentován (obr. 11).
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cituje popis hradu z roku 1592, kde od
roubené kom rky nad kapli kou vede
pavla na zdi sm ující k v ži. Snad
byla tato pavla (ochoz) propojena
s pavla í zajiš ující p ístup do v že.
Ta vedla podle Schmidta p i vnit ní
(západní) stran skály do úrovn 1.
patra v že.8) Žlaby sm ující nap í
severní ástí skalního h ebene a zbytek zdiva na jeho temeni tak nejspíše
souvisí s práv popsanými konstrukcemi nebo s prvky t mto konstrukcím
p edcházejícími.

z velké ásti zasypáno stavební sutí,
ímž došlo nejen k p ekrytí zdiva, ale
i k navýšení svahu pod ním a ke
zm n pr b hu západního okraje
nádvo í. Zdivo bylo nyní o išt no
v délce cca 7 metr od vegetace
a sypké sut recentního charakteru,
obsahující novodobé odpadky a stavební odpad. Ze orientovaná ve
sm ru SSV – JJZ má ve spodní úrovni dochovaný líc tvo ený kvádry, nad
ním je již zna n rozvoln né její
jádro. Na jižním konci je dochované
nároží (obr. 12). V jižním úseku byl
zjišt n i p edzáklad tvo ený jednou
Další zjišt ní
úrovní plochých kamen , p edstupuNa opa né, jižní ásti ást skalníjících p ed líc o 5 – 10 cm. Zdá se, že
ho h ebene nebyly p i prvním pr pod tímto p edzákladem má svah
zkumu krom již zmín ných schod a
nápisu s menší kapsou nalezeny žádné Obr. 8: P imda, z ícenina hradu. Jižní žlab rovn ž sypký charakter, zdivo bylo
další stopy úprav a využití. Na jižním na temeni severní ásti skalního h ebenu, z ejm založeno do sut nebo došlo
v pr b hu doby pod zdivem k sesuvu
konci h ebene se však nachází ploši- svislý pohled.
p vodních svrchních vrstev svahu
ny, které svádí k domn nce o jejich
a jejich nahrazení pozd jší sutí.
využití nebo i vzniku v souvislosti
Dochované dv ady kvádr ve
s blíže neur enou zástavbou. Tato ást
spodní úrovni zdiva ukazují na jeho
skály je však o n co více než severní
románský p vod. Krom obytné v že
zakryta zeminou a travním porostem,
jde tedy o doklad další kamenné
vizuální pr zkum zde má tedy omezerománské stavby v areálu hradu. Bez
n jší uplatn ní. Samotný jižní konec
výzkumu však nelze ur it p esn jší
skalního h ebene byl navíc v nedávné
rozsah dochování zdiva, ani zda šlo
minulosti poškozen a zm n n neleo hradbu i budovu. Existující nároží
gálními terénními zásahy. Na podzim
roku 1985 zde provedli ú astníci školy Obr. 9: P imda, z ícenina hradu. Jižní žlab v místech, kde lze u p ípadné hradby
v p írod
8 nelegálních výkop na temeni severní ásti skalního h ebenu, p edpokládat rovný pr b h, však
ukazuje zatím spíše na zbytek budoo hloubce od 0,3 do cca 1 m. Ve vý- západní ústí.
vy. Pozitivní je v souvislosti
kopu na samotném jižním okraji skals prokázaným románským p vodem zdi i potvrzení jejího
ního h ebene u cesty byla odhalena ást líce zdiva.9) Ze
stá í ur eného analýzou vzorku malty z horní úrovn zdiva,
srovnání tehdejší situace a sou asného stavu je z ejmé, že
provedenou A. Majerem v roce 2002.10) Situaci však komdnes je skalní h eben nejen v t chto místech zbaven ásti
plikuje fotografie údajn stejné zdi z roku 1962, na které je
uloženin, které se nacházely v jeho místy výrazných nerovnostech ješt v 80. letech 20. století.
zachycen líc zdiva, skládaného z neum le kladených menších kvádr dopln ných lomovým kamenem. Je možné, že
Zdivo odhalené uvedeným výkopem na samém jižním
zbytky p vodní románské zdi byly využity pro mladší
konci skalního h ebene u cesty pat ilo z ejm stejnému
reliktu, jaký je dnes áste n v t chto místech patrný pod
stavbu, p i emž líc zdiva této mladší fáze, zachycené na
vrstvou zeminy a drnem p i okraji cesty (viz dále, na plánku
fotografii z roku 1962, se do sou asnosti (ve shod
s nekvalitním charakterem zdiva na fotografii zachyceným)
zdivo . 8).
Další zjišt ní souvisí se za iš ováním fragment zdiv
již nedochoval. Pravd podobn tak máme doloženu i mladpo obvodu hradního areálu pro ú ely aktualizace jejich
ší a mén kvalitní p estavbu objektu, p i které byly druhotn
zam ení. Jde o tyto zbytky zdí: 1) ve svahu pod západním
využity kvádry z p vodní zdi.
okrajem horního nádvo í, 2) pod skálou na severní stran
Uvedená ze odpovídá západní (vn jší) stran budovy,
p ístavku s prevétem, 3) pod severní stranou obytné v že, 4)
zobrazované na starších pláncích hradu. Podle popisu
na skále severovýchodn od obytné v že, 5) p i západní
stran cesty východn od obytné v že, 6) ve svahu pod
východní hranou cesty jihovýchodn od obytné v že, 7)
pod ohybem cesty v jižním cípu areálu proti op rným pilím, 8) p i pravé stran cesty v jejím ohybu sm rem na
horní nádvo í. Nejsou zde uvedeny dva op rné pilí e
v jižním cípu areálu, které jsou ve velké mí e dochované
a dosud v terénu dob e z etelné. Lokalizaci všech uvedených relikt zdí p ibližuje orienta ní plánek areálu z íceniny
(obr. 1), zde však zmíním pouze výsledky týkající se zdiva
Obr. 10: P imda, z ícenina hradu. Skalní h eben od severouvedeného na prvním míst .
východu. P ibližn uprost ed fotografie vlevo od brány ve
Zdivo pod západní hranou nádvo í bylo zam eno
skále se nachází sv tlejší místo o išt ného nápisu z roku
v roce 1966 jako patrný nadzemní relikt. V pr b hu oprav
v 60. – 70. letech 20. století a na po átku 21. století bylo
1941 a s tesanou kapsou.
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z roku 1592 zde m la podél západního okraje nádvo í stát
podlouhlá budova, ve které se m la nacházet mimo jiné
i pekárna, v roce 1548 je uvád na kuchyn , sv tnice a komory.11) Budovu z velké ásti nechal v roce 1582 rozebrat
Adam ze Švamberka pro získání materiálu na stavbu op rného pilí e p i ohroženém jihozápadním nároží obytné
v že.12) V popisu hradu z roku 1609 je stavení, s mylným
udáním orientace ke sv tové stran stejn jako celý areál
hradu, vydáváno za obydlí Švamberk .13) Zbytky stavení
pak byly odkryty p i prvních doložených opravách z íceniny v roce 1880.14) Relikty na nebo pod úrovní terénu byly
áste n zachyceny ješt p i zam ení areálu v roce 1966
a za své vzaly krátce poté v d sledku planýrování nádvo í
p i necitlivých opravách.
Obecn byl reliéf horního nádvo í v pr b hu 20. století
zna n zm n n (srovnán) oproti staršímu nerovnému
a k západu svažitému terénu zachycenému nap . v plánku
publikovaném A. Sedlá kem i zdokumentovaným p i
zam ení areálu v roce 1966. Rovn ž F. A. Heber popisuje
plochu h ebene a jeho svah v etn horního nádvo í s tehdy
ješt patrným ost ním studny jako nerovnou a úzkou, tedy
v podob odlišné od sou asnosti.15) V prostoru horního
nádvo í Heber vid l ve 40. letech 19. století i velké bloky
z íceného zdiva. Dnes se op t v jižní ásti horního nádvo í
nachází skupina p vodních masivních románských prvk
( ásti záklenk a ost ní), sebraných v prostoru areálu z íceniny i na svazích a uložených zde v pr b hu oprav ve 20.
století (obr. 13). V sou asnosti zde p sobí dojmem p irozené kamenné sut náležející skalnímu h ebeni.16)
U ostatních relikt zdí vyskytujících se v areálu z íceniny nad úrovní terénu jde v p ípad torz . 2 – 4 a 6
o zbytky z ejm gotické i dokonce i mladší obvodové
hradby, jejíž pr b h tak lze na severní a východní stran
hradu vcelku dob e sledovat. Zdivo . 5 je zbytkem objektu
pr jezdové 1. brány a náleží k t m relikt m, které byly
poškozeny razantními úpravami terénu (cesty) provedenými
v souvislosti s p ipravovanými opravami na konci 60. let
20. století. Zdivo . 7 je nejspíše poz statkem v žové stavby zmi ované pro 16. století jako sídlo správy nebo i jednoho z tehdejších držitel hradu, Jind icha ze Švamberka.17)
U torza zdiva . 8 není bez výzkumu z ejmé, zda pat ilo
budov i hradb , pravd podobn jší je však vzhledem
k umíst ní v areálu první možnost. N které z uvedených zdí
byly zam eny v roce 1966 ( . 1, 4, 6) a vyfotografovány
v následujících letech ( . 1, 3 – 5), jiné pouze vyfotografovány až v nedávné dob ( . 2, 6, 7).18) ada fragment zdí
( . 2, 3, 5, 7 a 8) však dosud nebyla zam ena. Podrobn jší
analýza uvedených fragment zdiv v etn jejich fotodoku-

Obr. 13: P imda, z ícenina hradu. ást románských kamenných prvk v jižní ásti horního nádvo í. Pohled od
západu (všechna fota P. Sokol 2012).
mentace a p ipravovaného nového zam ení však bude
p edm tem jiného textu.
Shrnutí
Shrneme-li uvedená fakta, máme tu nov zjišt né stavební stopy dochované na skalním h ebenu (schody, trámová l žka, fragment zdiva) ukazující na využití této dosud
opomíjené ásti hradního areálu, poznatky týkající se existence další románské (pozd ji p estav né) stavby krom
centrální obytné v že, up esn ní pr b hu pozd jší hradby
a stavu jejích dochovaných fragment i relikt jiných zd ných staveb. Zjišt ní u in ná na skalním h ebenu i po obvodu areálu tak ukazují, že i v okolí dominantní románské
obytné v že, v prostoru zdánliv bez viditelných stop podoby hradu se zde takovéto relikty nejen že nacházejí, ale stále
mohou p inášet další informace.
Poznámky: 1) Sokol, P.: Z ícenina hradu P imda. Národní kulturní památka. Plze 2012. 2) Schmidt, G.: Burgen
Westböhmens II. Mies 1928, s. 109; Durdík, T.: Hrad P imda. Praha 2007, s. 9. 3) Procházka, Z. – Úlovec, J.: Hrady,
zámky a tvrze okresu Tachov 2, Tachov 1990, s. 125, 128. 4)
Nap . Lehner, F. J.: D jiny um ní národa eského I, 3. Praha
1907, s. 141, obr. 47; Schuster, T.: Burg und Ruine Pfraumberg. Unser Egerland, Monatschrift für Volks- und Heimatskunde XV/1911, plánek na s. 121; první cit. v pozn. 2, s.
110. Na plánu hradu v díle D. Menclové je stavba p ipomínající baštu umíst na dokonce vlevo od brány na nádvo í bez
funk ní vazby na obranné hledisko (Menclová, D.: eské
hrady I, Praha 1972, s. 103). 5) první cit. v pozn. 2, s. 110. 6)
první cit. v pozn. 4, s. 141. 7) první cit. v pozn. 2, s. 110. 8)
první cit. v pozn. 2, s. 113. 9) Krušinová, L.: P imda – hrad,
okr. Tachov. Plze 1985. Nálezová zpráva o archeologickém
výzkumu 7/85. Uloženo v NPÚ ÚOP v Plzni, . PPOP 0374-19849. 10) Sokol, P. – Wizovský, T.: Hrad P imda – archeologický výzkum, ikonografická analýza a rozbor malt.
In: Castellologica bohemica 9. Praha 2004, s. 340 – 342. 11)
citace v pozn. 3, s. 125. 12) první cit. v pozn. 2, s. 111. 13)
citace v pozn. 3, s. 129. 14) první cit. v pozn. 4, s. 141. 15)
Heber, F. A.: eské hrady, zámky a tvrze. Západní echy.
Praha 2002, s. 293. 16) Je t eba dodat, že množství p vodních kvádr i kvádr zhotovených pro ú ely opravy v 70.
letech 20. st. se nachází na západním svahu hradního návrší.
Je zde rovn ž i velký kompaktní blok zdiva, z ejm ást
destruované obvodové hradby. 17) citace v pozn. 2, s. 110;
Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve
Slezsku IV. Praha 1985, s. 281; Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie eských hrad . Praha 2000, s. 462. 18) druhá cit.
v pozn. 2.

Obr. 12: P imda, z ícenina hradu. Torzo zdiva
s kvádrovým lícem a zachovaným nárožím pod západním
okrajem dnešního nádvo í. Pohled od severozápadu.
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Rytí ské sídlo a dv r Hun ice
Jan Anderle
v roce 1698 prodal statek Hun ice p íbuznému Františku
Benediktovi Steinbachovi, který jej p ipojil ke svému sousednímu statku Líš any, kde sídlil na tamním zámku. Hunický poplužní dv r se stal jedním z vrchnostenských dvor
líš anského panství, s nímž pak sdílel jeho osudy.
V bývalém sídle majitel Hun ic potom nejspíše bydleli
šafá i i nájemci, ale je ješt roku 1788 bylo nazváno záme kem.4)

Hun ice jsou malá ves na severním Plze sku asi 2 km
jihozápadn od m sta Všeruby (okr. Plze -sever), známého
mimo jiné románským kostelem sv. Martina a s ním souvisejícím panským sídlem i vrcholn gotickým m stským
chrámem sv. Ducha. Na východním okraji katastru Hun ic
se nacházejí poz statky hradu Frumštejna.1) Urbanistický
celek Hun ic tvo í ves, jejíž zástavba se orientuje podle
cesty ze Všerub do Líš an.2) Další složkou zmín ného celku
je rozlehlý poplužní dv r, v jehož jižním ele stojí residen ní objekt, k n muž se posléze upne náš hlavní zájem.
Ocitá se nad opyšem nevysoké ostrožny, kterou z údolní
terasy Košetického potoka vytíná jeho bezejmenný p ítok,
na n mž byla z ízena kaskáda rybník obklopující dv r ze
dvou stran. Zbývají z nich dva pod uvedenou residencí.
Protržená hráz dalšího se nachází výše proti proudu
v zarostlém a zpustlém území, p esto však vysoce hodnotném, které bývalo krajiná ským parkem (obr. 1).
V protržené hrázi byla zjišt na d eva z bývalého výpustného za ízení. Nejmladší dendrochronologická datace
z odebraných vzork klade kácení d eva za rok 1682.3) Asi
na konci 17. století tedy bylo po ízeno toto výpustné za ízení. Rybník, který již ve 2. polovin 18. století neexistoval,
byl tehdy bu opravován, což je pravd podobn jší, nebo
nov z ízen.

Obr. 2: Hun ice, poplužní dv r podle aktuální katastrální
mapy ÚZK. Residence graficky zvýrazn na, S - sýpka, H hráz zaniklého rybníka, ern vodní plochy. Upravil Jan
Anderle.
Poplužní dv r, který vykazuje výraznou stavebn historickou i architektonickou hodnotu, prošel v 1. polovin 19.
století rozsáhlou pozdn klasicistní transformací, která
vtiskla podobu p evaze hospodá ských budov (obr. 2). Stáje
v západní front jsou zastropeny rozsáhlou soustavou plackových kleneb a nesou dobový krov, stodola uzavírající
nádvo í ze severu je opat ena obrovským krovem Ránkovy
konstrukce, které na p sobivosti neubírá, že v dob socialistického hospoda ení utrp la vy ezáním ásti vazných trám ,
východní front kvalitou i významem dominuje barokní
dvorská sýpka – jednopatrová budova, která si i po staletích
uchovala p evahu p vodních prvk v etn zdobených d ev ných konstrukcí pater a krovu. Vznikla ve 2. polovin 40.
let 18. století, když d evo pro ni bylo káceno v t žební
sezón 1745/46.5)
Hlavní zájem se upírá k obytnému stavení, které vedle
brány dvora zaujímá jeho jižní frontu. P ízemní, áste n
podsklepený objekt kryje sedlová st echa vložená mezi
zd né trojúhelné štíty. N která okna na nádvorní stran si
podržela jednoduchá pískovcová ost ní pozdn renesan ního p vodu, v jednom z nich se zachovala také p vodní
m íž.
P ízemí vypl uje trojdílná disposice, kterou západním
sm rem rozvíjejí další prostory. P dorysné anomálie, které
se k nim váží, a také dodate ný klasicistní zásah
v jihovýchodním nároží (plackové klenby) nazna ují složit jší stavební vývoj západní ásti budovy, jenž nelze zúplna
rozkrýt pouhou obhlídkou. Ostatek p ízemí se i p es dodate né díl í zm ny projevuje jako celek z pozdn renesan ní

Obr. 1: Hun ice r. 1839 na map stabilního katastru.
ÚZK, vý ez, sever naho e.
Psaná historie Hun ic po íná predikátem D t icha
z Hun ic, který sv d il na listin z roku 1238, sepsané
v klášte e v Plasích a vydané králem Václavem. Podruhé je
D t ich z Hun ic zmi ován na listin z roku 1251 vydané
u Prahy a byl tedy dosti významnou osobou a patrn p edkem rodu, který si pak vybudoval u Hun ic hrad Frumštejn
a užíval po n m predikát. Roku 1379 je ves Hun ice majetkem B e ka z Frtumštejna, který z ní odvedl jednu a p l
h ivny st íbra generální bern . Po dobytí a zni ení Frumštejna v pod bradských válkách následovalo p ipojení hradu i s Hun icemi ke všerubskému panství. Od n j posléze
ves Hun ice odkoupili rytí i Zádubští ze Šontálu, kte í si ve
vsi zbudovali své sídlo; v roce 1524 se psal Václav Zádubský ze Šontálu „sed ním“ na Hun icích. Jeho potomci
vlastnili statek Hun ice až do roku 1660, kdy jej prodali i s
„domem panským“ Steinbach m z Kranichstejna. P íslušníci tohoto rodu sídlili v Hun icích i na dalších statcích
v okolí. Roku 1690 je v hun ickém panském dvo e p ipomínáno rytí ské sídlo. Julius František Steinbach potom
7

Obr. 3: Hun ice, jižní elo poplužního dvora, vlevo residence, vpravo sýpka. Všechny snímky Jan Anderle 2012.

Obr. 4: Hun ice, poplužní dv r, barokní
vybavení vchodu sýpky.

Obr. 5: Hun ice, poplužní dv r, sýpka, barokní
d ev né konstrukce.

Obr. 8: Hun ice, residence, renesan ní šnekové schodišt do bývalého 1. patra.

Obr. 7: Hun ice, residence, pozdn renesan ní výbava okna v nádvorním pr elí.
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otázky po eventuálním starším
p edch dci na míst dnešní stavby, p ípadn po možnosti jejich
p enesení z trosek hradu Frumštejna, aniž na n za dnešního
stavu poznání dovedeme odpov d t. Jižní obvodovou zdí pronikají
okénka, jejichž niky mají
v p ekladech trámky, které se zde
ocitly zjevn p i po áte ní výstavb . Dendrochronologické datum
skácení t chto d ev klade dendrochronologie do doby po roce
1577 v jednom p ípad , ve druhém bezpe n do intervalu let
1584-1601,6) což odpovídá pozdn renesan nímu za azení stavby,
které lze u init na základ její
obhlídky.
Na dnešní p d shledáme, že
jádro štítu tvo í renesan ní obvodové zdivo bývalého prvního
patra, na n mž se áste n zachovala p vodní hladce utažená
omítka renesan ního interiéru
a její opakované výmalby. Najdeme ji také na bloku zdiva ponechaného p i dnešním komín .
Obr. 6: Hun ice, residence, p dorys p ízemí a sklepa. Zam ení J. Anderle, V. Chmelí ,
Zde se z doby po ubourání patra
T. Karel, P. Mikota, P. Rožmberský; kresba Jan Anderle 2012.
v 1. polovin 19. století zachovaly
etapy z doby kolem roku 1600. Zejména s ní lze spojit tvar
nápisy a kresby, v jednom p ípad lze v ozdobném ráme ku
neckové klenby s koutovými výse emi ve druhém dílu od
íst datum 182[?]. Letopo et odpovídá povaze hambalkovévýchodu. Renesan nímu období náleží rovn ž ušlechtilou
ho krovu, který nese dnešní st echu budovy.
kamenickou
prací
vyvedené
šnekové
schodišt
Pozdn renesan ní residenci v Hun icích si na základ
v severozápadním kout vstupní sín . P vodn vedlo do
dnešních znalostí m žeme p edstavit jako p inejmenším
bývalého 1. patra. Se síní na jihu sousedí bývalá rozsáhlá
jednopatrové stavení snad dopln né ješt polopatrem. Podymníková kuchyn , z východu p iléhá v celé ší ce p dorysu
vaha architektury jasn ukazuje na vyšší spole enský status
místnost s neckovou klenbou a za ní plochostropý pokoj.
vlastník . Bohužel však demolice na po átku 19. století
Sklepy se nacházejí pod východní ástí domu a svým
stavbu ochudila práv o její piano nobile – panské patro,
p dorysem odpovídají nadzemní ásti stavby. Opat eny jsou
kde se z ejm nacházely hlavní obytné pokoje.
pozdn renesan ními valenými klenbami. Ve dvou pr choHun ický poplužní dv r se snad vyvíjel na míst , kde
dech mezi místnostmi jsou jako ost ní podle všeho druhotn
kdysi stával dvorec D t icha z Hun ic. Po p esídlení vrchpoužity díly gotických ost ní. Jejich p ítomnost vyvolává
nosti na Frumštejn zde nejspíše nadále fungoval jako základna pro výrobu viktuálií pro rodinu pána a hradní posádku. Po vzniku samostatného statku po roce 1520 bylo pot eba zde z ídit obydlí nové vrchnosti. Snad z této pozdn
gotické fáze pochází uvedená gotická ost ní ve sklep
dnešního obytného domu (nejsou-li ovšem z Frumštejna).
Nové renesan ní sídlo je ve dvo e vystav no v 70. – 80.
létech 16. století, prošlo pozd jšími úpravami a ve 20.
létech 19. století bylo sníženo o patro na dnešní p ízemní
obytný objekt. Dvorské budovy prošly v 1. polovin 19.
století klasicistní úpravou, barokní sýpka pochází v doby
p ed polovinou 18. století.
Záv rem dlužno pod kovat rodin pana majitele, že
vlídn strp la naše badatelské aktivity.
Poznámky: 1) Viz ihák, J. – Fritz, Z. – Miler, J. – Valenta, P.: Povrchový pr zkum hradu Frumštejna. In: Castellologica Bohemica 1. Praha 1989, s. 201-214. 2) O nich
Chmelí , V.: Zámek Líš any. Edice Zapomenuté hrady,
tvrze a místa . 43. Plze 2011. 3) Dendrochronologické
datování T. Kyncl 2012. 4) Podle Rožmberský, P. – ChmeObr. 9: Hun ice, bývalé 1. patro, nyní p da, nápisy a kresby
lí , V.: Hrad Frumštejn a zámek Hun ice. V tisku. 5) Viz
z 19. století.
pozn. 3. 6) Viz pozn. 3.
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Drobnosti z map F. X. France – Beztehov
Robert Trnka
zabývali P. Va eka a R. Veselá.3) Uvážíme-li tehdejší Francovy možnosti, je p esnost jeho plán až neuv itelná.
Vyplývá z nich však také, že svou pozornost soust edil
p edevším na výrazn jší konvexní objekty (mohyly, tvrzišt , rybni ní hráze apod.).
Tyto mapy a ná rtky skrývají ješt mnohá p ekvapení.
Kresebné p edlohy jsou sice pro b žného badatele obtížn
dostupné, ale leccos lze vy íst p i dobrém naskenování
a zv tšení i z tiskem vydaných tabulí. P íkladem m že být
poloha Beztehov u Š áhlavic (ve Francov dob se jednalo
o „les, pole a pastvinu“). V archeologické literatu e jsou
odsud uvád ny t i skupiny mohyl s p evážn halštatskými
nálezy. France však nezaujaly jen prav ké hroby, ale také
zvláštní pomístní název. Evidentn p edpokládal, že by
pojmenování mohlo souviset se zaniklým st edov kým
osídlením, potažmo s vladyckým sídlem. Hledal tedy
v literatu e n jakou písemnou zmínku o Beztehovu. Zjišt né historické zprávy se však vztahovaly ke tvrzi Beztahovu
u Votic a tak z ejm Franc
od dalšího pátrání upustil.4)
Na map okolí Beztehova,5) zobrazující stav
v dob
výzkumu, tedy
v letech 1879-1880 (obr. 1),
p i podrobn jším studiu
nalezneme velmi precizn
zaznamenaný výrazný terénní útvar zhruba tvercového p dorysu se zaoblenými rohy, umíst ný ve
strategické poloze na hran
terasy nad ekou Úslavou
(obr. 2). Je dosti nepravd podobné, že by tento útvar o
délce stran p es 20 metr
byl p írodního p vodu, nebo
že by si ho Franc vymyslel.
Vyvýšený objekt s propadlým st edem mohl být
poz statkem mnoha r zných staveb. Jeho umíst ní
Obr. 1 – Francova obrazová tabule . LXX, detailn vykreslující okolí prav kých poh ebiš v
ve
strategické poloze s dobpolohách Beztehov a Skok u Š áhlavic (podle díla cit. v pozn. 2).
rým rozhledem však napovídá spíše vojenské i obecn mocenské funkci.
P i zb žném pr zkumu
oblasti v roce 2009 se bohužel objekt nalézt nepoda ilo.
Lokalita je v sou asnosti
zna n pozm n na a v nejd ležit jší ásti nep ístupná.
Svah a hranu terasy zabírá
oplocená chatová osada, nad
ní je zanedbaný lesík a v
t sné blízkosti probíhá také
lokální železni ní tra . Na
této trati v úseku MirošovNezv stice byl zahájen
Obr. 2 – Detail téže mapy s vyzna ením polohy výrazného terénního objektu.
provoz nákladních vlak až
v roce 1882, tedy dva roky

Dosud nedocen ným pramenem archeologického poznání Plze ska jsou mapy a ná rtky významného amatérského badatele, Františka Xavera France. Je velká škoda, že
tyto asto velmi p esné plány leží po léta v muzejních
a archivních depozitá ích, kde postupn šednou a ztrácejí
tak svou výpov dní hodnotu. To se týká zejména tužkou
kreslených p edloh ke slavným obrazovým tabulím, uložených v Západo eském muzeu Plze a v menší mí e také
v Státním oblastním archivu Praha.1) Bylo by velmi vhodné
všechny dochované nákresy co nejd íve kvalitn naskenovat a zachovat tak pro budoucí generace alespo v kvalit ,
v jaké se dochovaly do dnešních as . Pouze Francovy
originální kresebné tabule byly již p ed asem vydány tiskem.2) Ani ony ale už dnes neodpovídají kvalitativním
požadavk m – nehled na jejich zmenšení, p i kterém zaniklo mnoho podrobností.
Srovnáním Francových kreseb s moderním geodetickým zam ením se nejnov ji na p íkladu zaniklé vsi Javor
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Nakonec jedna odvážn jší spekulace. Okolní vsi,
zejména Š áhlavy, byly podle berního rejst íku Plze ského
kraje z roku 1379 rozd leny mezi zna né množství vladyk .
Jako soudobé panské sídlo je však nezvratn prokázáno
pouze tvrzišt ve Š áhlavech, nacházející se v zahrad za
místním hostincem. Ve Š áhlavicích je tvrz dle tradice
kladena na místo sou asné Sokolovny.9) I p es zna nou
vzdálenost Francova terénního útvaru se teoreticky mohlo
stát, že si n který z místních vladyk vystav l opevn né
sídlo ve strategicky výhodn jší poloze na Beztehov . Pro
analogii nemusíme chodit daleko. Tvrzišt , zna n vzdálené
od vsi, známe nap íklad z nedalekého Javora.10)
Záv r: Vyobrazení výše popsaného terénního útvaru
s velkou pravd podobností není dokladem dosud neznámého feudálního sídla, je ale dobrým p íkladem toho, jaká
p ekvapení se ješt mohou ve Francov poz stalosti a v
archivních fondech obecn skrývat.
Pod kování: Za laskavé konzultace d kuji koleg m P.
Rožmberskému a J. Ornovi.
Poznámky: 1) Tiskem vydané p edlohy viz nap .: Archeologie západních ech 1, s. 18, 47 a 80. Plze . 2) Šaldová, V. (ed.): F. X. Franc, Š áhlauer Ausgrabungen. P ehled naleziš v oblasti Mže, Radbuzy, Úhlavy a Klabavy.
Praha 1988. 3) Va eka, P. – Veselá, R.: F. X. Franc a zaniklé st edov ké vesnice. In: Archeologie západních ech 1.
Plze 2010, s. 37-41. 4) Nap . Emler, J. (ed.): Poz statky
desk zemských Království eského r. 1541 poho elých I.
Praha 1870, s. 441, 475, 505, 518, 545, 568; II. Praha 1872,
s. 216; Vlasák, A. N.: Vrchotovy Janovice a jejich okolí v
okresu Votickém. In: Památky archeologické II. Praha
1857, s. 163. Francova zmínka pochází z jeho deníku, uloženo v Archivu m sta Plzn . 5) Citace v pozn. 2, tabule
LXX. 6) Úst ední archiv zem m ictví a katastru:
http://historickemapy.cuzk.cz. 7) Šaldová, V.: Rovinná
sídlišt pozdní doby bronzové v západních echách, Památky archeologické LXXII/1981, . 1, s. 142. 8) Citace v
pozn. 2, s. 30 a 189. 9) Karel, T. – Kr má , L.: Panská sídla
západních ech – Plze sko. Plze 2006, s. 238. 10) Citace
v pozn. 2 a 3.

Obr. 3 – Vynesení p ibližné polohy Francem zakresleného
objektu do sou asné Základní mapy . 22-11-09 (Katastrální ú ad Plze ).
po Francových vykopávkách. Franc ale pr b h železnice do
mapy dodate n zakreslil s poznámkou: „Dráha do Nezv stic 1881-1882“ ( itelné jen p i velkém zv tšení). Díky tomu
je možno terénní útvar p esn ji lokalizovat na samou hranu
terasy, do prostoru sou asné chatové osady (viz obr. 3).
Podle stabilního katastru doty ný pozemek s íslem 595
v 19. století vlastnila obec Š áhlavice. Na dalších historických mapových dílech (nap . vojenská mapování) se bohužel žádné bližší podrobnosti nedozvídáme.6)
Je nutno poznamenat, že z blízkého okolí nejsou dosud
známy žádné nálezy, které by mohly podpo it nap íklad tezi
o umíst ní dosud neznámého panského sídla v této zajímavé poloze. Z prot jšího b ehu Kornatického potoka pocházejí pouze doklady osídlení z pozdní doby bronzové.7) Nejbližšími st edov kými lokalitami jsou tak Š áhlavice (vzdálenost vzdušnou arou cca 800 m) a skalní výchoz Skok,
u kterého F. X. Franc prokopal se svými d lníky st edov kou pec (vzdálenost cca 1000 m).8)

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
Šolle, M. Buchvaldek aj.). adu konzultant a spolupracovník
m l ve všech krajích i mezi vrstevníky i v mladší generaci
v dc t chto obor . Jmenujme jen Ing. arch. P. Chot bora, Ing.
J. Anderla, autora encyklopedií památek Ing. arch. K. Ku u,
výzkumníka Juditina mostu i Pražského hradu dr. Z. Dragouna,
o panských sídlech dle hesla „ad fontes“ píšícího archivá e dr. J.
Úlovce i dr. F. Gabriela, dr. J. Waldhausera, badatele a vydavatele Z. Procházku. Psal odborné stat i populariza ní lánky, vedl
desítky archeologických výzkum hrad , hrádk , tvrzí a stop po
nich, mnohdy s významnými nálezy (architektonických prvk
a detail i movitých památek) a záv ry (za všechny zmi me jen
pr zkum sho elého Manského domu na K ivoklát ), provedl
stovky povrchových sb r i konzultací s kolegy. V našem (tj.
Karlovarském) kraji zajížd l nap . na hrad Kynžvart, Úbo í,
Be ov, Hartenberk i Bochov, Toužim, Skalnou, Starý Rybník.
N kolikrát psal o hrad Lokti, kde mj. po roce 1992 d lal poradce archeoložce plze ských památká dr. Ev Kamenické, vedoucí tu výzkum zejména hejtmanství a nádvo í.
Znalost jazyk mu umožnila publikovat v prestižních asopisech v cizin a být lenem mezinárodních v deckých institucí
(v decké rady Europy nostry i Deutsche Burgenvereinigung
a Wartburg-Gesellschaft, p edsedal i stálému výboru mezinárodní iniciativy Castrum Bene, zasedal ve výboru pobaltského
Castella Maris Baltici, byl expertem ICOMOS p i UNESCO

Odešel archeolog mezinárodního v hlasu
prof. Tomáš Durdík
eskou historickou obec i badatelskou ve ejnost zdrtila
zpráva o náhlém skonu p edního archeologa, kastelologa a medievisty prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. (24. 1. 1951 Praha –
20. 9. 2012 tamtéž). Syn Ing. arch. Vlastimila a p íbuzný vojenského historika Jana Durdíka (poradce velkofilm o husitsví) se
o d jiny vojenství, st edov k i naše hrady zajímal již od mládí
a zasv til jim p es 40 let života. Roku 1974 na FF UK absolvoval
obor prehistorie-d jepis. Od roku 1971 do smrti pracoval
v Archeologickém ústavu SAV, resp. AV R. Po postgraduálním studiu p idal výuku na FF UK i na kated e architektury
VUT. Od ervence 2012 p evzal i vedení katedry archeologie
Z U v Plzni, kde hostoval a kde m l od letošního íjna za ít
ádn u it.
Ovlivn n pracemi F. A. Hebera, A. Sedlá ka a zejména Ing.
arch. D. Menclové, jejíž opus magnum eské hrady I. – II. sm lo
vyjít po tém 20 letech (1972 a 1976), na n podstatn a objevn
navázal díly svými. Teoretické i praktické rady a konzultace mu
poskytla jak starší generace historik (J. Janá ek, J. Petrá , D.
T eštík aj.), tak památká (zejména veli iny oboru Ing. arch. D.
Líbal, dr. E. Poche, Ing. J. Muk) i archeolog (R. Turek, M.
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i lenem poroty k udílení ceny EU za ochranu evropských památek). Velkými zásluhami si získal mezinárodní renomé.
U nás zasedal ve v decké rad Národního památkového
ústavu (i bývalého Státního ústavu památkové pé e), byl lenem
eského komitétu ICOMOS, vedl Stálou komisi pro hodnocení
kulturních památek p i Ministerstvu kultury, byl lenem Centra
medievistických studií i p edsednictev eské archeologické
spole nosti a Sdružení profesionálních pracovník památkové
pé e. Též po léta starostoval Spole nosti p átel starožitností
(SPS), po roce1989 s milovníky a ochránci památek založil
Nezávislou památkovou unii, jíž po noblesním gentlemanovi Ing.
arch. Ji ím Novákovi p edsedal, s „hradology“ spoluzakládal
plze ský Klub Augusta Sedlá ka, byl u zrodu ne tinských konferencí D jiny staveb atd. P itom zasedal i v redak ních radách

významn posunul dál. V dec výjime ných znalostí, zkušeností
a kvalit odešel náhle ve v ku, kdy mohl ješt adu let bádat
a publikovat ku prosp chu v dy i R. Pokoj jeho duši, est jeho
památce.

Josef Brtek

Ošelínký zámek bez st echy
Karel Foud
V Ošelín (Plze ský kraj, okr, Tachov) vznikl v místech bývalé tvrze ve druhé polovin 18. století barokní zámek. Objekt byl
založen na obdélném p doryse, získal dv nadzemní podlaží a jeho
sou ástí se stala i výrazná mansardová st echa. Suterén objektu
dodnes obsahuje zbytky dávného sídla Old icha z Ošelína nabo
rytí ze Strha , to samé však nelze tvrdit o barokním krovu
a stropech mezi patrem a podkrovím. Obojí je totiž od lo ského
léta pry . D vodem k odstran ní krovové konstrukce byl podle
sou asného vlastníka havarijní technický stav st echy. V lánku,
který vyšel na po átku listopadu 2012 na stránkách Deníku, jeho
autor cituje slova majitele ošelínského zámku, podle kterých se
v sou asné dob p ipravuje projekt stavební obnovy nemovitosti.
Jak dále lánek z Deníku p ipomíná, ošelínský zámek se snad
do ká obnovy, p ekážkou v cest za záchranou barokní stavby
však mohou být finance, které dosud zajišt né nejsou.

Prof. Tomáš Durdík (foto M. Krumphanzl, TK).
jejich periodik ( asopis SPS, D dictví Koruny eské).
Krom striktn v decké práce, kde ešil otázky interpreta ní
i metodologické atd., nepodce oval ani pedagogickou a organiza ní práci, výchovu dorostu v oborech, o jejichž kvalitu usiloval, i osv tu. Jejím výsledkem byly i dva nau né seriály T
o našich hradech: Hrady obývané i dobývané 1991, Štíty Království eského 2007. Z jeho obšírné bibliografie (psal mj. do periodik Výzkumy v echách, Archaeologia historica, Muzeum
a sou asnost, Castrum Bene, kde se nebránil ani spoluautorství)
uve me jen pár knih: kapesní eské hrady (1984), Encyklopedii
eských hrad (v letech 1995-2005 až 6 vyd.) i rozsáhlou Ilustrovanou encyklopedii eských hrad , s cennými dodatky vydávanou od roku 1999.
eskou kastelologii (nauku o panských sídlech) dokázal povýšit na v deckou disciplínu s d ležitým využitím dnes pro
komplexnost poznání již nezbytné mezioborové spolupráce
specialist . Op en o množství zahrani ních analogií i domácích
doklad v etn vlastních nález výrazn p isp l k prohloubení
znalostí o vzniku, funkcích, vývoji a typech hrad , hrádk a tvrzí
našich i n kterých zahrani ních. Nový obor též za lenil do mezinárodní spolupráce. Za mimo ádné zásluhy o výzkum a záchranu
hrad a opevn ní obdržel roku 2011 cenu Europy Nostry.
Osobn jsem s ním nejednou jednal, provázel jej, po vytopení knihovny Archeologického ústavu povodní roku 2002 mu
s p áteli vypomohl s její obrodou, roku 1992 mu dal k recenzi
práci archivá e Petra Berana o Hartenberku, ú astnili jsme se
ady jednání i aktivit. Tomáš Durdík, muž marciální postavy
a mohutného hlasového fondu, bystré mysli a fenomenální pam ti, byl pracovitým archeologem i památká em, energickým organizátorem, vášnivým a p ínosným debatérem, jakož i všeobecnou
autoritu požívajícím v dcem, lov kem pevné v le a zásad.
Nebylo památkového ústavu a tém ani muzea, kde bychom jej
osobn neznali. Charismatická osobnost jeho formátu, sdružující
milovníky památek od laik po v dce, chybí nejen všem, kdo ho
m li est osobn poznat, ale zejména eské historické v d , jejíž
uvedené disciplíny archeologii a kastelologii konstituoval i

Zámek Ošelín od jihovýchodu p ed (foto S. Plešmíd).

Zámek Ošelín od jihovýchodu po (foto S. Plešmíd 18. 9. 2012).
Obnažené obvodové zdivo je prozatím vystavené neúprosným klimatickým vliv m. Lze jen doufat, že zámek v Ošelín
nebude pokra ovatelem osudu barokního zámku v Líš anech (okr.
Plze -sever) nebo gotického kostela v Bijadlech u Merklína (okr.
Plze -jih), který byl po zániku prvotní funkce upraven na sýpku
a p ed n kolika lety zbaven krovu a trám strop , t ebaže šlo
o stavbu vedenou v Úst edním seznamu kulturních památek. Sluší
se též p ipomenout, že zámek v Ošelín nefiguruje na seznamu
kulturních památek a z hlediska platné legislativy je tak dozor nad
jeho stavebn -technickým stavem p edevším v gesci územn
p íslušného stavebního ú adu. Na po átku 90. let 20. století byl
firmou Atelier Soukup s. r. o. se sídlem v Plzni zpracován projekt
stavební obnovy zámku, který však nebyl realizován a od té doby
budova již n kolikrát zm nila majitele.
Nic to však nem ní na faktu, že s p ípadným (snad jen ist
teoretickým) zánikem budovy p ijde Tachovsko o další feudální
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sídlo (tak jako se to nedávno stalo v Tisové), která po dlouhá staletí
utvá ela vzhled i charakter zdejší kulturní krajiny. P ípadným
zájemc m o historii objektu doporu ujeme dostate n známé práce
J. Úlovce a Z. Procházky.

východn od centrální v že. P ísp vek byl dopln n o ve erní
prohlídku hradu s výkladem, kde si ú astníci konference mohli
prohlédnout místa, o kterých se v p ísp vku hovo ilo, a probíhala
zde tak p ímo in media res diskuze o r zných interpretacích
a možnostech výkladu informací, které máme k dispozici.
Další p ísp vky z konference, které se již netýkaly panských
sídel, byly také zajímavé, ale vzhledem k jejich zam ení je
možno doporu it p ípadné prostudování sborníku z konference,
který se p ipravuje k vydání v p íštím roce, a kde bude mnoho
p ísp vk rozší eno i o informace, které b hem konference
nestihly zaznít.

Konference „Zlatá bula sicilská 1212-2012“
Daniel ezanina
Na hrad Lokti se ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2012 konala konference „Zlatá bula sicilská 1212-2012“, po ádaná Katedrou
právních d jin Fakulty právnické Západo eské univerzity v Plzni
a Národním památkovým ústavem, územní odborné pracovišt
v Lokti ve spolupráci s Fakultou práva a ve ejné správy Jagellonské univerzity v Krakov . V rámci interdisciplinárn pojaté
konference, zam ené na medievistické disciplíny, kde dominovaly zejména právní d jiny, byl za azen blok p ísp vk , který se
zabýval jednak hrady a jednak osídlením na území Chebska
a Loketska. V jeho rámci zazn ly p ísp vky: Problémy n kterých
hrad 13. století na severu ech (F. Gabriel a L. Kursová), Tzv.
„horské hrádky“ a problematika jejich p edhradí (J. Hložek),
Ran st edov ké osídlení Chebska a Loketska. Archeologie
versus toponomastika (T. Klír), Prom ny Chebu v dob vydání
Zlaté buly sicilské (J. Hasil), Chebský hrad v dob štaufské (P.
Šebesta), Sedlecko a po átky Loketska (V. Knoll), Hradišt
Kolová jako loka ní provizorium m sta Kynšperka – aktuální
stav archeologického poznání lokality (F. Prekop), Hrad Hartenberg aneb po átky osídlení západního Krušnoho í (T. Karel)
a Otázky nad po átky loketského hradu (J. Anderle).
V následující krátké recenzi bych rád p iblížil alespo n které p ísp vky z konference. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
p edstavil ve svém p ísp vku, zpracovaném spole n s PhDr.
Lucií Kursovou, postupné vytvá ení sít panských sídel
v prostoru severozápadních ech v pr b hu 13. století, kdy
základní osnovu vymezenou zem panskými objekty postupn
doplnily objekty a dominia církevní vrchnosti a šlechty. Následn p ítomné seznámil PhDr. Josef Hložek, Ph.D. se složitou
problematikou tzv. horských hrádk a to na p íkladech západoeských lokalit.
Následující Chebko-Loketský blok zahájil PhDr. Tomáš
Klír, Ph.D., jenž seznámil p ítomné s významem, možnostmi, ale
i mezemi využití toponomastiky v historickém bádání. Dalšími
zajímavými p ísp vky byly Chebský hrad v dob štaufské od
PhDr. Pavla Šebesty a Prom ny Chebu v dob vydání Zlaté buly
sicilské od Mgr. Jana Hasila. V p ísp vku od PhDr. Pavla Šebesty byl popisován vznik a vývoj chebského hradu, kde se zvláštní
pozornost v novala patrové kapli sv. Erharta a Uršuly. Dále se
rozebírala datace jednotlivých ástí hradu a jejich p estavby. Na
tento p ísp vek navazoval Mgr. Hasil, který v úvodu stru n
popsal n meckou kolonizaci kraje. Dále byl popisován spor
o Chebsko mezi eskými a n meckými panovníky a vliv tohoto
sporu na historické Chebsko. Hlavní ást p ísp vku byla v nována samotnému Chebu a jeho prom nám na po átku 13. století,
hlavn co se tý e vzniku a vývoje staveb a budov ve m st .
Druhý den probíhala exkurze po Chebu a okolí, kde byly tyto
p ísp vky rozvedeny ší e p ímo na místech, kterých se to týkalo.
Následn vystoupil JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. a svým p ísp vkem Sedlecko a po átky Loketska, ve kterém prezentoval
správní vývoj této oblasti a dotkl se i po átk zdejších manských
systém , uvedl následující p ísp vky. Mgr. Filip Prekop pak
p ednesl nejnov jší poznatky ze složité a nejednozna n interpretované lokality hradišt Kolová. Následn Tomáš Karel seznámil p ítomné s výsledky dlouholetého výzkumu hradu Hartenberg, p i emž se zam il na jeho nejstarší fáze. Asi nejtémati t jší p ísp vek, vzhledem k místu konání konference, byl
Otazníky nad po átky loketského hradu od Ing. Jana Anderleho,
který popsal vývoj hradu od prvních románských staveb až po
sou asnost. Zvláštní pozornost byla v nována dataci jednotlivých ástí hradeb a zdiva a jejich jednotlivým p estavbám, existenci i neexistenci schodišt spojující západní palác s kostelem
sv. Václava, malé rotund , která d íve stála v severovýchodní
ásti dnešního hradu, a vyvýšenému prostoru na nádvo í hradu

Už jste etli...?
Památky st edních ech 26, 1/2012. asopis Národního
památkového ústavu územního odborného pracovišt st edních
ech v Praze. Z obsadu: J. Žižka: Myslivna p. 19 v Horušicích
– nedokon ený dv r sedleckého kláštera, s. 1-11; P. Na eradská:
K historii bývalé myslivny v Horušicích, s. 12 – 17 (pozn. redakce – jde o záme ek); V. Ryšavý: Další možná interpretace stavebního vývoje tzv. Nového zámku v Ho ovicích, s. 18-28. A4,
60 str., k ída, barva, cena 60 K , distribuce: martinkova@stc.npu.cz, tel. 274008285.
Archaeologia historica 37, 2012/1. Brno 2012. Vydává
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. A5,
b., 335 stran. Z obsahu: T. Durdík: Opevn ná m ste ka
v echách, s. 175-188; L. Galusová: Zaniklý st edov ký sídelní
areál na Tachovsku, s. 319-329 (tvrzišt Plesanov).
Archaeologia historica 37, 2012/2. Brno 2012. Vydává
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. A5,
b., 484 stran. Z obsahu: T. Štefanovi ová: Južné podhradie
Bratislavského hradu, s. 343-356; D. Divileková – K. Harmadyová: Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty
z hradu Devín, s. 379-390; F. Gabriel – L. Kursová: St edov ká
a ran novov ká sídla na pískovci, s. 423-432; M. Buda – V.
Macha ová – M. Procházka: P íklad nezda ené lokace hradu na
Sedl ansku, s. 433-444 (lokalita Pa íska); D. Novák – P. Va eka:
Tvrze na Rokycansku, s. 445-460; J. Bouda – H. Hanzlíková:
P ísp vek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezv sticích, s.
461-468; D. Vích: Vrcholn st edov ké opevn ní v k. ú. Výprachtice, s. 469-476; M. echura: Ran st edov ké sídlo (?)
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice).
P edb žná zpráva o archeologickém výzkumu, s. 529-538; Š.
Oriško: K problému Kaplnky Zvolenského zámku, s. 595-605;
M. Martinisková: Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn,
s. 643-662; V. Vránová – J. Vrána: Nálezy podkov z hradu
Tepence, s. 733-746.
Památky západních ech II. Vydal Národní památkový
ústav, územní odborné pracovišt v Plzni, Prešovská 7, 306 37
Plze , v Plzni 2012. Z obsahu: V. Ryšavý: Lovecký záme ek
Diana u Rozvadova, s. 59-62; P. Sokol: Gutštejn – pr zkumy
a stabilizace hradní z íceniny, s. 72-86; -kol-: K záchran bývalého pivovaru na hrad Velhartice, s. 98-99. A4, k ída, barva,
102 stran, doporu ená cena 100 K .
Rožmberský, P.: Ves Jezná. D jiny a památky malé vesnice. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa . 4. T etí upravené,
dopln né a rozší ené vydání, Plze 2012. Vydalo nakladatelství
Ing. Petr Mikota, U Bachma e 10, 326 00 Plze v nákladu 200 ks.
A5, barva/ b., 24 stran, cena 30 K + poštovné a balné. Objednat
možno na: pmikota@post.cz.
Redakce
Razím, V.: Vizmburk, ran gotický hrad a jeho prom ny. P íloha asopisu Pr zkumy památek XIX, Praha 2012. A4,
158 stran. Publikace s velmi bohatým a dosud nezve ejn ným
fotografickým doprovodem a dalšími pérovkami a kresbami byla
vydána u p íležitosti 40. výro í zahájení archeologického výzkumu. Obsahem je deskripce archeologickým výzkumem PhDr.
A. Hejny, CSc. odhalené architektury hradu. Knihu lze získat
v b žném prodeji, p ípadn ji objednat u vydavatele, jímž je
Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt st edních
ech, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov.

J. Slavík
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majitel hradu zahájil projek ní p ípravy obnovy dalších ástí
hradu. V letních m sících roku 2011 vyklidil jižní ást spodní
terasy, urovnané již p i opravách hradu za Barto z Dobenína
v letech 1939-1940, a p i zahájení úklidu severního dílu této terasy
nalezl další ásti okosených okének, ze kterých lze sestavit dva
a p l kusu úzkého lomeného okénka. Zajímavostí je, že parapet je
okosený pouze jednostrann , zatímco stojky i oblouky nesou
okosení oboustranné. Pravd podobn se jedná o ost ní otvor
nejnižšího hradního podlaží. P i úklidu byl nalezen i pískovcový
prvek z jedné strany okosený a z druhé vyžlabený, pravd podobn
sou ást n jaké ímsy. Na hrad a v jeho nejbližším okolí bylo sebráno v tší množství st edov ké keramiky v etn zlomk kachl .
Výrov (Nové M sto nad Metují, okr. Náchod) – na ja e 2011
byla vykácena ást strán pod hradem sm rem k m stu, takže nyní
je viditelná celá severní fronta hradu a z hradu je možné nerušen
prohlížet panorama m sta.
Litice nad Orlicí (okr. Ústí n. Orlicí) – v lét 2011 se na hrad poda ilo identifikovat další ást ost ní zaniklého portálu ve 2.
pat e paláce.
Litomyšl (okr. Svitavy) – v rámci projektu IOP Zámecké návrší byly v roce 2011 mimo jiné provád ny i záchranné archeologické výzkumy v zámeckém pivova e, na 1. nádvo í a v piaristické
koleji. V posledních dvou jmenovaných místech byly odkryty
masivní zdi, nejspíše sou ásti opevn ní kláštera a pak kostkovského Horního m sta. Na nižší ásti nádvo í byly m lko pod nyn jším
povrchem odkryty rozsáhlé plochy št tování. Jižn od zámecké
kaple byly odhaleny hlavní hradba kostkovského Horního m sta
a p ed ní dva p íkopy, mezi nimi se pravd podobn nacházel val.
V piaristické koleji byla ve východním k ídle nalezena mohutná
zdiva neur eného st edov kého stá í, z ejm zbytky fortifikací
klášterního areálu a pak i opevn ní zmín ného kostkovského
Horního m sta. V roce 2012 byly na 1. nádvo í odkryty zdi jižního
okraje gotické baziliky a katedrály. V samém záv ru stavební
sezóny 2012 prob hla konzervace sgrafitové výzdoby severní
st ny 2. nádvo í zámku.
Kost (Podkost, okr. Ji ín) – v letních m sících 2011 byly na
velké v ži zahájeny opravy krovu, provád né tradi ními technologiemi za pomoci známého šlapacího je ábu, p ed n kolika lety
sestaveného na dvorku p ed Starým palácem Pražského hradu
a naposledy použitého na hrad To ník. V roce 2012 opravy pokra ovaly sanací ochozu hradby jádra s cimbu ím.
Svojanov (okr. Svitavy) – v roce 2010 bylo na hlavním hradním pr elí obnoveno kvádrové sgrafito, pro zchátralost odstran né v 80. letech 20. století. V roce 2011 prob hly opravy tzv. manského domu.
Kratochvíle (Netolice, okr. Strakonice) – v roce 2011 pokraovalo restaurování sgrafitových a malovaných omítek na severní
ohradní zdi areálu. Ukazuje se, že p dorysn p lkruhové niky
p vodn dosahovaly až k zemi.
St ela (okr. Strakonice) – zámek, vzniklý z dolní ásti hradu,
je prázdný a jeho majitel o n j z ejm p íliš nepe uje. Na jižním
pr elí se v p ízemí východn od brány nachází pravoúhlé okno
s vyžlabením hrany, z ejm doklad pozdn gotické zástavby této
ásti areálu.
Strakonice – na ochozu hradby mezi palácem a v ží Rumpál
je velice p kn vid t, že nyn jší úprav vrcholu hradby se st ílnami
p edcházelo cimbu í.
Náchod – vrchol válcové hradní v že bude nutné v krátké
dob sanovat. P i p íprav dokumentace bylo zjišt no, že spodní
džbánovitý prostor byl pod patou klenby osv tlen ze t í stran
st ílnovými okénky. Neznámé okénko s kamenným ost ním bylo
nalezeno i v prostoru tzv. holubníku pod arkádovým ochozem
v že. Známá erbovní deska Smi ických ze Smi ic s nápisem Viva
familia a letopo tem 1611, osazená ve výklenku okna schodišt ve
v ži je na tomto míst umíst na dodate n . V nyn jším míst ji
zaznamenal již A. Sedlá ek v 5. díle svých hrad .
Peklo (okr. Rychnov n. Kn žnou) – v roce 2010 byla v obci
p i archeologickém dohledu nad pr kopem kabelu zjišt na existence dosud neznámé st edov ké fortifikace, z ejm tvrze opevn né p íkopem.

Z hrad , zámk a tvrzí
Hrádek u eské B ízy (okr. Plze -sever). Po výstavb istírny odpadních vod v t sném sousedství hrádku výrazn narostl
objem vody, protékající roklí pod hradní skálou. V deštiv jších
obdobích tak p ívaly splaškových vod výrazn erodují zdejší
svahové a splachové sedimenty. V sou asné dob je zde odkryt
velmi dob e itelný profil sestávající z píse ných usazenin, poh bených organických ástí (n kdejší vegetace?) a ponejvíce
samoz ejm z kamenité suti. V takto porušené situaci byl 5 metr
po proudu sm rem od skály nalezen v hloubce 40 cm dne 15. 10.
2012 atypický zlomek st edov ké keramiky s oxida n -reduk ním
výpalem a p ímo pod hradní skálou v hloubce 20 cm ojedin lá
drobná hrudka mazanice. Profil, místy vysoký p es dva metry,
p ímo volá po odborném archeologickém za išt ní. Vzhledem k
minimu informací, které doposud o tomto drobném panském sídle
máme k dispozici, by neškodil pravidelný monitoring postupn
erodujících ástí terénu.
R. Trnka
Národní památkový ústav, územn odborné pracovišt
v Plzni, spole n s Klubem Augusta Sedlá ka upozornil na internetových stránkách Národního památkového ústavu Praha na
problematiku mizejících drobných panských sídel a jejich hospodá ských staveb, které nejsou z r zných d vod památkov chrán né, na p íkladu zámku, tvrze a dvora v Tisové (okr. Tachov, viz
minulé íslo Hlásky). Povolení ke zbo ení dal p íslušný stavební
ú ad, aniž by se o tom dozv d li památká i a mohli stavby p ed
demolicí zdokumentovat. P ipojujeme ješt dv fotografie již

Zámek Tisová roku 1984.

Zámek Tisová roku 2006.
neexistujícího tisovského záme ku od Z. Procházky.
Oblastní muzeum v Most uspo ádalo výstavu Zapomenuté
p íb hy – každodenní život na st edov kých hradech Mostecka. Výstava probíhá od 30. íjna 2012 do 31 b ezna 2013. Otev eno: úterý až pátek 9 – 17 hod., sobota a ned le 13 – 17 hod.

Redakce

Frymburk (Nový Hrádek, okr. Náchod) – na rok 2011 plánovaná oprava líce hradby jižn od brány byla kv li vytížení len
královéhradecké Spole nosti ochránc památek ve východních
echách odložena do roku 2012. U brány p itom bylo odhaleno
l žko závory vybíhající sm rem k jihu od pr jezdu brány. Nový
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Hradec Králové – po átkem podzimu 2012 prob hla vým na omítek na poslední ásti hradního areálu – na severozápadním
a severovýchodním pr elí dvorních objekt p. 90. Poda ilo se
zdokumentovat nejstarší severní ást pr elí stavby, pocházející ze
17. století, vzniklé jako p ístavba k hlavní m stské hradb . Všechny starší odhalené konstrukce jsou vyzd ny z vysokých cihel
prstovek (tzv. gotický formát). P i sanaci havárie dolní m stské
hradby v blízkosti hradu (mezi pevnostním domem p. 81 a Adalbertinem) bylo ze základových partií vyjmuto a pro muzejní lapidárium získáno velké množství pískovcových architektonických
lánk ze všech fází rané a vrcholné gotiky, nejspíše
z dominikánského kláštera, zaniklého za husitských válek. Ve
zdivu hradby z po átku 16. století bylo dokumentováno druhotné
použití cihel s kovem hlazenou a bílenou omítkou, v jednom
p ípad se zbytkem malby. Architektonické lánky náleží všem
sou ástem stavby – nárožní armatury, ímsy, ost ní oken a dve í,
okenní kružby, klenební žebra v etn dvou svorník a ve t ech
p ípadech i zlomky nápisových náhrobních desek.
J. Slavík
Ošelín (okr. Tachov) – z budovy zdejšího zámku byla b hem
roku 2012 odstran na st echa, kompletní krov a také p vodní
trámy z prvního patra. Ze zámku zbývají prakticky jen holé obvodové zdi, nouzov p ikryté plachtou. Zbytky n kterých trám
v etn ozdobných se na podzim válely na hromad vedle objektu.
O dalším osudu zámku se lze jen dohadovat.
K imice (okr. Plze -m sto) – v rámci své senátorské volební
kampan zp ístupnil Ing. Jaroslav Lobkowitz sv j objekt k imického zámku, který se stal cílem návšt vy mnoha lidí, zvlášt místních. Zámek se nachází v dlouhodobé rekonstrukci. K vid ní byla
zrestaurovaná kaple s nádhernou výmalbou (Lux) a novými pískovcovými dlaždicemi, k vid ní byla zámecká v ž s novými
elektronickými hodinami (p vodní stroj z stal na míst ). V ž byla
nov staticky zabezpe ena v etn nových nosných traverz nad
zámeckým pr jezdem. Také severní k ídlo zá,ku (u eky) bylo
staticky zabezpe eno a probíhají v n m stavební úpravy v etn
nových rozvod . K vid ní byly místnosti v p ízemí i v 1. pat e.
Návšt vníci je mohli srovnat s místnostmi v jižním k ídle, které se
dosud nacházejí ve stavu z doby, kdy zde byl internát.
Rychmburk (okr. Chrudim) – p i obhlídce hradu byly
v koryt í ky Vrchlice, která obtéká hradní ostrožnu, nalezeny dva
zbytky kamenného portálu, každý o délce cca 50 – 60 cm. Zda
pocházejí z hradního sklepení, kde byl dle mohutného ústupku ve
zdi z ejm kdysi vstup do hradu, se m žeme prozatím jen dohadovat.
V. Lang

Vitanovic ve skute nosti znázor uje Šlapánov a obrázek
s popiskou Tvrzišt v Šlapánov 2012 zachycuje Vitanovice.
P i zau ování nové redaktorky „vypadly“ v lánku Z. Gersdorfové Nejstarší ikonografické vyobrazení jiho eských Nových Hrad poznámky pod arou, nebo ve strojopisu byl jaksi
„navíc“ ješt seznam použité literatury a pramen . M žeme to
pouze áste n zachránit uve ejn ním text z poznámek (mimo
pouhé citace):
Skicá nese jméno dle místa svého uložení, jímž je Hornorakouský zemský archiv (Oberösterreichisches Landesarchiv Linz,
Neuerwerbungen, Hs. Nr. 140) a do sbírek se dostal v r. 1935
odkoupením ze soukromé sbírky; papír, perokresba v sépiovém
tónu, list 95 x 160 mm, pag. 112. Poprvé na n j bylo poukázáno in:
Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealsvereines 87, Linz
1937, s. 66. Autorské ur ení (chybí titulní list) viz: Marsch, A.
2001. Za upozorn ní na existenci této veduty d kuji Mgr. Janu
Smolíkovi, kastelánu Státního hradu Nové Hrady.
Kompletní itinerá Wernerových cest a pobyt viz: Marsch,
A. 2010, s. 74-91.
Po zbudování buquoyské rezidence na nám stí v první polovin 17. století vzniklé p estavbou z bývalého rožmberského
panského domu je velmi t žké v ú tech rozlišit o jaký „zámek“ se
vlastn jedná.
Názory na dataci této bašty jsou rozdílné. Auto i stavebn historického pr zkumu ji kladou do pozdní gotiky, z ejm pohusitského období, resp. stavba této bašty m že mít souvislost se stavbou bašty východního obvodu hradu Kotnova (zejména ve srovnání rozm r ). Viz: Muk, J. – Urban, J. 1991, s. 58.
Datace díla je nejasná, pov tšinou obsahuje lokality
z Wernerových cest p ed rokem 1727. O rukopise více Marsch, A.
2010, s. 436-445.
Šéfredaktor se velmi, velmi a velmi omlouvá a sype si popel
na hlavu za to, že správné zn ní a podobu p ísp vk ádn neohlídal.
Redakce Hlásky p eje tená m a hlavn autor m Hlásky
v novém roce 2013 p edevším hodn zdraví a inspirace. D kuje
t m, kte í svými p ísp vky drží Hlásku nad vodou. Je to stále
složit jší a proto p edpokládá, že „vstanou noví bojovníci“ p edevším z t ch pobo ek, od jejichž len se v Hlásce objevují p ísp vky velmi sporadicky. Pro nové leny a autory: bude-li
v Hlásce uve ejn n váš p ísp vek ( lánek nebo informace
v rubrikách Už jste etli a Z hrad , zámk a tvrzí), máte p íští
ro ník Hlásky zdarma.

Pobo ka Plze

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky
pobo ky: http://kasplzen.sweb.cz/.
Na pravidelných sch zkách se vždy první st edu v m síci
v Riegrov 3 (suterén) konala p ednáška; v íjnu to bylo pouze
promítnutí naskenovaných snímk z fotokroniky pobo ky (Rožmberský), v listopadu p ednášela L. Foster o archeologickém poznání hradních pivovar na Rabí, Velharticích a Švihov a na prosinec
si p ipravil T. Ma ík p ednášku o nových zjišt ních na hrad Skála
u P eštic. Všem p ednášejícím velmi d kujeme.
Na podzimní lenské sch zi byli p ijati ty i noví lenové
a zvolen výbor ve složení p edseda T. Karel, jednatel P. Rožmberský, pokladní K. Brzobohatá, kontrolor ú t J. Sv tlík, lenové: P.
Mikota, J. ihák, M. Novobilský, J. Anderle, V. Knoll, J. Hajšman. lenstvu byl ohlášen zájem NPÚ v Plzni o spolupráci na
soupisu ohrožených drobných a památkov nechrán ných panských sídlech i poplužních dvor . Na opakovanou výzvu o pomoc
s opravou nau né stezky v Kozelském polesí, vybudovanou pobo kou, se p eci jen našlo n kolik dobrovolník . Na záv r sch ze
uctila minutou ticha zesnulého dr. Tomáše Durdíka.
Opravy a rozší ení nau né stezky F. X. France v Kozelském
polesí byly v souladu s dotací poskytnutou Plze ským krajem
dokon eny do konce roku 2012. Nejv tší zásluhu si p ipisují P.
Mikota (koordinace a instalace nových tabulí) a M. Novobilský
(texty jednotlivých zastávek).

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové
stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
Pokladníci ur itých pobo ek op t v as (tj. do 15. prosince)
nezastlali seznamy se jmény len platících desátek za rok 2012
a seznam p edplatitel Hlásky na rok 2013 a ani p íslušné peníze
na ú et Rady KASu . 236531078/0300. Je t eba tak ihned
u init; do té doby nem že být pobo kám zaslána „nep edplacená“
Hláska.
Nejpozd ji do 10. b ezna je t eba zaslat Rad Zprávy o innosti a Zprávy o hospoda ení pobo ek za rok 1012. Funkcioná i
pobo ek nech tak u iní rad ji d íve než pozd ji, nejlépe na el.
adresu uvedenou výše.
Konference D jiny staveb 2013 se znovu koná na zámku
v Ne tinech ve dnech 21. – 24. 3. lenové KASu, kte í m li p ísp vek na minulé konferenci a kterým ú ast nehradí zam stnavatel, a též studenti denního studia, kte í zde p edstaví alespo poster,
jsou osvobozeni od konferen ního poplatku. P ihlášky na adrese
pmikota@post.cz zasílejte na adresu P. Mikota, U Bachma e 10,
326 00 Plze . Podrobnosti na www.evida.cz/shp.
Opravy. Jak už to bývá, ob as ádí tiska ský šotek. Tak se
stalo, že v poslední Hlásce došlo p i sazb v rubrice Z hrad , tvrzí
a zámk na str. 62 k zám n popisu obrázk Vitanovic a Šlapánova. Obrázek s popiskou Stav tvrzišt ve Vitanovicích 2012u
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Velká p ednáška na FF Z U se uskute nila v listopadu.
P ednášel Mgr. Petr Koscelník o výsledcích výzkumu tábora
obléhatel hradu Sionu. Pom rn složitou archeologickou situaci
komplikuje možnost áste ného využití ležení z doby bitvy
u Malešova. Poutavou p ednášku vyslechlo 36 poslucha . Další
p ednáška pro ve ejnost se koná tamtéž (Sedlá kova 15, 2.
patro) ve st edu 20. února od 17. hodin. Pan Zden k Procházka
seznámí p ítomné se „svou“ tvrzí Lšt ní.
Podzimní autovycházka vedla v íjnu na Benešovsko.
V šesti autech jelo 21 lidí a pes. Po así bylo podzimn mlhavé,
ale vcelku p íznivé. První navštívenou lokalitou byl bezejmenný
hrad u ty kol, velmi záhadná lokalita s poz statky kamenných
objekt . Jen údolí potoka ji odd luje od známé z íceniny hradu
Zlenice. P i stoupání na hrad se mezi námi proplétali hasi i
s hadicemi a p i vlastní prohlídce st íkali z nejvyššího místa
hradu do p íkopu – šlo o nacvi ování zásahu ve špatn p ístupném terénu. Nejvyšší torzo z íceniny je nov podezdíváno
a probíhá zde archeologický výzkum. Ú astníci si povšimli
zvláštních trámových kapes, líce zdiv a šmorc , indikujících
existenci t etí brány mezi palácem a obytnou v ží. Z ícenin
vévodí mohutný strom, mající ve spleti ko en dutinu, v níž je
umíst na vzpomínková plaketa na dr. Tomáše Durdíka se sví kami od Sdružení Zlenice. Jeden z jeho len nám o z ícenin
podal zevrubné informace. Od Sázavy jsme pokra ovali na
Mra , kde je neuv itelná situace, kdy
v blízkosti existují t i
fáze panských sídel.
Nejstarší tvrz z 13.
století stála na nevysoké ostrožn , odd lené od terénu p íkopy a valy, dnes zde
zbývají jen nepatrné
poz statky objekt .
Asi 100 m odtud byla
pozd ji vybudována
nová tvrz s palácem a
nádvo ím obehnaným
vysokou
hradbou,
p ipomínající hrady
s pláš ovou
zdí,
dodnes dob e dochovanou, avšak nep ístupnou. V areálu nedalekého poplužního dvora pak vznikl
barokní záme ek, dnes ve z íceninách. Pod Konopišt m stojí
parkování 60 K . Známé Konopišt jsme jen obhlédli a brizolitové(?) omítky a napodobenina hrázd ní z traverz nás moc nenadchly. Další lokalitou byl Chvojen. Návrší bylo již ve 12.
století opevn no p íkopem a náspem, a existoval zde velmožský
dvorec, po átkem 13. století dopln ný tribunovým kostelem,
dnes zna n p estav ným, zven í s osazenými náhrobníky. Pod
opadlou omítkou je patrné, že v ž se sdruženými „románskými“
okny je vyzd na z cihel. V blízkosti stojí gotická boží muka. Už
po cest na Chojen udivilo velké množství bažant , na Chvojenu
byli bažanti (i exoti tí) dokonce i na h bitov . Následovala cesta
lesem (konopiš skou bažantnicí bez bažant ) na z íceninu hradu
Kožlí. P i cest se nacházely houby. N kte í ú astníci došli jen
na p edhradí; p es strmý a hluboký p íkop se dostali do jádra
z íceniny jen ti zdatn jší. Jen pohledem byl navštíven zámek
Tvoršovice, v jehož areálu se nachází ubytování a parkovišt

golfist . V Líšn jsme obhlédli z jeho zahrady nep ístupný hrad,
p estav ný na renesan ní zámek a naposledy na pseudogotické
romantické sídlo továrníka. Z vyzd ného p íkopu se dochoval
jen krátký úsek. Poslední lokalitou byl Týnec nad Sázavou.
P vodní rotunda se ve 13. století stala hradní kaplí nov založeného královského hradu. Dodnes jsou patrné stopy po zemním
opevn ní a hradní v ž je skute n mohutná. Za p ípravu a vedení
autovycházky d kujeme O. Slabému.

Pobo ka Hradec Králové
Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210, 517 41
Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
V sobotu 6. íjna 2012 se konal tradi ní podzimní výlet východo eské pobo ky po hradních stavbách. Výlet byl znovu naplánován na Moravu a to do oblasti Šumperka. Výchozím místem
bylo Ústí nad Orlicí. Dv ma auty se ú astnili výletu ty i lenové
klubu ( ížek Jan, Fišera Zden k, Noži ka Petr a Švejnar Jan) a dva
p íznivci. Prvním cílem byl výstup a velmi d kladná prohlídka
rozsáhlé a lenité z íceniny Nového hradu u Hanušovic. Potom se
uskute nilo jen pouhé zastavení u jinak dnes nep ístupné renesan ní tvrze v Bohdíkov . Po dalším p esunu potom následoval
strmý výstup na dob e zachovalou z íceninu hradu Brní ka, svým
odlesn ním výrazné siluety okolí. Již p i cest zp t do ech byly
na záv r navštíveny ješt poz statky hradu Hoštejna. K úsp šnému
výletu napomohlo velmi p kné podzimní po así.
Z. Fišera

Pobo ka Zlín
Kontaktní adresa: KAS, pobo ka Humpolec, Hradská 818,
396 01 Humpolec. E-mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz,
orlikhumpolec@seznam.cz. Internetové stránky pobo ky:
http://www.hrad-orlik.cz/klub-a-sedlacka/.
Dne 7. listopadu 2012 se uskute nila 18. valná hromada (výro ní sch ze) zlínské pobo ky Klubu Augusta Sedlá ka
v p ednáškovém sále zámku ve Zlín . Ú astnilo se jí 47 len .
Jedna lenka z KASu vystoupila, dva noví lenové byli p ijati.

Další informace od pobo ek
redakce do uzáv rky tohoto ísla neobdržela.
Kontakty na ostatní pobo ky:

Pobo ka Praha
Kontaktní adresa: KAS Pobo ka Praha, PhDr. Ji í Úlovec, T .
Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: julovec@mvcr.cz, houskovad@seznam.cz.
Pobo ka Brno
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00 BrnoLíše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Josef Jan Ková ,
Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Pobo ka Humpolec
Kontaktní adresa: KAS, pobo ka Humpolec, Hradská 818, 396 01
Humpolec, E-mail: kocmani.hu@seznam.cz, frantisek.kocman
@mesto-humpolec.cz, tel: 777347511. Internetové stránky pobo ky: http://www.hrad-orlik.cz.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 3. 2013
(vyjde v první dubnové dekád 2013)
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