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Hrad v Záb ehu na Morav
Jan Št tina
nad korunní ímsou v žici završuje vysoký jehlan. Ze severovýchodního obvodu n kdejšího hradu vystupuje dvoupodlažní stavení s pr jezdem brány v p ízemí, p ed jehož
východní pr elí p edstupuje nevelká jednopodlažní p ístavba, vložená mezi jižní pr elí branského stavení a poz statek m stské hradby, vybíhající od hradu východním
sm rem. Kolem vnit ního hradního nádvo í, ukrývajícího
z ásti dvoupodlažní valen zaklenuté sklepy palácové stavby pozdn gotického a renesan ního p vodu, se nachází
r znorodá obvodová zástavba. Tvo í ji dvoupodlažní objekt
v severozápadní ásti, rovn ž dvoupodlažní budova o dvakrát p dorysn zalomeném pr elí na jihozápad nádvo í
a menší obdélný objekt n kdejších stájí v jihovýchodním
úseku obvodové zdi. Objekt p i severozápadním obvodu
nádvo í ukrývá ojedin lé poz statky gotické palácové stavby, zbytek je však v tšinou až pozdn barokního a klasicistního p vodu. Na nádvo í se dále nachází plochostropé
p ízemní budovy provozního ú elu a n kdejší kolny
s pultovými st echami. Dvoupodlažní budovy kryjí p evážn nevysoké sedlové a valbové st echy, výjimku p edstavuje vysoká valba nad severozápadním k ídlem. Hladké fasády objekt kolem nádvo í lení prostá obdélná okna obvykle bez tesaných ost ní nebo omítkových šambrán. Pouze
ojedin le se objevují i v kameni tesaná ost ní z pozdní
gotiky a renesance (pozornost je jim v nována níže).
V interiérech se v p ízemí nacházejí p evážn valené výseové a plackové klenby barokního a klasicistního p vodu,
místnosti v patrech mají rovné stropy.
Stavební vývoj záb ežského hradu až donedávna tém
dokonale unikal odbornému poznání i p esto, že z ásti
dochovaná st edov ká dispozice a historická ikonografie,
nazna ující složitý stavební vývoj objektu, nabízely zajímavé badatelské zisky. P esto se v tšina prací soust edila na
zpracování historie hradu bez odpovídajícího z etele k jeho
stavebním d jinám. Ze starší vlastiv dné literatury tohoto
druhu m žeme zmínit práce Leopolda Falze z roku 1920,1)
p ípadn Jana Kimeše z roku 1926.2) Historická data týkající se d jin záb ežského panství shromáždil roku 1938 Ladislav Hosák,3) stavební vývoj hradu, pozd jšího zámku, však
nijak nekomentoval. D jinami hradu a m sta ve st edov ku
a raném novov ku se v roce 1963 zabýval také Jan B ezina.4) Z uvedených prací evidentn erpali auto i hesla
v soupise severomoravských feudálních sídel z roku 1982;5)
stavební historie dosud blíže nezkoumaného hradu však

áste n zachovalý, mladšími p estavbami však siln
pozm n ný hrad je situován na terénním výb žku
v jihozápadním nároží historického centra m sta Záb ehu
(okr. Šumperk). Severní pr elí hradu a navazujícího mladšího barokního zámku tvo í jižní frontu hlavního nám stí,
zatímco na jihu, východ a západ ovál n kdejšího hradu
vystupuje mimo m stský obvod, do svahu, spadajícího
strm do m lkého údolí Mlýnského potoka (obr. 1). I p es
etné mladší úpravy a destrukci v tšiny zástavby p vodního
hradního areálu z stala dob e dochována jeho tém pravidelná oválná dispozice i urbanistická samostatnost v celku
m sta. Do m stského panoramatu hrad p ispívá vysokou
a štíhlou hranolovou v žicí s jehlancovou st echou, která
spole n se subtilní v ží bývalé radnice a zvonicí pozdn
barokního kostela sv. Bartolom je tvo í hlavní výškové
dominanty historického jádra m sta.

Obr. 1: Záb eh, hrad. Celkový pohled od jihozápadu. Vlevo
renesan ní nástavba pozdn gotické v žice, uprost ed západní segment pláš ové hradby, vpravo klasicistní objekt
nastav ný na sníženou hradbu (fotografie a kresby autor
2004-2013, není – li uvedeno jinak).
Areál vnit ního hradu tém kruhového p dorysu
s p edsazeným jižním p ímým úsekem po obvodu dosud
vymezují spodní partie mohutné obvodové hradby, dochované do nestejné výše. K severovýchodnímu vn jšímu
obvodu se pojí vysoká hranolová v žice, k jejímuž východnímu boku je p istav na dlouhá dvoupodlažní budova jednok ídlého barokního zámku se st ídmým len ním fasád,
krytá vysokou valbovou st echou. Pláš v žice lení vysoká
vpadlá pole, drobná obdélná okna mají omítkové šambrány,
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stála tém na pokraji jejich zájmu. V roce 1978 provedl Jan
Eliáš stavebn -historický pr zkum barokního zámku –
p ínos jeho práce, dotýkající se vlastního hradu pouze okrajov , spo íval p edevším ve shromážd ní, zpracování
a kritickém vyhodnocení pramen k historickému vývoji
hradu a barokního zámku.6) V roce 1995 nejstarší fázi hradu
v Záb ehu stru n hodnotil Ladislav Svoboda – hypoteticky
rekonstruoval gotický hrad jako pláš ovou dispozici a za adil jej do kontextu hrad tohoto typu na Morav . Zmínil
písemn doložené sídlo místních vladyk , výstavbu kamenného hradu vztáhnul do souvislosti s královskou, p ípadn
lenní držbou Záb ehu pány z Krava , resp. Šternberka
a datoval ji do pr b hu 14. století.7) Kone n zásadní posun
v poznání stavebního vývoje hradu znamenalo zpracování
jeho stavebn -historického pr zkumu, který realizovali
roku 1997 Helena Richterová a Tomáš Vítek.8) Pr zkum
v bec poprvé umožnil v rohodnou rekonstrukci stavebního
vývoje záb ežského hradu i ztotožn ní nov specifikovaných stavebních etap s již d íve známými historickými daty.
Výsledky pr zkumu Tomáš Vítek stru n publikoval formou katalogového hesla roku 1999,9) obsáhleji pak
(i s kvalitním grafickým doprovodem tvo eným p dorysy
jednotlivých podlaží a nákresy nov odkrytých architektonických detail ) v roce 2000.10) Miroslav Pla ek ve zmín ném katalogu roku 1999 v cn podal urbanistický vývoj
m sta Záb ehu,11) hradu se znovu v noval ve své encyklopedii z roku 2001, kde v textové i grafické ásti hesla zúroil aktuální výsledky kvalitního stavebn -historického pr zkumu.12) Auto i antologie hrad v echách a na Morav
za lenili nov identifikovaný pláš ový hrad v Záb ehu mezi
nejstarší známé, resp. možné zástupce pláš ových hrad
z doby okolo poloviny nebo po polovin 13. století.13) D vod tak rané datace hradu neoz ejmili, spojitost nejstarší
písemné zmínky o Záb ehu a dochovaných nejstarších
konstrukcí hradu není totiž prokazatelná (viz dále). Nov
rozpoznaná p estavba hradu v období mezi pozdní gotikou
a renesancí za pán z Boskovic mohla být pouze útržkovit
zmín na v katalogu nejvýznamn jších stavebních podnik
Ladislava z Boskovic.14) D ležitý p ísp vek k poznání
urbanistického vývoje m sta Záb ehu pak p edstavuje heslo
v záv re ném svazku Ku ovy encyklopedie m stských
sídel.15) Detailní pozornost je zde v nována nejen genezi
m stského p dorysu, ale i vývoji d ležitých staveb m sta,
záb ežský hrad nevyjímaje. I zde došly uplatn ní poznatky
získané stavebn -historickým pr zkumem; text ve stru nosti nazna il i vývojové alternativy prvotního záb ežského
sídla z vývojových etap, které nezanechaly stopy
v kamenné architektu e stávajícího hradu.
Záb eh se nachází na levém b ehu Moravské Sázavy,
tvo ící od 12. století hranici biskupských a zem panských
majetk . Do psané historie Záb eh proniká roku 1254, kdy
se královský leník „Sulislaus de Zabrych“ jakožto len
zem pánovy družiny zú astnil zemského sn mu.16) Predikát
dokládá, že již v dob kolem poloviny 13. století bu na
míst dnešního hradu, nebo v prostoru p edloka ního osídlení severn dnešního m sta existovalo panské sídlo kvalitativn nižší úrovn (tvrz i dvorec). V letech 1275-1278 se
po Záb ehu píše Protiva ze Záb eha, z ejm Sulislav v syn.
V polovin 80. let 13. století lze po ítat se zni ením Záb ehu (tj. prvotního osídlení i s p edpokládaným sídlem
a z ejm už i rodícího se m sta) p i vojenském tažení, které
proti blízkému hradu Hoštejnu vedl král Václav II. spole n
se Závišem z Falkenštejna. S n meckým ozna ením Záb eha „Hoenstat“ se poprvé setkáváme roku 1289, kdy Záb eh

Obr. 2: M sto s hradem a zámkem (zvýrazn ny ern ) na
map stabilního katastru z r. 1835.
vlastnil Protiva z Doubravice a Vildenberka. Práv Protivu
m žeme s nejv tší pravd podobností považovat za lokátora
m sta a z ejm i zakladatele hradu v sou asné poloze. Poté
se zde uvádí Adam z Choliny, držící Záb eh z ejm jako
královské léno; ješt p ed polovinou 14. století však již
m sto i hrad získali p íslušníci hoštejnské v tve Šternberk .
V letech 1360-1378 na hrad sed l Zden k ze Šternberka,
jehož rodu hrad náležel až do sklonku 14. století. V prvních
desetiletích 15. století pak Záb eh drželi páni z Krava , jimž
Záb eh d di n poskytnul markrab Jošt po vym ení hoštejnských Šternberk . Patrn ve tvrtém desetiletí 15. století
(jist p ed rokem 1442) zdejší majetek získal Jan starší
Tunkl z Brní ka, jenž systematickým p ipojováním sousedních statk vytvo il jedno z nejrozsáhlejších severomoravských panství s centrem práv v Záb ehu. Teprve k roku
1447 je v Záb ehu poprvé výslovn zmín n hrad. V roce
1510 však poslední ze záb ežských Tunkl , Jind ich, prodal
zadlužené záb ežské panství Mikuláši Tr kovi z Lípy. Ten
však v Záb ehu nesídlil a již v roce 1512 spojené záb ežské,
brní ské a hoštejnské panství postoupil Ladislavu
z Boskovic, majiteli rozsáhlých statk na st ední Morav
(zejména Boskovic, Letovic a Moravské T ebové).17) Éra
Boskovic , z jejichž rodu se po Ladislavovi na Záb ehu
vyst ídali ješt jeho syn Kryštof a vnuk Jan T ebovský
z Boskovic, na Záb ehu trvala až do roku 1589. Tehdy
Záb eh d dictvím po zesnulém Janu T ebovském p ešel na
nezletilého Ladislava Velena ze Žerotína, jehož vlastnictví
ukon ily až pob lohorské konfiskace. Záb ežské panství
získal roku 1622 kníže Karel z Liechtensteina; v majetku
jeho rodu hrad a m sto Záb eh z staly až do zrušení patrimoniální správy roku 1848. Za len ním do struktury liechtensteinských statk , nabízejících dostate né množství
kvalitních reziden ních objekt , pozbyl zámek v Záb ehu
sídelní funkci a formován adou utilitárních p estaveb nadále sloužil k pot ebám správy panství, resp. kancelá skému
využití.
Vra me se však k po átk m stavebního vývoje záb ežského hradu. V letech 1275-1301 se po Záb ehu píše Protiva z rodu pán z Doubravice, jemuž je z ejm po právu
p isuzována lokace m sta na prostorov sice pon kud omezené, nicmén strategicky výhodn situované ostrožn nad
Moravskou Sázavou, resp. Mlýnským potokem. Lokace se
mohla odrazit i v pon m ení názvu sídla – v roce 1289 se
nazývá „Hoenstat“, v roce 1301 pak p ímo ve spojitosti
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Patrn ran gotická pláš ová hradba
Pozdn gotická p estavba Tunkl s Brní ka
(kolem roku 1478) a konstrukce p isuzované
p estavb Ladislavem z Boskovic po roce 1512
Renesan ní zdiva boskovické p estavby (kolem roku 1575)
Barokní lichtenštejnský zámek (1726 – 1732)

Obr. 4: Spodní ást jihovýchodního segmentu pláš ové
hradby s nastav nou klasicistní budovou. Zcela vpravo
výb h jižního rizalitu hradby.

Pozdn barokní výstavba patrn po roce 1775

chronologickým vodítkem p i úvahách o vztahu hradu
k pravidelné p dorysné struktu e loka ního m sta.
Dataci výstavby kamenného hradu pláš ové dispozice
nelze bez p isp ní archeologie zp esnit. Za nepravd podobný považujeme jeho vznik již kolem poloviny 13. století,
naopak reálná je p edstava autor stavebn -historického
pr zkumu o výstavb hradu n kterým z královských leník
na konci 13. nebo v prvních desetiletích 14. století. Gotický
hrad jednoduché dispozice, tvo ené mohutnou pláš ovou
hradbou ší ky 2,4 – 4 m byl založen na p dorysu mírn
deformovaného oválu o osách 50 a 57 m. Tlouš ka hradby
odpovídala potencionálnímu ohrožení, p dorysný pr b h
i mohutnost hradby však z ejm zohled ovaly i polohu
prvotního paláce. Ten m žeme nejpravd podobn ji lokalizovat k jižnímu, p dorysn p ímému úseku hradby, vystupujícímu v délce asi 22 m a ší ce 4 m p ed oblý, mírn
zalamovaný pr b h hradní dispozice (obr. 3). P dorys
a vnit ní uspo ádání nejstarší palácové budovy z stávají bez
archeologického pr zkumu neznámé, p ípadné v žové

Klasicistní zdiva a objekty z první poloviny
19. století
Obr. 3. P dorys p ízemí hradu podle T. Vítka (2000), upravil a doplnil autor 2004.
s pravd podobným lokátorem „Protyva de Honstat“.18)
Lokace m sta spadá však již p ed rok 1278, kdy je Záb eh
pojmenován jako „Alta Civitas“. Z m stského organismu se
dodnes dob e dochovala jeho základní urbanistická struktura, v západní ásti tvo ená nám stím pravoúhlého p dorysu,
sev eným domovními bloky odd lenými skromnou ortogonální uli ní sítí. Ve východní partii m sta, p vodn odd len
domovním blokem na východní stran hlavního tržišt , stál
uprost ed nepravideln trojúhelného Kostelního nám stí
gotický farní kostel sv. Bartolom je, v 18. století nahrazený
barokní novostavbou. Oválný p dorys m sta s dominantní
východozápadní osou, ur enou i pr b hem tranzitní komunikace, obemykalo opevn ní, jímž ve vazb na zmín nou
dálkovou cestu prostupovala dvojice m stských bran
v prodloužení ulic navazujících na severní fronty obou
nám stí (obr. 2).
Jakou podobu m l záb ežský hrad v dob lokace st edov kého m sta, tedy ve 3. tvrtin 13. století, nelze bez
archeologických pr zkum zjistit. Hradní areál se již nepochybn nacházel na terénním výb žku vystupujícím
z jižního obvodu nov vysazeného m sta. Pravidelná dispozice st edov kého m sta patrn ze 70. let 13. století tedy
v p ípad Záb ehu nijak neovlivnila dispozici hradu. Nelze
však zatím zjistit, zda oválný p dorys hradu vznikl ješt
p ed lokací m sta a odráží tak nap . p dorys p edpokládané
nejstarší fáze sídla z 2. poloviny 13. století. V urbanismu
m sta Záb ehu si však hrad, nesouvisející bezprost edn
s m stskou parcelací, vždy zachovával autonomní postavení
a jeho zdánliv archaický oválný p dorys nemusí proto být

Obr. 5: Východní pr elí v jádru pozdn gotické vstupní
budovy hradu. Vlevo výb h m stské hradby, uprost ed
pozdn barokní objekt v míst starší renesan ní p ístavby
brány.
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vyvinutí budovy, které alternativn navrhuje M. Pla ek a jemuž
se zdá nasv d ovat i tlouš ka
hradby v jižním úseku, je pak
zcela neov itelné. Stejn tak
neznáme výškové vyvinutí gotické hradby ani její zakon ení –
zdá se, že více informací by mohl
p inést podomítkový pr zkum
severovýchodního
segmentu
hradby, dochované snad v plné
výšce pod mladšími renesan ními
nástavbami.
Vzhledem
k plošnému zaomítání líc hradby nedokážeme ur it ani to, do
jaké míry z stala p edpokládaná
gotická pláš ová hradba dochována ve hmot hradby stávající
(obr. 4). Nevíme tedy, zda nap .
v mladších fázích existence hradu neprošla radikální pozdn
gotickou obnovou i p estavbou,
což u pláš ových hrad není
neobvyklé. Nápadná ší ka obvodové hradby by v n kterých
Obr. 6: P dorys horního podlaží suterén podle T. Vítka (2000), upravil a doplnil autor.
partiích dokonce mohla poukaLegenda viz obr. 3.
zovat k mladšímu rozší ení,
za aditelnému nejspíše do pozdní
gotiky (rozší ením ran gotické
hradby vznikla nap . pozdn
gotická štítová hradba kolem
jádra hradu Svojanova u Poli ky). Zmínit m žeme i pozdn
goticky razantn obnovené plášové hradby nap . hradu
v Boskovicích nebo Cimburka u
M ste ka Trnávky.19) Místo
vstupní brány nejstarší fáze záb ežského hradu z stává neznámé – k její lokalizaci se nabízí
poloha pozdn gotického (tj.
stávajícího)
vstupu
v severovýchodním obvodu nebo
prot jší, severozápadní segment
hradby s nápadným pravoúhlým
ústupkem. Bezprost edn navazující m sto neumožnilo z ejm
existenci
plnohodnotného
p edhradí – jistou nad ji v tomto
ohledu
skýtá
prostor
v severovýchodním
p edpolí
hradu, od 1. poloviny 18. století Obr. 7: P dorys spodního podlaží suterén podle T. Vítka (2000), upravil a doplnil autor.
využitý barokním zámkem. Po- Legenda viz obr. 3.
kud by se zde již v po átcích
polovinu dispozice, orientovanou vn m sta, pak dostate n
hradu nacházelo alespo minimální hospodá ské zázemí,
chránily strmé svahy, jimiž hradní ostrožna spadala do údolí
bylo by možno uvažovat o lokalizaci prvotní vstupní brány
Mlýnského potoka. Za geograficky nejbližší analogií plášv severovýchodním segmentu hradby, nejspíše v míst
ové dispozice záb ežského hradu m žeme považovat hrad
mladšího pozdn gotického branského stavení. Uli ní sí ve
Brní ko, vybudovaný v 1. polovin 14. století. Možná bližší
východní ásti m sta (v oblasti Kostelního nám stí) tomuto
asová spojitost výstavby obou náro ných hradních staveb
p edpokladu neodporuje, rozhodující slovo však musí mít
dnes z stává neprokazatelná. Pro mírn deformovaný oválarcheologie. Hrad se severní t etinou svého p dorysu obraný p dorys záb ežského hradu však mezi dochovanými
cel do nitra vznikajícího m sta, od n jž jej z ejm odd loval
pláš ovými dispozicemi v echách a na Morav prakticky
p íkop dnes neznámých dimenzí. Na stran p ivrácené
neshledáváme odpovídající analogie.20)
k m stu nelze zcela vylou it ani existenci parkánu. Jižní
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Obr. 8: Pozdn gotická, renesan n zvýšená hranolová
v žice v severovýchodním obvodu hradby. Vlevo navazuje
barokní zámecká budova, nad jejíž st echou je patrná vn jší
ze renesan ní chodby s pravoúhlým ost ním.

Obr. 9: Znaková deska Ji ího Tunkla z Brní ka z r. 1478.

Podn tem k výrazn jší stavební aktivit mohlo být
p evedení hradu a záb ežského panství jakožto královského
léna pán m ze Šternberka kolem poloviny 14. století.
P edpokládáme, že tehdy již existovala dispozice hradu
s pláš ovou hradbou a jižním palácem. Šternberské fázi
mohou hypoteticky náležet ásti obvodových zdiv velké,
minimáln od pozdní gotiky obytné budovy na severozápad hradního dvora, starší, zdá se, nežli její pozdn gotické
pokra ování sm rem do nádvo í. Kamenné zdivo zmín né
budovy je k vnit nímu líci pláš ové hradby p isazeno na
spáru. Rozsah vnit ní zástavby hradu z této „šternberské“
fáze však rekonstruovat neumíme. Roku 1397 se novými
majiteli m sta a hradu stávají páni z Krava , jimž z ejm
m žeme p isoudit po átek budování m stských hradeb.21)
Ty od východu a západu sev ely hrad, který však dv ma
t etinami svého p dorysu nadále z stal mimo obvod m sta.
Hrad tak mohl p sobit jako d ležitý strategický bod
v jihozápadním m stském nároží.
Zásadních úprav se záb ežský hrad do kal až za velké
pozdn gotické p estavby, kterou po p edpokládaném poškození hradu roku 1471 provedl Ji í Tunkl z Brní ka.
Produktem jeho stavebního úsilí je pravd podobn vstupní
objekt mírn lichob žného p dorysu, vložený do proluky
v míst odstran né severovýchodní ásti pláš ové hradby.
Nová vstupní budova obdélného p dorysu celou svojí
hloubkou p edstupovala p ed líc obvodové pláš ové zdi
a zasahovala z ejm do stále ponechaného p íkopu (obr. 5).
Minimáln trojpodlažní v žovité stavení obsahovalo
v p ízemí pr jezd a pr chod pro p ší (z ejm dnes ukrytý

v mohutné vnit ní zdi) a její vn jší fasády zdobilo patrn
pozdn gotické rýsované kvádrování v ervené barv . Detaily stavební podoby brány vlivem mladších p estaveb
unikají našemu poznání, stavebn -historický pr zkum
odhalil alespo armaturu z tesaných kvádr na pilí i p i
východním nároží budovy a poz statky slepé arkády na
navazujícím bo ním, jihovýchodním pr elí. Nejspíše k
tunklovské p estavb hradu se hlásí rovn ž poz statky
dlouhého jednotraktového k ídla, p istav ného k dvorní
fasád (starší?) palácové budovy na severozápad nádvo í.
Rozm rná stavba vznikla sice na úkor dosud volné plochy
vnit ního dvora, mohla však pojmout adu pravidelných, ve
vyšších podlažích patrn obytných prostor, nedeformovaných pr b hem zalamovaného obvodu pláš ové zdi. K ídlo,
obsahující ve spodním suterénu jedinou a v horním dv
valen klenuté sklepní prostory, vystupovalo do plochy
nádvo í asi o 20 m a mezi ním a protilehlým starým palácem (pokud ješt ve druhé polovin 15. století existoval) tak
z stala pouze úzká uli ka, zp ístup ující západní ást hradního dvora. Dv suterénní podlaží upozor ují na reálnou
možnost dodate ného zvýšení terénu hradního dvora; horní
dvouprostorové suterény tedy mohly být z ásti zapušt ným
p ízemím nového palácového k ídla. Tomu by odpovídaly
z ejm i zbytky postranních zídek dvou n kdejších vstupních šíjí, sm ující do interiéru pozd ji p iloženého renesan ního východního k ídla paláce, stejn jako výse
v klenb , odpovídající poloze dnes nefunk ního sklepního
okénka ve st n západní. (obr. 6 a 7).
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Na severu k vn jšímu obvodu pláš ové hradby p iléhá
ve spodní partii plná hranolová v žice (cca 3,2 x 3,7 m)
s renesan ní nástavbou (obr. 8). Východní bok v žice p ekrývá navazující hmota barokního zámku, zbytek plášt
v žice má kompaktní novodobé omítky. Nelze proto posoudit skladbu zdiva, jakkoliv je dodate ný p vod v žice
v i hradb velmi pravd podobný. Výstavba hranolové
v žice je p isuzována tunklovské pozdn gotické p estavb ,
vylou it však nelze ani její vznik v pozd jší boskovické
fázi. Datace do tunklovské stavební fáze se opírá pouze
o formální podobnost v žice s obdobnými prvky, p isazenými k pláš ové hradb blízkého hradu Brní ka, Ji ím
Tuklem p estavovaného ve 2. polovin 15. století.22) Brní ské v žice m ly (krom statických d vod ) zvýšit obranyschopnost starší pláš ové zdi, emuž odpovídala jejich
poloha v p dorysných zlomech hradby.23) V Záb ehu dnes
známe pouze jedinou v žici, navíc orientovanou do nitra
bezprost edn navazujícího m sta (tedy z hlediska p ípadného vojenského ohrožení relativn chrán ného prostoru).
Bez archeologického pr zkumu tak nelze potvrdit p ípadnou existenci dalších obdobných hranolových v žic, a koliv dnešní stav ani známá ikonografie v tšímu množství
flankovacích prvk nenasv d ují. Bo ní post elování ásti
hradebních kurtin ostatn zajiš oval i p ed líc hradeb p edstupující objekt pozdn gotického branského stavení a rizalit pláš ové hradby na jihu. Pomineme-li možnost razantn jší pozdn gotické obnovy staré hradby, musíme p ipustit
alespo její završení novým obranným ochozem blíže neznámé podoby, znovu radikáln p e ešeným p i renesan ní
p estavb . Hrad byl vybaven odpovídající architektonickou
výbavou – o žebrov klenutých místnostech sv d il klenební svorník s tunklovským erbem, bez pat i né argumenta ní
opory p i ítaný hradní kapli, pozdn gotické architektonické prvky identifikoval v roce 1978 i Eliáš v pr zkum.24)
Dokon ení tunklovské p estavby dokládá kvalitní pískovcová deska se znakem Tunkl z Brní ka, letopo tem 1478
a nápisem „Georgius Tunkl . senior . debrneczko . et . inzabrzech“ (obr. 9). Ivo Hlobil upozornil na nápadnou absenci
šlechtické titulatury na desce, což vysv tlil složitými okolnostmi provázejícími Tunkovu nobilitaci.25) Na žádost
vratislavského biskupa Jošta z Rožmberka sice Tunkly do
panského stavu povýšil již v roce 1465 císa Fridrich III., na
Morav byl však panský stav Tunkl m uznán až v roce
1480, tedy dva roky po vzniku záb ežské desky. Deska je
dnes sekundárn umíst na v pr jezdu barokního zámku, její
p vodní polohu nejpravd podobn ji m žeme hledat na
pr elí pozdn gotického branského stavení. Zjišt né informace dovolují alespo hrubou p edstavu o p edpokládané podob hradu po tunklovské p estavb (obr. 10).
Další, dodnes rozlišitelnou stavební fázi p edstavuje
p estavba provedená Ladislavem z Boskovic, jakkoliv je
jeho stavební innost, vzhledem k odstran ní tém všech
vnit ních budov hradu v první polovin 18. století, definovatelná pouze podmín n . Hrad byl sice dostate nou kapacitou obytných a reprezentativních prostor vybaven již
p i p edchozí tunklovské stavební etap a p estože dnešní
situace nevypovídá o nijak výrazných zásazích, dosud publikované p edstavy o vývoji hradu v období Ladislava
z Boskovic nevylu ují možnost podstatných budoucích
korektur. Stavební úpravy severozápadního palácového
objektu v Ladislavov dob dokládá z ásti dochované ost ní velkého pravoúhlého okna, odhalené v úrovni patra západního pr elí budovy. Bohužel nevíme, zda k osazení
okna došlo v rámci n jaké v tší úpravy severozápadního

Obr. 10: Pokus o rekonstrukci hradu v Záb ehu na konci
15. století, pohled od jihu. Není zakreslen uvažovaný ran
gotický palác na jihu, severní hranolová v žice mohla
vzniknout již za Tunkl .

Obr. 11: Rekonstrukce goticko-renesan ního trojdílného
okna v západním pr elí paláce, pocházejícího z ejm z fáze
Ladislava z Boskovic. Podle T. Vítka (2000).
objektu, nebo se jednalo pouze o drobnou adapta ní akci již
existujícího stavení. Dodnes z n j z stal dochován vn jší
kamenný rám bez parapetu, jehož podobu proto neznáme;
poz statky výb h vnit ního d lení napovídají, že šlo
o trojosé okno s šestidílným len ním, kde horizontální
poutec p etnul dvojici svislých prut v horní tvrtin okna.
Horní dv t etiny ost ní a vodorovný p eklad obíhalo p i
vn jší hran pr b žné okosení, na n ž dále navazovala
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Obr. 12: Zlomek p etínavého pozdn
z hradu. Podle T. Vítka (2000).

gotického ost ní

Obr. 13: Renesan ní okenní ost ní s letopo tem 1576,
odkryté v p ízemí západního pr elí severní budovy. Podle
T. Vítka (2000).
tické tvarosloví, diametráln odlišné od výše popsaného
okenního ost ní (obr. 12). P esto však nem žeme vylou it
p vod ost ní, z n jž dodnes z stal zachován tento zajímavý
zlomek, ani v dob Ladislava z Boskovic.29)
Vnuk Ladislava z Boskovic, Jan T ebovský
z Boskovic, v 60. a 70. letech 16. století p estav l hrad
v Záb ehu na renesan ní zámek. Z roku 1567 se dochovala
zpráva o z ízení okrasné zahrady na stran k m stu.30) Z ízení renesan ní zahrady si vyžádalo odstran ní n kolika
m š anských dom p ed severním pr elím zámku, práv
tehdy m žeme uvažovat i o zasypání p íslušné ásti p íkopu. Renesan ní p estavba také p idala další (t etí) obytné
patro se tve icí místností nad pozdn gotickým vstupním
stavením. K jeho bo nímu, tedy jižnímu pr elí se p idružil
dvoupatrový p ístavek, p dorysn omezený pr b hem
m stské hradby, jež posloužila jako spodní ást jeho jižní
zdi. S interiéry branského stavení byla renesan ní p ístavba
spojena to itým schodišt m, vloženým do st edu jeho n kdejší jižní obvodové zdi.
P estavbu starého tunklovského paláce, p i níž jist došlo i k n jakým dnes neur itelným dispozi ním zm nám,
datuje renesan ní okenní ost ní s letopo tem 1576 v úrovni
p ízemí západního pr elí (obr. 13). Obdélné ost ní obíhá
jednoduchý esovitý profil, vsazený v širokém a m lkém
ústupku a pravoúhle zalomený nad plnou hranolovou patkou. Rozší ení obytných prostor pravd podobn
v severozápadní budov si vyžádalo i archivn doložené
zrušení gotické hradní kaple. Nejpozd ji p i renesan ní
boskovické p estavb došlo i k výstavb podsklepeného
východního traktu starého tunklovského paláce, nepocházel-li ovšem již z doby Ladislava z Boskovic, jak bylo výše
nazna eno. Požadavek dalších obytných prostor mohlo však
uspokojiv vy ešit až nové rozsáhlé t ípatrové k ídlo, p iložené k západnímu vn jšímu obvodu staré pláš ové hradby.
Jižní ze nového k ídla spo ívala na gotické m stské hradb , samotné k ídlo zaujímalo ást n kdejšího p íkopu (p íp.
parkánu) a dosahovalo až k severozápadnímu nároží staršího paláce. Na existenci renesan ní stavby, krom p esv divých ikonografických doklad , upozor uje ješt dvojice
pr raz mohutnou gotickou hradbou, která sou asn tvo ila
bázi východní zdi tohoto k ídla (podobný zp sob rozši ování obytných komplex známe i z jiných hrad – za
všechny znovu jmenujme alespo Boskovice, kde p i zást izlovské p estavb patrn v 70. letech 16. století
v severním parkánu vyrostl rozsáhlý renesan ní palác,
podobn jako na Záb ehu p istav ný ke starší pláš ové

dvojice simových profil , vzájemn odd lených pravoúhlým žlábkem. Profilace se v celé ší i nad hranolovým, nijak
ne len ným soklem pravoúhle zalamovala. Vnit ní d licí
k íž sice zmizel, jeho profil však m žeme p esv d iv
rekonstruovat: hranu sledovala dvojice sim, odd lených
pr b žným plochým páskem a vystupující z šikmé trnože
(obr. 11). Auto i stavebn -historického pr zkumu hradu
okno vyhodnotili jako goticko-renesan ní a datovali je do
rozmezí let 1510-1530.26) S tímto záv rem lze jen souhlasit,
zvlášt bereme – li v potaz plochý tvar dvojnásobných
simových profil , rezignujících na typické pozdn gotické
prostupy v rozích; již renesan ní výtvarný názor se odráží
i v pravoúhlém zalomení profilace v patkách.
V období Ladislavova života mohl, zcela hypoteticky,
vzniknout i nový východní trakt p i dvorním tunklovském
k ídle severního paláce, vybíhajícím do prostoru dvora.
Z jeho interiéru se dodnes dochoval pouze malý sklípek,
klenutý valenou klenbou; zbytek interiéru sklep je odd len
nov jší zdí a zasypán (obr. 6). Výstavba traktu probíhala
pravd podobn sou asn se stavbou nové, dodnes z ásti
existující východní zdi severozápadního objektu. Na ní byl
v roce 1978 dokumentován fragment omítkového kvádrování okrové barvy, což by snad – pokud nešlo o zbytek
renesan ního sgrafita, které mohlo být jist aplikováno
i dodate n – p ipoušt lo i ran jší dataci, nežli až do období
renesan ní p estavby hradu v 70. letech 16. století.27) Pokud
by se potvrdila datace východního traktu tunklovského
paláce již do období Ladislava z Boskovic, bylo by nejspíše
možno do jeho doby posunout i výstavbu spodní ásti hranolové v žice, p isazené zevn k severnímu obvodu pláš ové zdi práv v místech, kde v nádvo í p iléhá východní ze
východního traktu. D vodem z ízení plné v žice, vystav né
do hradního p íkopu na stran obrácené k nám stí a tedy
z hlediska p edpokládané obrany st ží využitelné, mohla
být snaha o statické zabezpe ení úseku hradby, namáhané
v kontaktním míst s novou budovou jejími stropy, p ípadn klenbami. V žice ( i spíše pilí ) by tedy v tom p ípad
plnil spíše statickou, nežli fortifika ní funkci, podobn jako
analogické prvky známé z Ladislavovy p estavby hradu
Boskovic nebo erné Hory.28)
Dalším architektonickým detailem, jehož p vodní
umíst ní však neznáme, je torzo ost ní s profilem dvojice
dvojnásobn p etnutých, plasticky vyvinutých oblých prut ,
vzájemn odd lených hlubokými výžlabky. Fragment
pravd podobn pochází již z období tunklovské p estavby,
emuž by mohlo nasv d ovat p edevším jeho pozdn go23

chodby na severním obvodu hradu z stalo dosud dochováno pískovcové ost ní okna s plochou renesan ní profilací,
dopln né podokenní a nadokenní ímsou. Dominantu zámku na stran k nám stí nadále tvo ila podstatn zvýšená,
v jádru pozdn gotická hranolová v žice. Její patra, obsahující drobný interiér vhodný sotva k umíst ní vnit ního schodišt a spo e osv tlený n kolika obdélnými okénky, vyrostla rovn ž p i renesan ní boskovické p estavb .
Další úpravy zámku, které m ly napravit škody po
p edpokládaném poškození v t icetileté válce, provedli již
noví majitelé, Liechtensteinové, do roku 1661, jak napovídal jejich dnes již zmizelý erb nad zámeckou branou. Jednalo se asi p edevším o náhradu zchátralých zaatikových
st ech vyššími st echami sedlovými, rozepjatými mezi
trojúhelné štíty. Tehdejší stav zámku pon kud schematicky,
nicmén výmluvn zaznamenává vyobrazení z roku 1720
(obr. 15 a 16). Opravený zámek již nesloužil jako sídlo
vrchnosti, ale jeho poslání jakožto sídla správy záb ežského
panství mu alespo zajistilo pot ebnou údržbu. Mezi lety
1726-1732 však byla zbo ena v tšina zchátralých budov
v nádvo í starého zámku a takto získaný stavební materiál
zúro en p i výstavb nového patrového barokního zámku
v t sném sousedství hradu. Barokní novostavba obsahovala
kancelá e vrchnostenské správy, emuž odpovídala i její
architektonicky nenáro ná podoba. Rovn ž starý zámek
m l být po úpravách využit pro hospodá ské a ú ední ú ely
liechtensteinského velkostatku. Z budov pozdn gotického
tunklovského paláce uprost ed dvora po demolicích v 18.
století z staly pouze dvoupatrové, áste n zasypané sklepy
a torza zdí severozápadní budovy, pojatá pozd ji do dnešní

Obr. 14: Renesan ní okenní ost ní v severovýchodním líci
vn jší zdi chodby na vrcholu pláš ové zdi.

Obr. 15: Vyobrazení hradního areálu po renesan ních
p estavbách a barokních úpravách, pohled od jihu, stav
v první t etin 18. století. Vý ez z veduty m sta ze sbírky
Dismase z Hofferu.
hradb ). Do renesan ní fáze je kladen i valen zaklenutý
suterén pod západním sektorem dvora, se spodním podlažím pozdn gotických sklep tunklovského k ídla paláce
propojený valen zaklenutým tunelem. V nadzemních
partiích zde p edpokládáme stavbu, p isazenou k vnit nímu
líci hradby, nedosahující však až k pr elí protilehlého
palácového k ídla. Rozsah této stavby neznáme, zdá se, že
by jí mohl náležet mohutný komín (?) patrný na vyobrazení
zámku v tzv. Hofferov albu – v tom p ípad by stavba
nep esahovala výšku hradby. Nevíme také, jaký rozsah
a dispozici mohla mít p ípadná zástavba nacházející se p i
vnit ním líci pláš ové hradby ani to, zda navazovala na
západní objekt. Odpov di by mohl alespo nazna it archeologický pr zkum nádvo í.
Hlavní obytné budovy hradu dosahovaly po renesan ní
transformaci jednotné t ípatrové výše, stejn jako zvýšené
branské stavení. Požadovaného pohledového scelení palácové zástavby bylo patrn dosaženo i užitím vysokých atik,
ukrývajících zast ešení. Nazna uje to alespo velmi schematické zobrazení renesan n p ebudovaného zámku na
Aretinov map z roku 1623. Jižní, jihovýchodní a jihozápadní segment staré pláš ové hradby korunovala krytá
chodba, podle mladších doklad opat ená sedlovou st echou. Také vstupní k ídlo se západními palácovými k ídly
spojila dvoupatrová komunika ní chodba, vedená po severním úseku gotické obvodové hradby a prosv tlená renesan ními pravoúhlými okny (obr. 8 a 14). Ve vn jší st n

Obr. 16: Pokus o rekonstrukci hradu (zámku) po renesan ních a ran barokních úpravách, stav ve 2. polovin 17.
století.
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stavby, vzniklé z ejm p i dalších stavebních akcích po roce
1775. Shodnou dobu výstavby – už kv li valeným klenbám
s p tibokými výse emi ve valených klenbách – p edpokládáme i u nevelkého p ízemního objektu lichob žného p dorysu, který nahradil renesan ní vestavbu p i jižním pr elí
branského stavení. Do roku 1835 úpln zmizelo i renesan ní boskovické k ídlo p i vn jším západním obvodu staré
obalové zdi, v první t etin 19. století pak vznikla obvodová
klasicistní zástavba okolo vnit ního nádvo í, dob e patrná
na map stabilního katastru z roku 1835. Z ní vyniká
zejména rozm rné dvoupodlažní stavení na jihozápad ,
kv li n muž museli odstranit nadzemní partie pláš ové
hradby. Na snížené torzo hradby nastav li o poznání subtiln jší, p dorysn nedeformovanou obvodovou ze vn jšího
pr elí, na styku s ponechanou starší hradbou na západ
opat enou m lkým rizalitem. Východní odd lení budovy
tvo í starší, patrn pozdn barokní ást s valenou klenbou
v p ízemí. Nepravideln dvoutraktová dispozice klasicistní
budovy v dvorním traktu obsahuje schodišt k chodb
vedoucí do horní úrovn pozdn gotických sklep tunklovského paláce. Klasicistní budova je v p ízemí klenuta sérií
plackových kleneb, které se objevují i v p ízemí nového
východního stavení, jež v délce asi 15 m p erušilo gotickou
pláš ovou hradbu. St ídmá a v detailu nenáro ná klasicistní
výstavba dala areálu záb ežského hradu podobu, kterou si
p es díl í transformace a úpravy udržel až do dnešní doby.31)
Poznámky: 1) Falz, L.: Geschichte der Stadt Hohenstadt. Hohenstadt 1920. 2) Klimeš, J.: Záb eh a okolí v dob
minulé a dnes. Záb eh 1926. 3) Hosák, L.: Historický místopis zem moravskoslezské. Praha 2004, s. 570-572. 4)
B ezina, J.: Záb ežsko v období feudalismu. Ostrava 1963.
5) Spurný, F. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v echách, na
Morav a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha 1983, s.
281-283. 6) Eliáš, J. O.: Záb eh, zámek. Stavebn historický pr zkum. Brno 1978. Elaborát uložen v archivu
NPÚ ú. o. p. v Olomouci. 7) Svoboda, L.: O pláš ových
hradech. Archaeologia historica 20/1995. Brno 1995, s.
381. 8) Richterová, H. – Vítek, T.: Záb eh, hrad. Stavebn historický pr zkum. Olomouc 1997. Elaborát uložen
v archivu NPÚ ú. o. p. v Olomouci. 9) Vítek, T.: Hrad

Záb eh. In: Hlobil, I. – Per tka, M. (eds.): Od gotiky
k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550.
Olomouc 1999, s. 254. 10) Vítek, T.: Stavební vývoj záb ežského hradu. Zprávy památkové pé e 60, 2000, . 3, s.
60-66; Vítek, T.: M stský hrad v Záb eze. Severní Morava
sv. 84. Olomouc 2002, s. 3-8. 11) Pla ek, M.: Záb eh (okres
Šumperk). In: Hlobil, I. – Per tka, M. (eds.): Od gotiky
k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550.
Olomouc 1999, s. 253-254. 12) Pla ek, M.: Ilustrovaná
encyklopedie moravských hrad hrádk a tvrzí. Praha 2001,
s. 716-718. 13) Durdík, T. – Bolina, P.: St edov ké hrady
v echách a na Morav . Praha 2001, s. 113, 116, 159, 161.
14) Št tina, J.: N kolik poznámek k architektu e Ladislava
z Boskovic. In: Hlobil, I. – Per tka, M. (eds.): Historická
Olomouc XVII. Úsvit renesance na Morav za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1516)
v širších souvislostech. Olomouc 2009, s. 266. 15) Ku a,
K.: M sta a m ste ka v echách na Morav a ve Slezsku,
VIII. Díl V-Ž, Praha 2011, s. 519-530. 16) Citace v pozn. 5;
citace v pozn. 3; citace v pozn. 14, s. 523-524, kde obsažen
p ehled d ležitých dat a posloupnost majitel záb ežského
panství. 17) Šembera, A. V.: Páni z Boskovic a potomní
držitelé hradu Boskovického na Morav . Víde 1870, s.
189-190. 18) Citace v pozn. 4, s. 74. 19) Št tina, J.: Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu Cimburka u M ste ka
Trnávky. In: M ínský, Z. (ed.): Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby st edov kých opevn ných sídel. Brno 2011, s. 89-110. 20) Citace v pozn. 7. 21)
Baletka, T.: Páni z Krava . Z Moravy až na konec sv ta.
Praha 2003, s. 93, 151-152, 276. 22) Citace v pozn. 12, s.
125-127. 23) Vrla, R.: Poznámky ke stavebnímu vývoji
hradu Brní ko. In: D jiny staveb 2007. Plze 2007, s. 6980. 24) Citace v pozn. 6. 25) Hlobil, I.: Znaková deska
Ji ího Tunkla z Brní ka (+ asi 1494). In: Hlobil, I. – Per tka, M. (eds.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura
Moravy a Slezska 1400-1550. Olomouc 1999, s. 386. 26)
Citace v pozn. 10, s. 63, 64. 27) Citace v pozn. 10, s. 64. 28)
Citace v pozn. 14, s. 251-255, 264. 29) Citace v pozn. 10, s.
64. 30) Citace v pozn. 1, s. 55. 31) Citace v pozn. 8. Zde
obsažené informace dopln ny a up esn ny autorem.

Nehrad Nepomyšl
Lud k Kr má
Snad všem milovník m panských sídel je známa tvrz
a pozd ji zámek v Nepomyšli na okrouhlém p dorysu.
Není to však jediné panské sídlo, které se v souvislosti
s touto lokalitou uvádí. Literaturou je p ipomínán i zdejší
hrad. Z ejm poprvé jej uvedl ve známost J. Schaller ve
svém rozsáhlém topografickém díle (Schaller 1787, 106),
jak p ipomíná n mecky psaná literatura (Weichert 1930,
40). Schaller jen ve zkratce zmi uje od Nepomyšle tvrt
hodiny vzdálený zcela rozpadlý zámek, který obýval len
rodu Šlik . Blížeji do literatury uvedl hrad ve svém díle F.
Heber. Uvádí, že lokalita se nachází dv míle západn od
Blšan, na výšin , která je tvrt hodiny cesty od Nepomyšle.
Kolem zbytk hradu má vést úvozová cesta do Val e.
Z hradu zbývaly už jen poz statky hradeb, které tvo ily
tverhran, a z ícené klenby sklep . K historii hradu uvádí,
že jeho staviteli byli z ejm páni z Gutštejna a od nich p ešel v 15. století statek Nepomyšl na Šliky. Ješt v roce 1540
na hrad bydlel Albín Šlik. Jeho syn Kryštof však upadl

u císa e Ferdinanda I. v nemilost a musel roku 1547 do
vyhnanství. Hrad pak získala královská komora a koncem
16. století už z n j byla z ícenina (Buka ová – Úlovec 2006,
295). Historii hradu p ebírá i Riegr v Slovník nau ný a dále
p edkládá nov jší historii statku až do roku 1686, kdy p ešel
do rukou rodu Dietrichštein . Zánik neobydleného hradu je
kladen ke konci 16. století. K jeho podob a poloze uvádí,
že po n m zbývají už jen stopy základních zdí západn od
m ste ka (Slovník nau ný 1866, 778). Krátce je zmín n
i v Ottov slovníku nau ném (Ott v slovník nau ný 1902,
199). Heberovy údaje o hradu pak p ejímá i n mecká regionální literatura a lokalizuje jej na vrch Chlum, p esn ji
Kamenný Chlum – Stein Chlum (Wenzel 1902, 450-451).
R. Wenzel ješt uvádí, že kdysi byly patrné zdi a z ícené
klenby, ale dnes už hrad z povrchu zcela zmizel. Dále uvádí, že se prameny neshodují ve jménu zakladatele a dává za
pravdu F. A. Heberovi, že v 16. století byl hrad již
v ruinách.
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Na rozdíl od F. A. Hebera je zde uvád no, že o hradu
nejsou žádné písemné záznamy a jeho zánik je kladen již do
15. století. Zajímavý je též nový údaj, že se zde zachovaly
jen kameny z rozvalených zdí. Stejné informace p ejímá do
svého obsáhlého díla i K. Ku a (2000, 307), avšak jemu už
se zdá existence hradu nejistá a proto jej v nadpisu ozna uje
takto [Hrad (?)]. Nejnov jší soupis hrad už jej nezná v bec
(Durdík 1999) a rovn ž v obsáhlém díle A. Sedlá ka se
hrad nevyskytuje a nezná ho ani podrobn jší zpracování
panského sídla v Nepomyšli z pera J. Úlovce (2005, 44-48).
Výše uvedenou existenci hradu je nutné konfrontovat
s vývojem panského sídla v samotné Nepomyšli. Zdejší tvrz
existovala z ejm již v první polovin 14. století (Kolektiv
2000, 504-505) a její vznik je možné spojovat hypoteticky
již s rodem z Janovic, který je zde ve 14. století zmi ován
(nap . Sedlá ek 1923, 363; Kolektiv 1984, 342, Úlovec
2005, 44). D jiny tvrze jsou pom rn itelné a paralelní
sídlo ve form hradu se zdá mén pravd podobné, p esto je
samoz ejm možné. Jeho založení pány z Gutštena z ejm
není ni ím podloženo – co do in ní má tento rod
s Nepomyšlí mnohem pozd ji (Sedlá ek 1923, 363, Kolektiv 1984, 342, Úlovec 2005, 45). Rod Šlik v Nepomyšli lze
vztáhnout i k tvrzi, kde jsou v jejím držení také zmi ováni.
Odkud se vzaly údaje o zpustnutí hradu a jeho vlastnictví
královskou komorou není z ejmé a z d jin Nepomyšle to
nijak nevyplývá. Historickou podstatu hradu lze tedy zpochybnit a i souhrnné dílo z roku 1984 konstatuje neexistenci
písemných záznam , které lze k hradu uvést a známé historické údaje vztahuje k tvrzi v m ste ku. Tak je interpretují
i nov jší auto i (Sedlá ek 1923, 363, Kolektiv 2000, 504,
Úlovec 2005, 44-48).
M že nás napadnout i myšlenka ztotožn ní hradu
s nedalekým hradem K e ovem, zvlášt když F. A. Heber
uvádí ve své dob ješt itelné ruiny hradu na tverhranném
p dorysu, na kterém bylo vystav no jádro hradu K e ova

Obr. 1: Nepomyšl, poloha Kamenný Chlum na 1. vojenském mapování z let 1764-1768, která se nachází západn
od vrchu Chlum v prostoru mezi ním a rybníkem, jihovýchodn od zakresleného hradu K e ova (p evzato z
http://oldmaps.geolab.cz/).
Další n mecký autor už jen zkrácen konstatuje zmínky o tomto hrad u J. Schallera a na lokalit uvádí mohutné
hromady kamení. Následn pak konstatuje, že není jasné,
zda dnešní panské sídlo v Nepomyšli m lo svého st edov kého p edch dce na stejném míst , nebo vzniklo za rodu
Šlik až po zániku hradu na Kamenném Chlumu (Weichert
1930, 40). Jeho existenci p iznává a údaje p edešlých autor
shrnuje ješt souhrnné dílo o eských hradech, zámcích
a tvrzích v roce 1984 (Kolektiv 1984, 341-342). Je zde
uvedena jeho lokalizace na vrch Chlum s tím, že na západním svahu tohoto pahorku bylo ješt v 19. století znatelné
obvodové zdivo n jaké hradní stavby a propadlé sklepení.

Obr. 2: Nepomyšl, poloha Chlum jižn od Nepomyšle. Západn od Chlumu poloha Kamenný Chlum (Stein Chlum) na vý ezu
z císa ského otisku stabilního katastru z r. 1843 (p evzato z http://archivnimapy.cuzk.cz/).

Obr. 3: Nepomyšl, poloha Kamenný Chlum, celkový pohled na vrcholek od severu (foto L. Kr má 2012).
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Obr. 4: Nepomyšl, poloha Kamenný Chlum, pr b h h ebene sm rem od západu k východu (foto L. Kr má 2012).

Obr. 5: Nepomyšl, poloha Kamenný Chlum, valovitý útvar
na severním svahu h ebene (foto L. Kr má 2012).

(nap íklad Durdík 1999, 297-298). Avšak již v Heberov
díle se samostatné heslo K e ov vyskytuje, i když bez známé historie (Buka ová – Úlovec 2006, 231-232), a zná jej
samoz ejm i v tšina zde použité literatury. Navíc d jiny
hradu K e ova jsou pom rn známé a odlišné (nap íklad
Sedlá ek 1923, 363-364, Kolektiv 1984, 243-245). Není
možná daleko od pravdy, že ztotožn ní zaniklého hradu
u Nepomyšle s K e ovem je možné p i íst na vrub Schallerovu dílu. J. Schaller heslo K e ov nezná a hrad není zmín n
ani v hesle Deutsch Rust (dnes Podbo anský Rohozec), na
jehož katastrálním území se nachází (Schaller 1878, 101).
K objasn ní problematiky hradu v Nepomyšli bylo d ležité pokusit se výše uvedené poz statky hradu lokalizovat.
Starší literaturou je kladen na vrch Chlum. Jedná se o pom rn rozlehlý kopec jižn od Nepomyšle. Sem jej také
lokalizuje bez jakéhokoliv pr zkumu (jak je bohužel dosti
asté) na základ popisu z roku 1984 i turistická mapa
Klubu eských turist , ovšem bez zakreslení jeho p esné
polohy (nap . Žatecko, 1:50 000, Praha, 1. vydání 1997). Je
kladen na západní svah tohoto pahorku, který je ovšem ve
skute nosti vysokým rozlehlým kopcem p evyšujícím
Nepomyšl o více jak 120 metr . Situaci nejasné lokalizace
však m ní místní tradice starousedlík . Chlum se íká
i menšímu návrší vzdálenému p ibližn 2 km jihozápadn
od Nepomyšle. Je také nazýván Kamenným Chlumem ve
shod se starší n meckou literaturou (Wenzel 1902, 451). A
práv sem i místní tradice hrad bez jakékoliv pochybnosti
klade. Návrší je navíc západoseverozápadn od Chlumu,
takže s trochou nadsázky je možné jej považovat za uvád ný západní svah pahorku. Pr zkum se tak soust edil na
lokalitu Kamenného Chlumu.
K poznání panských sídel lze rovn ž použít historický
mapový materiál, jak tomu bylo i v tomto p ípad . Nic, co
by ukazovalo na p ítomnost zbytk hradu, však není patrné
jak na map 1. vojenského mapování z let 1764-1768 (obr.
1), tak na císa ském otisku stabilního katastru z roku 1843
(obr. 2), který potvrzuje název lokality Kamenný Chlum
(Stein Chlum), ani na dalších historických mapách.
Na lokalit byl autorem proveden povrchový pr zkum.
Tvo í ji nevýrazné návrší (obr. 3). Nejd íve byla prozkoumána jeho západní nezalesn ná ást (napravo od p ístupové
cesty od Nepomyšle), kterou vlastn tvo í ostroh nad soutokem Doláneckého potoka a p ítoku od rybníka Velký Rohozec. P íhodná lokalita však žádné indicie po p ípadných
poz statcích hradu nevykazuje. Místní tradice klade poz statky hradu na samotný hlavní vrchol Kamenného
Chlumu (nalevo od p ístupové cesty od Nepomyšle). Zde u
cesty upoutá táhlý rovný valovitý útvar nov jšího p vodu,
který je možné z ejm vtáhnout na zem d lské využití

plochy. Snad obsahuje i terénní relikty n jakého novov kého objektu. S hradem však situace nemá nic spole ného.
Ten se m l nacházet na samotném vrcholku dále v lese.
Tvo í jej podélný siln rozrušený skalní h bet z bazické
vyv eliny, p ipomínající spíše mohutný val, probíhající od
západu k východu a zvedající se výrazn ji nad okolní pozvolné svahy (odtud z ejm název Kamenný Chlum). Na
jeho západním konci je patrná kruhová jáma po malém
lomu na kámen, jinak zde poz statky hradu nic nep ipomíná. Tak je tomu i v celém jeho pr b hu sm rem k východu
(obr. 4). Chybí jakýkoliv náznak fortifikace, která byla
nutná zvlášt od jihu, kde je terén velmi pozvolný. Literaturou popisované kameny z jeho rozvalených zdí lze jednozna n ztotožnit ze siln rozrušeným skalním h betem a
jsou p írodního p vodu. Na východním konci h betu je
patrný jakýsi nevysoký valovitý útvar probíhající také ve
sm ru h betu, který byl patrn naskládán z t chto kamen a
je prokazatelným lidským zásahem na lokalit . Je však
evidentn novov kého p vodu. Následn se line rovnob žn s malou ástí h betu a na jeho severním svahu se stá í
sm rem k západu (obr. 5). Zde je patrný nejvíce a náhle zde
i kon í. Význam tohoto kamenného útvaru vedoucího „od
nikud nikam“ se zdá v dnešní dob už zapomenut.
S p ípadnou fortifikací hradu jej však lze ztotožnit jen t žko.
Z výše uvedených údaj je možné konstatovat, že hrad
v Nepomyšli v lokalit Kamenný Chlum z ejm nikdy
neexistoval. Dosv d ují to jak historické údaje, tak i samotná podoba lokality. Z ejm se již nikdy nedozvíme, pro byl
uveden do literatury. Jeho životnost byla dána zvlášt pouhým p episováním starých údaj s minimálním p isp ním
ov ení situace v terénu.
Literatura: Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie
eských hrad . Praha; Buka ová, I. – Úlovec, J. (ed.) 2006:
František Alexandr Heber, eské hrady, zámky a tvrze II –
Severní echy. Praha; Kolektiv 1984: Hrady, zámky a
tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku 3. Severní echy.
Praha; Kolektiv 2000: Encyklopedie eských tvrzí 2 (K-R).
Praha; Ku a, K. 2000: M sta a m ste ka v echách, na
Morav a ve Slezsku 4 (Ml-Pan). Praha; Ott v slovník
nau ný XVIII/1902. Heslo Nepomyšl. Praha; Slovník
nau ný V/1866. Heslo Nepomyšl. Praha; Sedlá ek, A.
1923: Hrady, zámky a tvrze Království eského XIV –
Litom icko a Žatecko. Praha; Schaller, J. 1787: Topographie des Königreichs Böhmen... VII (Saatzer Kreis). Prag
und Wien; Úlovec, J. 2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze
ech 2 (N-Ž). Praha; Weichert, H. 1930: Die Feste Pomeisl, Unsere Heimat II, s. 33-40; Wenzel, R. 1902: Der politische Bezirk Poderstam. Poderstam.
27

Tajná chodba hradu Kladska
Petr Rožmberský
jako státní v zení. Reformace postoupila i do Kladska a na
p elomu 16. a 17. století tu m li evangelíci ty násobnou
p evahu. eským stavovským povstáním proti Ferdinandovi II. zapo ala t icetiletá válka. Po prohrané bitv na Bílé
Ho e se na kladském hrad uzav elo 1200 eských voják
a 300 ozbrojených m š an v ele s F. B. Thurnem, synem
Matyáše Thurna, bývalého velitele stavovského vojska.
Proto byl roku 1622 kladský hrad obležen 20 000 císa skými vojáky pod velením Maxmiliána z Lichtenštejna a 28.
listopadu se Thurnova posádka vzdala za podmínky svobodného odchodu. Tím padla poslední výspa eského stavovského povstání. Kladské hrabství z stávalo v majetku
Habsburk a sloužilo jako úd l. Za císa ovny Marie Terezie
se rozho ela válka o rakouské d dictví a pruský král
Bed ich II. v roce 1741 dobyl v tšinu Slezska a oblehl
Kladsko, které se po dlouhém obléhání roku 1742 vzdalo
a spolu s v tšinou Slezska muselo být postoupeno Prusku.
Prusko zrušilo kladský sn m a svébytnost kladské zem
byla zrušena p ipojením k pruskému Slezsku. Ješt jednou
se poda ilo Rakušan m Kladsko dobýt, ale roku 1745 jej
znovu ovládli Prušáci a roku 1760 zase rakouský generál
Laudon, i když kladský hrad z stal v rukou Prus ; Laudon
jej oblehl. Po tém dvou m sících se hrad vzdal. Ovšem
roku 1763 byla rakouská vojska z Kladska stažena –
Bed ich II. za definitivní odstoupení Kladska podpo il volbu
Josefa II. císa em. Poté byl zbourán starý kladský hrad a na
jeho míst vyrostla nová pevnost, existující dodnes. Kladsko
se pak stalo sou ástí sjednoceného N mecka. Kladská pevnost byla op t využívána jako v zení, roku 1944 sem byla
p emíst na zbrojovka. P es pokusy p ipojit Kladsko po 2.
sv tové válce k eskoslovensku bylo Kladsko Postupimskou
konferencí definitivn p i eno Polsku.8)
Pod kladskou pevností je nebývale rozsáhlé bludišt
podzemních chodeb.9) Jinde se uvádí, že dominantou m sta
Kladska je pevnost se systémem podzemních chodeb.10)
Kladská pevnost je jedním z nejlépe dochovaných obranných fortifika ních systém ze 17. a 18. století. Lze si prohlédnout unikátní systém podzemních chodeb, takzvaných
minérských chodník .11) Jde tedy nikoli o podzemní chodby
bývalého hradu, ale se vznikem pevnosti související podzemní prostory.
P i excerpování Pramen k eskoslovenským d jinám
vojenským pro zcela jiné ú ely se náhodou poda ilo nalézt
zajímavou informaci: 11. dubna 1622 píše z Hradce Králové nejvyšší lajtnant Cerboni italsky Albrechtovi
z Valdštejna a p ikládá poslední zápis o výslechu zajatce
z Kladska. Z p ílohy (protokolu o výslechu Ond eje Chebovského) se dozvídáme, že vyznal na mu idlech, co již
p edtím dobrovoln vypov d l. Uprchl sám (m l však u
sebe listy ur ené do Nymburka, eského Brodu a Kutní
Hory), zv dové z Kladska nejsou v bec vysíláni. Kladští
mají 700 m ic žita, 19 d l na zámku, 12 v m st a po jednom praporci na obou místech. Vojáci jsou každého m síce
vypláceni m d nou mincí, a kdyby došlo k obležení, hodlají
nejprve vyplenit m sto. Jinak se cht jí bránit v zámku do
posledního dechu, nebo sloužili d íve v tšinou v císa ské
armád . Mladého hrab te Thurna nejsou knechti poslušni,
nebo jednoho z nich krut zbil. Ale ani hejtman Loo, jenž
není s Thurnem zadob e, nepožívá u knecht velké vážnos-

O podzemních tajných chodbách se na stránkách Hlásky objevilo již n kolik p ísp vk . N které byly až fantasmagorické,1) jiné pesimistické,2) badatelské,3) všeobecné,4) konkrétní,5) shrnující6) i objevné.7) Tento p ísp vek se
týká tajné podzemní chodby hradu Kladska, nacházejícího
se dnes na území Polska.
Nejprve ale trochu historie. Slavníkovské území Kladska se stává sou ástí eského p emyslovského státu koncem
10. století. Roku 1010 byl kladský hrad obléhán Poláky
a poty ky pokra ovaly i v dalších letech. Roku 1074 byl
kladský hrad osazen silnou eskou posádkou. Roku 1093
eský kníže vytvo il z Kladska úd l pro svého synovce; ten
se ale stal polským králem a proto bylo Kladsko op t obsazeno echy. V bojích mezi P emyslovci byl hrad vypálen
a zni en; postaven byl znovu roku 1126. Kladsko se stalo
jedním z eských kraj , spravovaných kastelány, jejichž
adu uzavírá roku 1253 Havel (z Lemberka). Roku 1262 je

Pevnost Kladsko (Polsko).
jako kladský purkrabí uveden Ctibor Hlava (tato zm na
snad indikuje vznik hradu západního typu). Podhradí bylo
roku 1269 povýšeno na m sto, v letech 1278-1290 držel
Kladsko vratislavský kníže Jind ich IV., po vym ení P emyslovc je Kladsko dáváno do zástavy a až roku 1341 se
vrací do rukou krále Jana Lucemburského, který se zavázal,
že Kladsko nebude zastavováno ani odd leno od ech. Za
husitských válek stálo Kladsko na katolické stran , ale bylo
husity napadeno a vydrancováno. Roku 1440 se celé Kladsko dostalo do rukou Hynka Krušiny z Lichtenburka a jeho
syn posléze Kladsko prodal Ji ímu z Pod brad. Ten vytvá í
roku 1462 kladské hrabství a dává jej v léno svým syn m.
Z nich Jind ich starší se stává knížetem minstrberským a od
roku 1467 sídlí na kladském hrad a konvertuje ke katolicismu. A koli jeho synové prodávají roku 1501 Kladsko
hrab ti Old ichovi z Hardeka, titul kladských hrabat si
ponechávají. V letech 1512 a 1518 se v Kladsku konaly
generální sn my stav zemí Koruny eské. Hardekové
postupují roku 1534 své panství králi Ferdinandovi, který
Kladsko roku 1537 zastavuje Pernštejn m, kte í je roku
1549 p enechávají bavorskému vévodovi Arnoštovi, který
na kladský hrad posléze p esídlil. Ale již okolo roku 1566 je
Kladsko op t v rukou eského krále Maxmiliána, který
kladskému hrabství potvrdil výjime ný statut v rámci eského království z ízením kladského sn mu, podobn jako
jej m lo Chebsko a Loketsko. Rudolf II. pak svým majestátem vyhlásil, že Kladsko nemá být nikdy prodáváno, zastaveno a odd lováno od ech. V té dob sloužil kladský hrad
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ti. Také m š ané prohlašují, že Thurna p inesl ert do m sta, avšak kdyby nebylo jejich umín nosti, byl by se zámek
již dávno vzdal.12)
Zajatec, patrn posel nesoucí listy povzbuzující
k odporu proti Habsburk m, vydávající se za uprchlíka,
potom prozradil tajnou podzemní chodbu, kterou bylo
možné dostat se nepozorovan do hradu: Chodba vedoucí
ze zámku není vojáky v bec st ežena. P ed jejím zevním
ústím jsou dva spálené dvorce a jsou tam zaraženy t i koly
nestejné výše. U každého z nich leží bílý hladký kámen,
jenž zakrývá dví ka k chodb zarostlá trávou. Dví ka jsou
dubová a opat ená špatným zámkem.13)
To je jediný autorovi tohoto lánku známý dobový popis vyúst ní hradní tajné chodby. Vidíme, že vchody do
chodeb zven í bývaly opat eny dví ky, uzam eny zámkem
a maskovány trávou a kameny. Vchod byl dokonce ozna en
znamením (t i nestejné k ly), patrn pro p ípadné dodavatele zásob, kterým by se z obleženého hradu poda ilo poslat
zprávu, kde mají vstup do chodby hledat.
Ani prozrazení podzemní chodby nebylo Ond eji
Cheb ovskému nic platné. Ješt týž den Albrecht
z Valdštejna z Prahy odpov d l Cerbonimu, že zprávy

o zajatci z Kladska i protokoly o jeho výpov dích mu byly
doru eny. Zajatce a dá nabodnout na k l.14)
Poznámky: 1) Soukup, F.: Po ty ech letech se okruh
uzav el, Hláska XI/2000, . 1, s. 11. 2) Mikota, P.: Hrady
a tajné chodby, Hláska XI/2000, . 1, s. 12. 3) Pokorný, K.:
Hrad a chodba tajná..., Hláska XI/2000, . 2, s. 27. 4) Pokorný, K.: Hrad a chodba tajná II, Hláska XI/2000, . 3,
s. 43; Rožmberský, P.: Podzemní prostory hrad a tvrzí,
Hláska XI/2000, . 3, s. 43-45. 5) Slavík, J.: Hrad Potštejn
a podzemní chodby, Hláska XII/2001, . 1, s. 9. 6) Fišera,
Z.: Podzemní chodby – fantazie i skute nost?, Hláska
XIII/2002, . 2, s. 27. 7) Pokorný, K.: Podzemí ho ovického
hradu, Hláska XXIII/2012, . 1, s. 7-8. 8) Podle Knoll, V.:
Kladská historie. 1999 (http://www.soupispamatek.
com/xkladsko/historie_kladska_knoll.htm – 2. 12. 2012). 9)
citace v pozn. 8. 10) http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsko.
11)
http://www.cebus.cz/jednodenni-zajezdy/vratislavkladsko/. 12) Líva, V. (ed.): Prameny k d jinám t icetileté
války. Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra
SR v Praze VI. 1640-1642. Praha 1955, s. 270-271. 13)
Citace v pozn. 12, s. 271. 14) Citace v pozn. 12, s. 271.

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
Po adateli výstavy, která je sou ástí projektu „Hrad Vízmburk
ve sv tle archeologických nález VIII“, jsou Sdružení pro Vízmburk, Muzeum Podkrkonoší v Trutnov a M stská knihovna
v erveném Kostelci. Libreto napsali archeologové Mgr. Jan
Koš ál a PhDr. Miroslav Novák, textové podklady zpracovali
PhDr. Vladislav Razím (architektura hradu), Mgr. Markéta Soukupová (kachle a vytáp ní hradu), Mgr. Lenka Machá ová (výrobky
z barevných kov ), Mgr. Jana Mazá ková (militaria) a Mgr. Jan
Koš ál (historie, archeologický výzkum, keramika atd.).
Výstava p edstavuje n kolik stovek r znorodých artefakt
získaných archeologickým výzkumem, trvajícím v letech 1972 až
1984, kdy byl p ed asn z d vodu vážné nemoci dr. Hejny ukonen (dr. Hejna zem el o dva roky pozd ji). P ed asným úmrtím
vedoucího výzkumu z stával archeologický materiál p es r zné
pokusy bohužel dlouho nezpracován, až v roce 2002 založené
Sdružení pro Vízmburk záslužn zahájilo systematické práce i pé i
o torzo hradní z íceniny.
Archeologické nálezy prezentované na mimo ádné výstav
pocházejí z fond Archeologického ústavu AV R Praha, Muzea
východních
ech v Hradci Králové, Muzea Podkrkonoší
v Trutnov a M stského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici.
K vid ní jsou etné keramické nádoby a jejich ásti, dále reliéfn
zdobené kachle, architektonické prvky (svorníky klenebních žeber,
hlavice sloup , kružby okenních otvor apod.), železné a bronzové
p edm ty (nástroje, ostruhy, t meny, podkovy, hroty šíp , p ezky,
p ív šky, ale i kuriozity jako st edov ká manikúrní souprava,
rolni ka i náprstek se špendlíkem), kost né p edm ty (h ebeny,
píš alky, šídla, ozdoby, desti ky, hrací prvky). Tyto p edm ty jsou
vystaveny v jedenácti velkých prosklených vitrínách, krom toho
je sou ástí výstavy dioráma p edstavující st edov kou hradní
kuchyni. Doprovodné texty s p íslušnými obrázky, plánky, nákresy, fotografiemi a rekonstruk ními vyobrazeními jsou zpracovány
na devíti velkoformátových panelech, p edstavujících tématicky
d jiny hradu, život na hrad – va ení, p edm ty denní pot eby,
vytáp ní, architektonickou podobu hradu, st edov kou kolonizaci
Podkrkonoší, archeologický výzkum, záchranu archeologických
nález a innost Sdružení pro Vízmburk. Nechyb jí ani t i vitríny
s vystavenou literaturou o hradu Vízmburku od 19. století do
sou asnosti.
Návšt vníci mají v rámci prohlídky výstavy také možnost
zhlédnout cca patnáctiminutový dokumentární film nato ený v
dob archeologického výzkumu hradu a projekci fotografií od
ernobílých z výzkumných sezón až po barevné z innosti Sdruže-

Pozoruhodná výstava u p íležitosti 40. výro í zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburku na Trutnovsku (tzv. Východo eských Pompejí)
Vlastimil Málek
V srpnu 2012 uplynulo rovných 40 let od chvíle, kdy byl zahájen rozsáhlý archeologický výzkum pozapomenutého hradu
Vízmburku na katastrálním území Havlovice nad Úpou (okres
Trutnov), po staletí odpo ívajícího pod zemí. Archeologický
výzkum vedl dnes již legendární PhDr. Antonín Hejna, CSc.,
pracovník Archeologického ústavu SAV v Praze a jeden ze
zakladatel archeologie st edov ku v tehdejším eskoslovensku.
Výzkum to byl od po átku vskutku mimo ádný. Po odstran ní strom a kubík zeminy se totiž ukázalo, že výrazný pahorek
uprost ed lesa neskrývá pouhé poz statky d evozemních konstrukcí, jak se o ekávalo, ale výte n dochovanou z íceninu kamenného
ran gotického hradu, jaká nem la v echách a sousedství obdoby.
V odborných kruzích se za alo hovo it o Východo eských Pompejích a o výzkumu století.
Hrad Vízmburk byl založen ve druhé polovin 13. století
z ejm Tasem z Vízmburku, p íslušníkem mocného rodu erbu
t mene, provád jícího kolonizaci této ásti povodí eky Úpy.
V první polovin 15. století se však stala hradní posádka nebezpe ná nedalekému Slezsku, kam podnikala loupeživé nájezdy.
Slezané proto hrad roku 1447 odkoupili a nechali jej pobo it.
Unikátnost archeologickým výzkumem získaných nález tkv la
práv v tom, že od uvedeného pobo ení hradu nebyl hradní pahorek dot en výrazn jším narušením, takže mimo ádn kvalitn
odrážel situaci zánikového horizontu hradu roku 1447.
U p íležitosti 40. výro í zahájení archeologického výzkumu
byla zejména zásluhou Sdružení pro Vízmburk, o. s., p ipravena
pozoruhodná výstava, jejímž cílem je p edstavit osudy hradu
Vízmburku od jeho založení, trvání, zániku, znovuobjevení až po
sou asnost. Výstava m la p vodn probíhat jako hlavní sezonní
výstava v Muzeu Podkrkonoší v Trutnov , ale vzhledem
k uzav ení muzea z d vodu rekonstrukce byla zp ístupn na od
kv tna do zá í 2012 v náhradních výstavních prostorách v M stské
knihovn v erveném Kostelci. Teprve po ukon ení rekonstrukce
byla výstava p evezena kone n do Trutnova, mírn upravena,
rozší ena a pod názvem Tajemství a poklady hradu Vízmburku
dne 18. íjna 2012 slavnostn otev ena pro ve ejnost.
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ní pro Vízmburk. V prodeji jsou rovn ž upomínkové p edm ty
(pohlednice, skláda ky, repliky kachl ) a publikace Vladislava
Razíma: Vizmburk. Ran gotický hrad a jeho prom ny, která vyšla
v roce 2012 jako p íloha asopisu Pr zkumy památek. Muzeum
Podkrkonoší v pr b hu výstavy po ádá rovn ž n kolik doprovodných p ednášek (17. 1. prof. PhDr. Vladimír Wolf: Významný
eský archeolog Antonín Hejna, 24. 1. Mgr. Jan Koš ál: Život na
st edov kém hrad Vízmburku ve sv tle archeologických nález ;
další p ednášky pak budou následovat v únoru i b eznu 2013). Na
leden 2013 je rovn ž plánováno p edstavení zcela nové souborné
publikace o hradu Vízmburku od Mgr. Jana Koš ála a dalších
autor soust ed ných p edevším kolem Sdružení pro Vízmburk.
Výstava bude k vid ní v Muzeu Podkrkonoší v Trutnov minimáln do 31. b ezna 2013, avšak pravd podobn dojde ješt
k jejímu prodloužení. Zájemc m doporu ujeme sledovat webové
stránky muzea http://www.muzeumtrutnov.cz, kde je rovn ž k
prohlédnutí fotogalerie z vernisáže výstavy. Otev eno je denn
mimo pond lí 9 – 12 a 13 – 17 hodin.

ohledech rekordní – má 655 stran formátu A5, ítá 50 studií
a lánk , dále n kolik desítek zpráv o d ní v oboru a regionální
literatu e, na jeho tvorb se podílelo 63 autor , mezi nimiž nechybí
ani renomovaní univerzitní a akademi tí odborníci. Vydalo jej
Muzeum Podkrkonoší v Trutnov ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Krkonošským muzeem Správy KRNAP ve
Vrchlabí a Vlastiv dným kroužkem Krkonoš a Podkrkonoší.
Sborník, jehož slavnostní k est prob hl 3. ledna 2013
v trutnovském muzeu, je zasv cen sedmdesátinám p edního historika eského severovýchodu Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa (*1942).
Jubilant sám se hojn v noval st edov kým d jinám i archeologii,
p edevším výzkumu st edov kých sídel na Trutnovsku, nap . tzv.
koloniza ních provizorií. V úvodu sborníku je prof. Wolfovi
v nován medailonek z pera Z. Jiráska a výb rová bibliografie.
Nechybí ani p ipomenutí jeho n kdejší spolupráce s dr. Antonínem
Hejnou, CSc. Z problematiky st edov ku a raného novov ku,
nejbližší tená m Hlásky, sborník obsahuje lánek P. Burchardta
o pražských groších ve sbírkách muzea v polské Kamenné Ho e,
B. Czechowicze o nájezdu Slezan do východních ech v roce
1421 (masakr obyvatel u Police n. M.), L. Jirásek se v nuje lokalizaci lenního statku Burkštadl, A. K ivská p ipomíná zapomenutou
osobnost Konráda z Trutnova (kn z a notá arcibiskupa Jana O ka
z Vlašimi), J. Louda se v nuje sou asnému stavu poznání stavební
historie tvrze a zámku ve Vrchlabí, F. Musil se zabývá d jinami
broumovského d kanátu v p edhusitské dob , D. Papajík se zam uje na vztah Vítka z Úpy a ze Švábenic k Trutnovsku, M. Pla ek
dokládá erozi zem panského dominia na p íkladu vsi Vlkoše
p íslušné k panství Bzenec, B. Skoczylas-Stadnik p ipomíná slezského humanistu, teologa, pedagoga a léka e Hieronyma A. Wildenberga (1465-1558), J. Slavík se zabývá zbytky románského
kostela ve Dvo e Králové nad Labem a jeho p estavb ve druhé
polovin 13. století, M. Slezák shrnuje dosavadní literaturu v novanou archeologii prav ku a st edov ku na Trutnovsku, M. Šandera rozebírá vrtkavého husitského pána Haška z Valdštejna a O.
Wolf pak p ibližuje románský kostel sv. Bartolom je v Lanžov na
základ archeologických nález . Cena sborníku, vytisknutého na
kvalitním polok ídovém papíru, je 250 K . Získat jej lze na adrese:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnov , Školní 150, 541 01 Trutnov, tel.
499 811 897 (e-mail: muzeum@muzeumtrutnov.cz). V. Málek

Ohlas na ohlas
Petr Nosek
V Hlásce . 3/2012 byl uve ejn n lánek Josefa Brtka Rokokové fresky ze zámku v Kostelní B íze nalezly spo inutí. V tomto
lánku byla uvedena mimo jiné i adresná kritika n kterých lidí
a institucí. V Hlásce . 4/2012 byl na str. 59 uveden Ohlas na
lánek Josefa Brtka od Jany Richterové.
Jana Richterová zde považovala za nutné reagovat na výše
uvedený lánek. Ve svém p ísp vku však považuje názor p. Brtka
na danou problematiku za neodborný se subjektivním a emocionálním podtextem. Dále považuje zve ejn ní Brtkova lánku
v odborném tisku za zcela nevhodné. Sou asn také vyzývá redakci, aby v budoucnu pro další p ísp vky uplat ovala tvrdší pravidla
(že by navrhovala Jana Richterová zavést cenzuru?).
Já nemám informace, zda popisovaná situace panem Brtkem
se zakládá na jeho subjektivních pocitech nebo i neodpovídá
skute nosti. V každém p ípad je to jeho názor a má na n j právo.
P ísp vek, který jsem si rád p e etl v Hlásce, beru jako jeho pohled
na danou situaci a možnost oživení debaty na toto téma. Po p e tení p ísp vku paní Jany Richterové a její nep ímé výzv k „cenzue“, se však tak n jak p ikláním k názoru p. Brtka, že je cosi prohnilého ve stát Dánském....
Vyzývám tedy redakci, aby i nadále udržela kvalitu Hlásky
a to práv zve ej ováním všech odlišných názor a subjektivních
dojm (viz zajímavá diskuze o používání palných zbraní). Jen tak
si totiž zachováme možnost další diskuze a názorové diverzity,
která d lá náš život pružn jší a kvalitn jší. Znovu zavád ní normaliza ních praktik minulých režim , likvidace kritik a cenzura je
krokem zp t a s tím nemohu souhlasit!

Z hrad , zámk a tvrzí
Beroun – zchátralý barokní záme ek v místní ásti Na ptáku
se v noci na 5. 1. 2013 z ásti z ítil. Našt stí bezvýsledn byl prohledán záchraná i, zda v n m nejsou zavalené osoby, nebo byl
úto išt m bezdomovc . Majitelka zámku žije v cizin , s ú ady
nekomunikuje a opravy se neujala. (Zprávy TV Prima 5. 1. 2013)
J. Brtek
Skalní hrad ap na okraji Koko ínska (okr. . Lípa) má od
roku 2007 p ístupný sklep, který byl do té doby zasypán tak, že od
stropu z stávala mezera okolo 80 cm. Objevila se zde i vstupní šíje
se schody. V podlaze se nalézají dv zahloubené „jímky“
.
P. Záho ík
Zámek K emýž (okr. Teplice) 10. 1. 2013. P vodn barokní,
pozd ji klasicistní s neogotickými prvky, situovaný ve stejnojmenné obci. Do roku 1996 zde byla lé ebna dlouhodob nemocných,
která v témže roce i p es provedenou rekonstrukci zámku ukon ila
innost a byla vyst hována. Poté byl zámek v gesci OÚ v Teplicích, od roku 2002 ho spravoval Ú ad pro zastupování státu ve
v cech majetkových, který ho v roce 2005 p edal soukromému
majiteli. Podle místních obyvatel, bydlících v ásti bývalých hospodá ských budov,
byl však zámek
prodán
arabským
majitel m,
jejichž
zám ry, co se zámkem bude, nejsou
známy. Zámek ješt
do nedávné doby
hlídala bezpe nostní
agentura, ta však

Už jste etli...?
Ro enka 2011 Národního památkového ústavu územního
odborného pracovišt st edních ech v Praze. P íloha asopisu
Památky st edních ech 2/2012. A4, b., k ída, 148 stran. Souhrn
innosti uvedeného pracovišt za rok 2011. Opat eno bohatou
fotodokumentací, informace o stavebních a restaurátorských zásazích na mnoha památkách, tedy i na hradech, zámcích a tvrzích.
Adresa redakce: NPÚ, ú. o. p. st edních ech v Praze, Sabinova 5,
130 11 Praha, tel. 274000283, e-mail: klepetkova@stc.npu.cz.
Jiho eský Herold 2/2012. asopis o historii a pomocných
v dách historických. Vydává Ing. Milan Dan k, Dlouhá 18, 370 11
. Bud jovice, tel. 737438029, e-mail: jihocesky.herold@ seznam.cz. Formát A5, 42 stran, ernobílé a barevné obrázky.
Z obsahu: J. Roman: Tvrz Žumberk v roce 2012, s. 37-39.

Redakce

Vlastiv dný sborník Krkonoše – Podkrkonoší 20/2012 si
zanedlouho p ipomene 50 let od založení, avšak dlužno dodat, že
v minulosti vycházel zna n nepravideln , p i emž nap . pauza
mezi 8. a 9. svazkem dosáhla rovných dvaceti let. Od roku 2008
vychází každoro n . Nejnov jší svazek 20 je hned v n kolika

30

Jarní autovycházka na Táborsko se koná v sobotu 20. dubna. Odjezd od Hamburku v 8 hodin. Navštívíme u Tábora záhadnou fortifikaci Ob išt nad pravým b ehem Lužnice, dále pojedeme p es dv venkovská sídla (poz statky gotickorenesan ní tvrze)
Dub a Polánka do Mladé Vožice (zámek a hrad, rodišt patrona
KASu), Šelmberk (hrad, který jako první August Sedlá ek spat il),
K íženec (p kné tvrzišt ), Na eradec (tvrz i zvonice?), Lou ovice
pod Blaníkem (zámek z tvrze), Velký Blaník (poz statky hradu)
a pokud zbude as, v blízkém okolí je mnoho dalších p kných míst
(tvrzišt Olešná, tvrz Nespery, zámek a tvrz Jemništ , zámek a tvrz
Chotýšany). Vede O. Slabý, majitelé aut a p šáci se musí nahlásit
na kontaktním telefonu i e-mailu pobo ky kv li koordinaci akce.
V sobotu 27. dubna se koná slavnostní otev ení zrekonstruované a rozší ené nau né stezky F. X. France. Sraz ú astník je
v 10 hod. u první tabule u louky pod z íceninou hradu Lopaty (p i
silnici Š áhlavice-Kornatice; lokálkou z Nezv stic do zastávky
Š áhlavice a pak po zmín né silnici). Procházka 10 km dlouhou
stezkou bude doprovázena odborným výkladem.
Jarní lenská sch ze pobo ky se koná ve st edu 1. kv tna
po p ednášce v Riegrov 3 (suterén). Budou vylu ováni neplati i,
p ijímáni noví lenové, plánovány další akce a podobn .
Jarní poznávací zájezd odjede op t od Hamburku v 8 hodin,
v sobotu 25 kv tna. Trasa povede tentokrát na Domažlicko. První
zastávka bude v Bílém mlýn , samot u Sta kova, kdysi panském
sídle. Poté budeme pokra ovat do Horšovského Týna (t i prohlídkové okruhy Hrad – 90, zámek – 90, Purkrabství – 50 K ).
Z asových d vod bude možné absolvovat jen jeden, a i jinak je
ve m st hodn co k vid ní. Poté se p esuneme do blízkého Horšova se známým kostelem a odtud se projdeme n kdejší oborou
k loveckému záme ku Annaburgu. Bude následovat obhlídka
„Lomikarova“ zámku Trhanov a Domažlice. Bude možné vystoupat na v ž Chodského hradu a ob erstvit se v renesan ní hospod
„U Meluzíny“ našeho lena Z. Procházky. P es Kout na Šumav
(tvrz, zámek) se p esuneme do Podzám í a na hrad Rýzmberk.
Poté na zpáte ní cest podle asu m žeme obhlédnout poz statky
tvrze v Zaho anech a záme ek v Nahošicích. Platit se bude obvyklým zp sobem – náklady se roze tou na osobu a zaplatí se ješt
v autobusu. P i pln obsazeném autobusu (27 míst) vychází p ibližn na jednoho 150 K . Op t se v as hlaste na výše uvedené
íslo nebo e-mail, pop ípad se v as odhlašte, aby mohl být vzat
ten, na koho se nedostalo.
V tomto roce oslavili nebo oslaví kulatá výro í následující
lenové pobo ky (dámy prominou): 30 let Mgr. Alena Aubrechtová z Volduch, Marcela Kalašová z Mase ína, PhDr. Petr Menšík
Ph.D. z Tábora, Mgr. Zde ska Schejbalová z Plzn , Mgr. David
Tuma ze Zaje ova. 40 let Mgr. Petr Sokol z Plzn , Tomáš Vostatek z Prahy. 50 let Ing. Petr Kroupa z Malesic, Miroslav Polanský
z Plzn -Valchy, Ji í Schierl z Toužimi. 60 let PhDr. Pavel B icháek z Plzn , Jan Koloc z Ústí n. L., Prof. RNDr. Karel Prach CSc.
z T ebon , RNDr. Miroslav Vidlák z Karlových Var . 70 let Ji í
Šulc z Bezd kova a osmdesátku Jan Kraft st. z Rokycan. Všem
p ejeme hodn zdraví a pohody.
Zpráva o innosti v r. 2012: Po celý rok (mimo prázdnin) se
da ilo s jistými problémy zajiš ovat p ednášky na klubových
sch zkách jednou za m síc (n kolikrát v restauraci hotelu Continental, pak op t v Riegrov 3), uspo ádány byly také dv p ednášky pro ve ejnost ve spolupráci se Západo eskou univerzitou.
Uskute nily se dv lenské sch ze, jarní a podzimní autovycházky
(na Rokycansko a na Benešovsko) a poznávací zájezdy (do N mecka a na Vimpersko). Již podruhé se konal dvoudenní výlet lo mo po
hradech a dalších památkách na Berounce. Poda ilo se získat finan ní podporu na opravu a rozší ení nau né stezky F. X. France a provést p íslušné práce. O akcích bylo na stránkách klubového zpravodaje podrobn referováno. Všem, kte í se na innosti pobo ky podíleli, pat í pod kování.
tajemník P. Rožmberský
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek: 12 874 K . P íjmy: 18 060 K (p ísp vky, p edplatné Hlásky, dary). Výdaje: 17
317 K (6680 p edplatné Hlásky, 1900 desátek, 153 kanc. pot eby,
1000 p ednášky, 7584 poštovné za Hlásku). Z statek: 13 617 K .
pokladní K. Brzobohatá

innost ukon ila. V sou asné dob je zámek ve velmi neut šeném
stavu a vesele chátrá. Park u zámku je voln p ístupný, je celkem
udržovaný, ale z opa né strany – cca 30 m k neudržovanému
oplocení – je až na cestu plocha zarostlá. Spousta oken zámku je
rozbitých, hlavní vchod do zámku z obou stran zabedn n, fasáda v
pom rn žalostném stavu. Interiery zámku asi nebudou o nic lepší.
Celkový dojem je velmi neuspokojivý –viz foto.
Jen o pár kilometr
dál v obci Sv tec (okr.
Teplice) se nachází
vzorn rekonstruovaný a
opravený zámek s p kným parkem. V zámku je
obecní ú ad, knihovna,
výstavní sí , informa ní
st edisko,
áste n
i
byty. Zámek je tedy
ú elov využíván, voln
p ístupný je park a sadové úpravy p ed zámkem. Rozhodn stojí za
zastavení – viz foto.
V. Svoboda

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové
stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
Funkcioná i v tšiny pobo ek do uzáv rky tohoto ísla nedodali požadované Zprávy o innosti a o hospoda ení za rok
2012. Je t eba je urychlen vypracovat a poslat Rad .
Sch ze Rady se bude konat ve st edu 5. ervna sou asn se
sch zkou plze ské pobo ky. Bude stanovena výše desátku na rok
2013, výše p edplatného Hlásky na rok 2014, rozhodne se o dalším
konání konference D jiny staveb a o vydání sborníku z minulé
konference, prob hne volba funkcioná Rady KASu. Další návrhy k projednání i stanoviska k uvedeným bod m mohou p edsedové pobo ek zaslat na výše uvedený e-mail. Pobo ky mají
podle po tu len hlas : Plze 4, Praha a Zlín po 2, ostatní po
jednom.
Aby nemusel šéfredaktor Hlásky P. Rožmberský rozhodovat
o otišt ní i neotišt ní kontroverzních p ísp vk (nebo o jejich
úprav ) sám, byla jako jeho poradní orgán vytvo ena redak ní
rada Hlásky ve složení: J. Anderle, T. Karel, J. Richterová, P.
Nosek. Prvním usnesením redak ní rady je konstatování, že za
obsah p ísp vk odpovídají auto i.
Zpráva o innosti v roce 2011: S potížemi se poda ilo sehnat
nižší dotace na Hlásku i na sborník D jiny staveb. lenskou cenu
Hlásky a „desátek“ se poda ilo udržet na stejné „níži“. Op t byla
uspo ádána mezinárodní konference D jiny staveb a vydán sborník
z konference p edešlé, zaslaný všem pobo kám. Hláska byla
poskytována všem plze ským gymnáziím a autor m p ísp vk .
Sch ze Rady potvrdila stávající funkcioná e.
tajemník P. Rožmberský

Pobo ka Plze

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 klubových sch zkách se vždy první st edu
v m síci v Riegrov 3 (suterén) konala p ednáška; v lednu komentoval staré snímky panských sídel ze sbírek Západo eského muzea
L. Kr má , v únoru komentoval snímky ze zájezdu pobo ky na
Vimpersko P. Rožmberský a v b eznu p ednášel J. Anderle o
problematice žinkovských hrad . Všem p ednášejícím velmi
d kujeme a vyzýváme další, aby si n jakou p ednášku p ipravili.
Na velké únorové p ednášce p edstavil Z. Procházka svou
vlastní tvrz Lšt ní. Seznámil 23 poslucha s pr b hem opravy
v žové tvrze, se zjišt nými detaily a s výsledky archeologických
zjišt ní. A koli nastal problém s promítáním obrázk , nakonec se
poda il vy ešit.
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t í aragonských král . Aragonie je opravdu klenotnicí románské
architektury.
p edseda J. Hoza, pokladník Z. Sadílek
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek: 8279 K . P íjmy:
6980 K ( l. p ísp vky 6300, p edplatné Hlásky 680). Výdaje:
6365 K (desátek, p edplatné Hlásky, pošt. ceniny, obálky, xerokopie, Autoatlas Špan lsko Portugalsko, ob erstvení na výro ní
sch zi). Z statek: 8894 K .
pokladník Z. Sadílek

Touto zprávou ukon ila ing. Karla Brzobohatá své fungování
jako pokladní plze ské pobo ky a Rady KASu a odst hovala se
nám na Moravu. Za její p tileté „pokladni ení“ a práci s dotacemi
jí byl na rozlu kovém ve írku p edán dar plze ské pobo ky –
st íbrný prsten s „vošáhlíkem“ (hlavi ka andílka na m íži kostela
sv. Bartolom je v Plzni, která, když ji uchopíte a n co si p ejete,
prý p ání splní), a s vyrytým nápisem KAS Plze .
V nujte prosím zvýšenou pozornost placení p ísp vk . Zaplatí-li n kdo omylem dvakrát i pokouší-li se n kdo zaplatit na rok
dop edu (i když není známo, kolik budou v dalším roce p ísp vky
init a ú etnictví musí být uzav eno k poslednímu dni roku), p eplatky nelze vracet (kdo by platil poštovné?). Proto všechny takové
„nepat i né“ platby považujeme za dary a jako takové jsou také
vyú továny. P i placení se usmívejte a i te se pokyny uve ejn nými podzimní Hlásce – z ejm dojde k podstatným zm nám.

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.
Zpráva o innosti v r. 2012: Po p ijetí nových len (ing.
Petr Noži ka z Hradce Králové a Jan e etka z Lázní B lohrad)
stoupl po et len pobo ky na 25 (z toho 2 kolektivní). Výbor
p sobil ve složení J. Slavík (p edseda), J. ížek (jednatel), J. erný
pokladník). Revizní komise dosud nebyla dopln na, revize pokladny nebyla provedena. Konaly se celkem 4 sch ze. 9. 2. (výro ní), 17. 5., 20. 9. a 6. 12. s pr m rnou ú astí 6 len . Nápl
sch zek tradi n zahrnovala p ípravu klubových výjezd , informace o prob hlých akcích, výzkumech, nové literatu e, o odborných konferencích a archeologických výzkumech na panských
sídlech. Pobo ka uskute nila dva automobilové výjezdy: První
sm oval 21. dubna na Nymbursko, kde jsme pod vedením J.
e etky navštívili zámek v Pod bradech, prohlédli si archeologicky odkrytou sladovnu a m stské opevn ní v Nymburce, z íceninu
cihlového hradu Mydlovar a tvrzišt v Kersku. Výprava byla
zakon ena ve známé restauraci Hájenka, zú astnilo se jí 6 len
a stejný po et host a rodinných p íslušník . Podzimní výprava se
uskute nila 6. íjna v západní ásti severní Moravy pod vedením Z.
Fišery. Ú astníci navštívili Nový hrad u Šumperka, prohlédli si
exteriér renesan ní tvrze v Bohdíkov , z íceniny hrad Brní ko
a Hoštejn. Výpravy se ú astnili 4 lenové a 2 hosté.
J. ížek – J. Slavík
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek 3482,50 K , p íjmy 960 K ( l. p ísp vky a p edplatné Hlásky), výdaje 1070 K
(platby za Hlásku a l. p ísp vky do Plzn ; platby za poštovné
a drobné výdaje budou zaú továny v r. 2013). Z statek 3372,50
K.
J. erný

Pobo ka Brno

Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00
Brno-Líše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Josef Jan Ková , Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek: 2510 K . P íjmy:
1000 K ( l. p ísp vky 2012 600 K , p edplatné Hlásky na 2013
360 K , dary 40 K ). Výdaje: 460 K (desátek Rad KASu 100
K , p edplatné Hlásky na 2013 360 K ). Z statek: 3050 K .
pokladník J. J. Ková

Pobo ka Zlín

Kontaktní adresa: KAS pobo ka Zlín, MUDr. Ji í Hoza, eská 4760, 760 05 Zlín. Tel. 737177346. E-mail: jihoz@post. cz.
Internetové stránky pobo ky: http://www. kaszlin.estranky.cz/.
Zpráva o innosti v r. 2012: 7. 1. se lenové pobo ky ú astnili t íkrálového výstupu na hrad Helfštýn. 28. 4. – 2. 5. provedl M.
Zikmund expedici po tvrzích jižních ech: Chvalešovice, Míšenec
u Protivína (zbytky hrádku), Kloko ín (tvrz), edice u Strakonic,
Modliškovice (nepatrné zbytky tvrze), Drahonice (tvrz), Cehnice,
Volyn (tvrz), Božejovice (tvrz na poloostrov v rybníce), Dub
(zámek), Vod any (m stské opevn ní), Lib jovice u Chel ic (dva
zámky). Vše p šky a stopem za t iceti stup ového vedra. 4. – 8. 5.
prob hl zájezd po hradech eského Švýcarska (zorganizoval A.
Fuksa) autobusem lena pobo ky J. Meceroda. V pátek a sobotu
byly navštíveny skalní hrady Falkenštejn, Šaunštejn, Kamenický
hrádek, Frývald, Kyjovský hrádek, Ch ibský hrádek. V dalších
dnech Kostomlaty pod Milešovkou, Oltá ík, Skalka, Koš álov,
Opárno, Ostrý, Kalich, Kamýk a Házmburk. Zájezd se všem líbil.
16. – 24. 6. lenové pobo ky A. Hoferek a M. Petr j provád li
konzervaci podkovovité v že hradu Lietava u Žiliny. 4. – 6. 7.
prob hla akce K ídlo – zd ní hradby na dolním a horním hradu
pod vedením R. Vrly. 18. – 26. 8. A. Hoferek a M. Petr j dokon ili
konzervaci v že na hrad Lietava. Na témže hrad prob hla 22. –
23. 9. p ednáška ing. Pavly Rovnaníkové z Brna o použití p ím si
metakaolinu do malty p i konzervaci zdiva z ícenin hrad za ú asti
t í len pobo ky. 10. – 19. 10. byla podniknuta expedice „Románská architektura Aragonie 2012“ pod vedením J. Hozy, které
se ú astnilo dalších 7 len pobo ky. Bylo navštíveno 15 hrad ,
mezi nimi perla Aragonie – Castillo de Loarre v oblasti Huesca.
Jádro hradu bylo postaveno v letech 1020-1035 za krále Sancho
III. u Navarry. Hradní kostel byl postaven r. 1071. Dále Castillo
Samitier, hrad aragonských templá ských rytí , Castillo Sadaba,
maurská pevnost, a další. Navštíviuli jsme také 4 kláštery, mezi
nimi klenot Monasterio San Chuan de la Pena, poh ebišt prvních

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 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. 6. 2013
(vyjde v první ervencové dekád 2013)

HLÁSKA, zpravodaj Klubu Augusta Sedlá ka. ISSN 1212-4974.
Vychází tvrtletn . Toto íslo vyšlo v 1. dubnové dekád 2013.
Šéfredaktor Petr Rožmberský (rozmber@kar.zcu.cz.), technický redaktor ing. Petr Mikota (pmikota@post.cz),
redaktor pro internet Milan Novobilský (www.klubaugustasedlacka.cz.).
Adresa redakce: Klub Augusta Sedlá ka, Kopeckého sady 2, 301 56 Plze .
Vydává Klub Augusta Sedlá ka za p isp ní Grantu na podporu kulturních program m sta Plzn a Nadace 700 let m sta Plzn .
Registrováno pod zna kou OK UmP 23/1991. 360 výtisk .

32

