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První badatel eských hrad František Alexander Heber
Ji í Slavík
dalšího hokyná ství ve Zbirohu. V letech 1836-1837 vystupoval na eském divadle v Praze pod pseudonymem Rebe.
Musel tedy um t esky, vždy pocházel z jazykov eského
prost edí severn od Plzn . Vlivem vzd lání však jeho literární dílo vzniklo v n meckém jazyce, v cestovních záznamnících si ojedin le zapsal i eské poznámky. V roce
1839 se Heber p est hoval do Zbiroha, kde p evzal obchod
v dom p. 127 a 28. listopadu 1839 se oženil s dcerou své
mistrové Karolinou Seifertovou. Již 1. zá í 1840 se jim
narodil syn Josef Karel František5) a 14. íjna se Heberovi
stali kmotry ten den narozeného Františka Kazpera z domu
p. 39.6)
Františka Alexandra Hebera toho roku 21. ervna
o Božím T le popálil a zmrza il na levé ruce výbuch st elného prachu v hmoždí i.7) Poran ní ruky byla z ejm natolik
rozsáhlá, že Heber rezignoval na vedení kupeckého krámu,
p est hoval se v roce 1841 do Prahy, kde se ubytoval na
Novém M st ve druhém pat e domu U erného medv da
p. 668 ve Školské ulici a za al se v novat své zálib ve
zkoumání eských hrad .8) Od mládí se zajímal o topografii
a d jiny ech, rád cestoval a zachycoval v kresbách zajímavá místa. Nem l kreslí ské vzd lání, ale jeho kresby a ná rty
vynikají dokumenta ní hodnotou. Od roku 1840 až do své
smrti uskute nil adu cest po echách i po Morav , navšt voval hrady, zámky a tvrze, shledával písemné i obrazové
památky a pak výsledky své práce zve ej oval.9) Jeho prvotinou byl lánek o hradu Ostrém/Šarfenštejn , vydaný v roce
1837 v asopise Erinnerungen, vydávaným litom ickou
firmou Karla Viléma Medaua. V tomto asopise vyšlo
v roce 1842 sedm Heberových monografií o severo eských
a st edo eských hradech, další dv vyšly v následujícím
roce.10) Roku 1843 za al vycházet první díl monumentální

Události roku 1815 vyhlíží v dnešním pohledu nad jn . Za átkem ervna skon ila jednání Víde ského kongresu
a 18. ervna ukon ila bitva u belgického Waterloo Napoleonovo stodenní císa ství. Britský v dec Peter Roget vynalezl
logaritmické pravítko, uleh ující adu jednoduchých i složitých výpo t , jež se pro zbytek 19. století a první t i tvrtiny
20. století stalo nezbytným nástrojem všech technik . echy
se v tom roce vzpamatovávaly z prožitk napoleonských
válek a státního krachu. V Rožmitálu pod T emšínem
v dubnu ukon il sv j život u itel a hudební skladatel Jan
Jakub Ryba. Da ilo se na poli techniky: v pr b hu léta dokon il mechanik Josef Božek sv j parní v z, aby jej 24. zá í
p edvedl ve Stromovce ve ejnosti. Pokrok doby se projevil i
tím, že 23. listopadu zanikl jeden ze st edov kých po ádk :
skon ilo vybírání mýtného na pražském Karlov most .
V pr b hu toho roku se narodila ada pozd ji proslulých osob, v zahrani í nap íklad Otto von Bismarck
(1. dubna, pruský a pak n mecký kanclé ), v domácích zemích Beda Dudík (kn z a církevní historik), Josef Ehrenberger (kn z a spisovatel), Jan Perner (projektant a stavitel
železnic) i udovít Štúr (slovenský politik, spisovatel,
jazykov dec, u itel a noviná ).1) Mezi narozené v tom roce
pat il i František Heber, jediný syn lokálního adjunkta Jana
Hebera z myslivny T ebekov na katastru obce Jarov u Plas
v západních echách, p vodem snad lesního z Kasinovic(?)
na planském panství. V matrice je zapsán s datem narození
19. ervence a k tem 20. ervence jako Franz2) (František),
jméno Alexander bylo nejspíše bi movacím jménem. Jeho
rodi e se do T ebekova p ist hovali nep íliš dlouho p ed
Františkovým narozením, z ejm již se starší sestrou zatím
neznámého jména. Matka Alžb ta také pocházela z lesnické
rodiny; její otec Friedrich Fischer byl nadlesní ze sedlického
a k esetického(?) panství, její matka Johanna rozená Bogner
však byla dcerou pražského m š ana. František vyr stal osm
let na lesní samot v blízkosti z ícenin dvora a tvrze T ebokov ve spole nosti starší a mladší sestry Marie (nar. 13.
srpna 1819).3) Otec zem el v roce 1823 a osi elá rodina se
odst hovala do Mýta u Zbiroha k mat iným p íbuzným.
František zcela osi el v roce 18334) a po absolvování mýtské
školy se u il v plze ské hlavní škole. Pak se vyu il v Praze
kupectví v hokyná ském krámu na Ko ském trhu u Františky Seifertové, vdovy po kupci Josefu Seifertovi a majitelky

Zápis k tu F. A. Hebera (SOA Plze , SM, ímskokatolická fara Planá, kniha . 10, fol. 53v).
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práce Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, následovaný každý další rok novým dílem až do roku 1849.11) Vydávání soupisového díla bylo pro Medaua zpo átku nejistým
podnikem, proto první díl vydal bez autorského honorá e.
Ukázalo se však, že o dílo je zájem a již v roce 1844 vyšel
dotisk a v roce 1860 druhé vydání1. dílu. Heber p vodn
plánoval sepsat práci o šesti dílech, ukázalo se však, že rozsah bude muset být výrazn v tší. V roce 1849 ze sedmého
dílu vyšlo jen sedm z deseti plánovaných sešit , posmrtn
dopln ných v roce 1851 o sešit osmý s 22 obrázky hrad bez
text , doprovázených stostránkovou statí Gustava Thormonda Legise (Antonína Augusta Glückseliga) o pražském
Vyšehrad .12) Dílo m l dokon it Antonín Vánkomil Maloch,
ale brzy od dokon ení ustoupil. Vydaných sedm svazk
Heberových eských hrad tak bohužel z stalo nikdy nedokon eným torzem nejmén desetisvazkového zám ru. Mezitím v roce 1848 za al Heber u Medaua vydávat podobné
dílo o padesáti moravských hradech. Sou ástí prvního svazku bylo i 16 vyobrazení.13) Samostatn vyšly Heberovy
práce o hradech Hrubá Skála a Bezd z. Druhá vycházela až
do po átku 20. století v opakovaných vydáních, n mecky
nejmén dev tkrát a esky nejmén p tkrát.
První t i díly Hrad p ipravil autor tak ka bez historické kritiky, kvalita díla se postupn zvyšovala díky prohlubující se v decké znalosti a zkušenosti, kritice a pomoci p átel.14) Heber využíval všechny dostupné historické prameny
v etn ikonografie, jako prvý za al z popudu A. V. Malocha
používat zemské desky, zam oval hrady a tvrze, pracoval
i s mapami stabilního katastru. P ímo v terénu využíval
pomoci místní inteligence. Do sedmi svazk knihy pojal 586
hrad a tvrzí, z nichž 216 je zachyceno na 358 vyobrazeních.
Kniha byla strukturována podle práce Friedricha Gottschalcka Die Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands,
zahrnujícím v každém díle objekty ze všech n meckých
zemí, takže i zájemce o menší územní celky m l postupn
koupit všechny díly celku. Heber publikoval jednotlivé
hrady tak, jak je m l zpracované. Ke kapitole o v tším hradu, doprovázeném vyobrazením, se p ipojovaly texty
o dalších menších objektech v okolí. Každou kapitolu uvozovala báse , po ní následoval barvitý popis okolní p írody,
topograficky popis polohy sídla, pak pokra oval popisem
vlastní stavby i jejích poz statk . Záv r byl v nován d jinám objektu a zachycení pov stí z hradu i z okolí.15) Tato
vyobrazení mají spolu s popisy stavu hrad vysokou dokumentární hodnotu. P ímo od Hebera pocházelo asi 240 tužkových p edloh,16) další pocházely z jeho sbírky17) od p átel
a zam stnanc Medauova závodu. Mezi autory p edloh
nalezneme Josefa Malocha, Emanuela Kutscheru, Františka
Šíra a Karla Würbse. Sou ást knihy tvo ily mapy jednotlivých kraj
ech s vyzna ením panských sídel a erbovní
tabule.
Heber si trvalým pracovním vyp tím bez ohledu na
prod laný zápal plic z jedné z výzkumných cest podlomil
zdraví. Projevila se u n j plicní tuberkulóza a na pr zkumné
cest po východních echách v roce 1849 došlo v Náchod
k fatálnímu zhoršení nemoci. Heber se ubytoval v Bauerov
hostinci na západní stran náchodského nám stí (dnes p.
66, hotel U m sta Prahy). Ješt 3. ervna nakreslil náchodský zámek, záhy jej postihlo chrlení krve, musel ulehnout
a 29. ervence zde zem el. Z stala po n m vdova s devítiletým synem Josefem. O dva dny pozd ji 31. ervence jej
náchodský d kan, vlastenecký a pokrokový kn z Josef Regner pochoval do hrobu náchodských kn ží u jižní strany

Rodišt F. A. Hebera – hájovna T ebekov u Jarova, okr.
Plze -sever (foto P. Mikota 2014).
presbytá e h bitovního kostela sv. Jana K titele ve Starém
M st u Náchoda. Regner pak podporoval Heberovu vdovu,
která se provdala za malí e a fotografa Josefa Malocha,
bratra výše zmín ného Antonína Vánkomila Malocha. Josef
Maloch pak p i návšt v Heberova hrobu po ídil Regnerovu
fotografii. Hrob byl snad ozna en deskou, její text m l koncipoval František Palacký.18) Deska však p ed rokem 1910
zmizela.19) Mezitím Náchodští v roce 1871 uspo ádali sbírku
na z ízení Heberova pomníku. Již zhotovený pomník podle
návrhu socha e a profesora modelování na pražské vysoké
škole technické Tomáše Seidana však nebyl zaplacen
a k jeho osazení nedošlo.20) Dnešní deska nad zaniklým
hrobem byla v roce 1958 po ízena podle návrhu významného památká e Ing. arch. B etislava Štorma.21)
Sedmý díl Burgen byl uzav en po dvou letech odlišn
koncipovaným stostránkovým heslem n mecky uvažujícího
historika Glückseeliga a dopln n p ipravenými rytinami
hrad bez odpovídajících text . Slibované další díly již
nevyšly. Na Heberovo dílo navázal až d kladný historik
August Sedlá ek svým monumentálním patnáctisvazkovým
dílem Hrady, zámky a tvrze království eského.22) Heberova
poz stalost byla rozd lena a její zbytky se dnes nalézají na
r zných místech. Písemnosti p evzal profesor A. V. Maloch,
který m l pokra ovat v Heberov díle. Po Malochov úmrtí
z ní ást získal August Sedlá ek, zbytek odkoupil majitel
velkostatku Rychnov nad Kn žnou hrab Zden k I. Kolowrat-Krakowský-Liebsteinský. P edlohové kresby pro
rytiny Hrad odkoupilo dnešní Muzeum hlavního m sta
Prahy, ást byla z ejm rozptýlena a zbytek poz stalosti se
s Malochovými písemnostmi dostal do sbírek Národního
muzea.23) Jedna z ryteckých p edloh neznámým zp sobem
doputovala do sbírky Národní galerie.24)
Život a dílo Františka Alexandra Hebera popsali Ivana
Buka ová a Josef Miler v roce 1985.25) Oba auto i shrnuli
dosavadní znalosti, zhotovili soupis jeho 20 vydaných prací,
literaturu o n m i p ehled všech 361 rytin zmín né knihy.
S adou nových informací o Heberovi a jeho díle, p edch dcích i pokra ovatelích bylo možné se seznámit b hem roku
1999 p i p íležitosti p ipomínek 150. výro í jeho úmrtí. P i
té p íležitosti se poda ilo vypátrat i jeho portrét.26)
Ve dnech 19. – 21. kv tna 1999 prob hl v Mariánské
Týnici seminá Romatická castellologie 19. století – západoeské hrady, 23. zá í se uskute nil v Náchod seminá František Alexander Heber a zkoumání hrad eského státu. Na
ob akce navazovaly výstavy. Mariánskotýnická trvala od
15. dubna do 23. kv tna 199927) a byla následn p enesena
do Bavorska. Náchodská výstava se pod názvem František
18

8) Buka ová, I.: Úvodní ást. In: Heber,
F. A.: eské hrady, zámky a tvrze, Západní echy. Praha 2002, obr. na s. 33 a s.
10. 9) Podle p edmluvy v 1. díle Böhmens
Burgen. 10) Buka ová, I. – Miler, J.:
František Alexandr Heber. In: Ro enka
Klubu Augusta Sedlá ka 1985. Plze
1985, s. 10-25. O vydavateli asopisu
Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten verbunden mit
Novellen, Sagen und Geschichten, nebst
beigefügten Tableaur, Steintichen, Karten,
Planen und Musikalien více v textové
ásti katalogu: Karel Vilém Medau 17911866, Litom ice 1998. 11) Heber, F. A.:
Böhmens
Burgen,
Vesten
und
Bergschlösser. Prag 1843-1849. 12) Citace v pozn. 8, s. 37. 13) Heber, F. A.:
Mährens Burgen und ihre Sagen. Prag
1848. 14) Pat ili k nim zemský historiograf František Palacký, archeolog Ferdinand B etislav Mikovec, profeso i V. A.
Svoboda, Antonín Vánkomil Maloch, inženýr Karel Brantl,
kreslí a rytec Josef Maloch, ú edník a archeolog Mo ic
Lüssner a další. 15) Citace v pozn. 8., s. 19-20. Citace
v pozn. 10, s. 6. 16) Soubor asi osmdesáti p edloh, z ásti
nereprodukovaných se dochoval dodnes. 17) Soubor kreseb
Karla Brantla dedikovaný Heberovi, dnes uložený
v poz stalosti Augusta Sedlá ka v Historickém ústavu Akademie v d R, v Heberov poz stalosti v knihovn kolowratského zámku v Rychnov nad Kn žnou dochovaný
seznam a kresba šumavského hradu Vítk v Kámen dokládají existenci nevelkého souboru kreseb M. Falty. 18) Citace
v pozn. 7; Martínek, J.: František Alexander Heber (K smrti
eského archeologa v Náchod r. 1849), Od kladského pomezí 12/1934-1935, . 5-6 a 7-8, s. 39-40 a 50-57. 19) Wirth, Z.: Soupis památek historických a um leckých v Království eském XXXIV, Politický okres Náchodský. Praha
1910, s. 182. 20) ížek, J.: Náchod a František Alexander
Heber. Text pro nevydaný Sborník k heberovskému výro í
1999; Hladký, L. – Sádlo, V.: Denní záznamy (diá e) Jana
Karla Hrašeho z let 1871 a 1872, Náchodsko od minulosti
k dnešku 5, Náchod 2007, s. 308. 21) Štm (Štorm, B.):
Vzpomínka na F. A. Hebera, Zprávy památkové pé e
18/1958, s. 126. Autorství návrhu potvrdil Štorm v syn
Vojt ch Storm 18. prosince 2007 na seminá i o život a díle
Ing. arch. B etislava Štorma. 22) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského I - XV, Praha 1882-1927,
reprinty 1928-1936 a 1993-1998. 23) Historický ústav Akademie v d (Poz stalost A. Sedlá ka); Knihovna zámku
Kolowrat Rychnov nad Kn žnou; Muzeum hlavního m sta
Prahy; Archiv Národního muzea v Praze. 24) Slavík, J.:
Heberova kresba ve sbírkách Národní galerie? In: Castellologica bohemica 10. Praha 2006, s. 405-408. 25) Citace
v pozn. 10, s. 5-24. 26) Slavík, J.: František Alexander Heber, první badatel eských hrad , Hláska, Zpravodaj KAS
X/1999, . 3, s. 35; Slavík, J.: Heberovský seminá , výstavy
a pietní akt, Hláska, Zpravodaj KAS X/1999, . 3, s. 43;
Slavík, J.: Pobo ka Hradec Králové, Hláska, Zpravodaj
KAS, X/1999, . 4, s. 64; Slavík, J.: V era uplynulo sto
padesát let od úmrtí Františka A. Hebera, MF Dnes 30. 7.
1999, Z východních ech, s. 3; Slavík, J.: 150. výro í úmrtí
Františka Alexandra Hebera, Zprávy památkové pé e

Alexander Heber a zkoumání hrad
eského státu uskute nila 24. zá í –
30. íjna 1999 a byl k ní v n kolika
desítkách kopií vydán stejnojmenný
katalog.28) V následujícím roce byl
publikován p eklad ásti Heberova
díla.29) V roce 2004 vznikl inventá
rychnovské ásti Heberovy poz stalosti.30) V roce 2002 za al vycházet
eský p eklad díla Böhmens Burgen, nov uspo ádaný po územních
celcích a s modernizovanými odkazy na prameny (zejména Desky
zemské).31) Dosud však nevyšel ani
ohlašovaný p eklad Mährens Burgen.
Heberovo dílo, a nedokon ené, se stalo d ležitým mezníkem
pro pr zkum našich panských sídel.
Po t iceti letech za aly vycházet
Hrady, zámky a tvrze Království
eského od mladého historika Augusta Sedlá ka, které se poda ilo dotáhnout do záv ru, 15.
díl vyšel až po smrti tohoto d kladného badatele. Vzd láním
i duší historik Sedlá ek se musel spolehnout na obrazový
doprovod vytvo ený jinými, v pr b hu doby do díla pronikly i moderní zp soby dokumentace (fotografie), odpadly
romantizující popisy p írody a také po et zapsaných pov stí
byl siln zredukován. Sedlá ek však od Hebera p evzal
zp sob práce – za heslem významného panského sídla vylíil d jiny a podobu drobn jších panských sídel. Bohužel se
Sedlá ek omezil na území tehdejšího eského království
a tak d kladné zpracování d jin hrad v územích, odd lených od ech v pr b hu pozdního st edov ku a novov ku
budeme ješt n jakou dobu postrádat.
Letošní p ipomínkové akce k 200. výro í narození
Františka Alexandra Hebera se soust edí na z ízení nau né
stezky se zastavením u T ebekovské hájovny a p ipomenutím tamního rodáka, a také kapitolou o jubilantovi
v publikaci o Jarov . V plánu je z ízení stálé expozice o F.
A. Heberovi z jarovské škole. Ve východních echách se
v Náchod 2. srpna ve 14 hodin uskute ní vzpomínkový akt
u Heberova hrobu na starom stském h bitov .
Poznámky: 1) http://cs.wikipedia.org/wiki/1815. Vyhledáno 21. února 2015. 2) Buka ová, I.: Hrady a tvrze
Rokycanska v díle Františka Alexandra Hebera. In: Sborník
Muzea Dr. Bohuslava Horáka. Rokycany, suppl. Historie
8/2000, s. 6 a 10 (pozn. 2). Digitalizovaná matrika je p ístupná na internetové adrese: http://www.portafontium.cz
/iipimage/30067044. Zápis o Heberov k tu se nachází na
fol. 53v. 3) http://www.portafontium.cz/iipimage/30067044,
fol. 57a. Jako kmotr obou d tí je uveden Johan Svoboda,
oberförster v Plasech. 4) Úmrtí otce ani matky se zatím
nepoda ilo dohledat. Záznamy o otcov úmrtí byly hledány
v úmrtních matrikách pro Jarov a Plasy, úmrtí matky
v matrice pro Mýto. Stejn tak se nepoda ilo dohledat žádné
údaje o Heberov starší sest e. Není tedy jasné, odkud Heberovi do T ebekova p išli. 5) K tiny prob hly 3. zá í, kmotry
byli Karel Langer a jeho manželka Josefa.
http://www.portafontium.cz/iipimage/30070459, fol. 4. 6)
Tamtéž, fol. 5. 7) Dome ka, L.: Fr. Alex. Heber, spisovatel
„Hrad , tvrzí a zámk na vrších v echách“ a jeho skon
v Náchod , Od kladského pomezí 11/1933-1934, s. 74-76.
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v Náchod , Náchod 1999. 29) Citace v pozn. 2. 30) Buro ,
M.: Inventá poz stalosti F. A. Hebera, Bakalá ská práce,
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 2004. 31)
Heber, F. A.: eské hrady, zámky a tvrze 1. díl, Západní
echy. Praha 2002 (p eložila, úvodní studií a poznámkovým
aparátem opat ila Irena Buka ová ; latinské texty p eložil
Karel Beránek, verše p eložila Vlasta Tafelová; s dotiskem
z r. 2007); 2. díl, Severní echy. Praha 2006 (p eložila Irena
Buka ová, lat. texty Karel Beránek a Martin Svatoš, verše
Vlasta Tafelová); 3. díl, Jižní echy. Praha 2008 (p eložili
Anna Nováková a Jind ich Buben, latinské texty p eložil
Karel Beránek, verše Vlasta Tafelová); 4. díl, St ední echy.
Praha 2012 (p eložili Vratislav Slezák a Ji í Ohlídal; latinské
texty p eložil Bo ek Neškudla a Ji í Ohlídal). Revizi odkaz
na prameny provedl ve všech dílech Ji í Úlovec.

60/2000, . 1, s. 18-19; Sv tlík, J.: František Alexander
Heber a zkoumání hrad eského státu, Hláska, Zpravodaj
KAS XI/2000, . 1, s. 12-13; Hladký, L.: Oprava, Hláska,
Zpravodaj KAS XI/2000, . 2, s. 27-28; Slavík, J.: Podoba F.
A. Hebera, Hláska, Zpravodaj KAS XI/2000, . 2, s. 29;
Monhartova, A.: 190. výro í narození F. A. Hebera, Hláska,
Zpravodaj KAS XVI/2005, . 3, s. 44; Slavík, J.: F. A. Heber, Hláska, Zpravodaj KAS XX/2009, . 2, s. 28. 27) Katalog Západo eské hrady v díle F. A. Hebera, grafické dílo
významného p edstavitele romantického proudu eské vlastenecké historie 1. poloviny 19. století, 15. 4. – 23. 5. 1999,
Muzeum a galerie severního Plze ska Mariánská Týnice.
28) ížek, J. – Hladký, L. – Slavík, J.: František Alexander
Heber a zkoumání hrad eského státu, katalog výstavy 24.
zá í – 30. íjna 1999 ve Výstavní síni Okresního muzea

Tvrz Kunemil
Ji í Synek
m sta do roku 1547, kdy mu byla pro ú ast na protihabsburském odboji konfiskována a roku 1550 prodána Tr k m,
kte í ji p ipojili ke svému lipnickému a roku 1561 sv telskému panství.
Kunemilská tvrz zanikla asi již za m stské vlády, nebo
v registru d chod sv telského panství z roku 1591 je uvád na již jako pustá. Stávala v intravilánu vsi t sn u západního b ehu dolního rybníka na okrouhlém ostrohu, který se

Ves Kunemil leží 4,5 km severn od Sv tlé nad Sázavou (okr. Havlí k v Brod). Historii lokality, tak ka shodnou
s A. Sedlá kem1) a popis dnešní situace naprosto p esn
publikoval kolektiv autor v roce 1989:2) Ves Kunemil se
poprvé p ipomíná roku 1365, kdy ji vlastnil Ješek z Kunemile. P ídomku z Kunemile však již od roku 1310 užíval rytí
Hereš a v letech 1310 až 1348 Ota z Kunemile, pak v letech
1360-1369 jeho již zmín ný syn Ješek, v letech 1396-1440
Bolech ze Zdislavic a roku1450 jeho syn téhož jména.
Kunemil s vesnicemi Horní a Dolní Dlužiny a Chrtní
získal koncem 15. století Bohuslav Leskovec s atkem se
Zdinou, dcerou Bolecha ze Zdislavic. Bohuslavovi starší
synové Arnošt a Bohuchval prodali roku 1520 statek m stu
áslavi a p i tomto prodeji se poprvé výslovn p ipomíná
kunemilská tvrz. Ves Kunemil s tvrzí z stala v majetku

Letecký snímek tvrzišt (uprost ed – http://www.mapy.cz).

Kunemil – domek s tvrzišt (foto J. Synek)..

dosud vypíná 2 m nad jeho hladinou. Dnes stojí na bývalém
tvrzišti obytný p ízemní d m p. 3 se zahrádkou a toto místo
je stále ozna ováno tradi ním názvem Na parkánu.
Tvrz bývala z jihu, severu a západu chrán na p íkopem,
napájeným vodou z rybníka, nyní již jen nepatrn znatelným
jižn od ostrohu, kudy vede stezka p es hráz rybníka do vsi.
Z ostatních dvou stran byl p íkop v minulosti zavezen
a postaveny na n m hospodá ské budovy3)
Areál tvrze je dob e patrný i na nyn jší letecké map .
Tvrz Kunemil tak m žeme p i adit do seznamu dalších, ješt
zcela nezaniklých objekt .
Poznámky: 1) Sedlá ek, A.: Hrady zámky a tvrze Království eského XII. Praha 1900, s. 287. 2) Kolektiv: Hrady,
zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku VI. Praha
1989, s. 238. 3) Citace v pozn. 2.

Kunemil – plánek dochované ásti tvrzišt . 1 – areál domku,
2 – poz statek p íkopu, 3 – rybník (kresba J. Synek).
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Opevn ní Lefkády
Petr Mikota
Ostrov Lefkáda je sou ástí Jónského souostroví na západním pob eží ecka. Leží tak t sn u pob eží, že je s ním
spojen mostem. Práv tato poloha byla ur ující p i ochran
ostrova. V raném st edov ku byla Lefkáda sou ástí Byzantské íše. Po dobytí Konstantinopole k ižáky roku 1204
došlo v této oblasti k rozpadu moci a ostrov trp l útoky
pirát a r zných dobyvatel . Od roku 1479 do roku 1684
byl v držení osmanské íše. Poté byl dobyt Benát any. Po
rozpadu Benátské íše se po krátkém obdobní francouzské

Maura a v jejím okolí. Tento p echod od antického m sta
polis ke st edov kému opevn ní – castrum probíhal obdobn v celém St edomo í od rozpadu západo ímské íše. Pov domost o opevn ní ovšem z stala. Na známé Buondelmotiho map z po átku 15. století je schematiky znázorn na pevnost St. Maura. Východn od ní, ve vnitrozemí, je
namalována zna ka pevnostní hradby se ty mi v žemi.
Popiska hlásá: „Nicopolis“.4) M sto Nicopolis ovšem leželo
cca 20 km severn poblíž Prevezy. Autor mapy to z ejm
spletl. Znamená to ale, že v této
dob byly zbytky m sta ješt
výrazné. I na map z roku 1835
jsou v tomto prostoru ješt zobrazené hradby a valy.
Po dobytí Konstantinopole
k ižáky vzniklo v západní ásti
Byzantské íše n kolik malých
stát . Vlády na Jónských ostrovech se zmocnil italský rod Orsini. Robert Orsini byl pánem na
Kefalonii a Zakynthosu. S atkem
svého syna Giovaniho s dcerou
epirského despoty získali Orsiniové roku 1293 Lefkádu v nem.
Giovanni Orsini získal povolení
ke stavb hradu. Roku 1331 získali Lefkádu anjouovští rytí i pod
vedením Waltra II. z Brienne.
Hrad byl nazván Saint Maura,
údajn podle místa v jejich domoDetail ostrova Lefkáda z Buondelmontiho mapy z roku 1420.
vin ve Francii (zasv cení St.
Maura je ale známé i na jiných
a ruské správy stal britským protektorátem jako sou ást
místech na Jónských ostrovech).5) Opevn ní hradu poskytlo
Sedmiostrovního státu – Septimania. Roku 1864 byly ostpostupn úto išt celému m stu. P vodní starov ké m sto
rovy spojeny s eckem.1)
už bylo v té dob nehájitelné a zbyte n velké.
Pevnosti na ostrov se ve všech obdobích historie staRoku 1479 dobyli Lefkádu Turci. Z kostela se stala
v ly v prostoru poblíž šíje spojující ho s pevninou. Ve stamešita. Turci se zde hodlali usadit na trvalo, a nechali porov ku zde vzniklo m sto Nericus. Bylo rozloženo na úbo í
stavit akvadukt s 360 oblouky o délce t i kilometry.6) P iváhor jižn od dnešního m sta. Mohutné hradby v délce cca 2
d l vodu z p vodních pramen , které sloužily již starov km se táhly od pob eží až na vrchol h ebene.2) Ješt dnes
kému Nericu. Opevn ní starého hradu bylo p estav no pro
jsou na kopci patrné zbytky kyklopského zdiva o výšce až 3
použití d l. Roku 1684 byla pevnost dobyta benátským
m. V tšina jich však byla rozvezena a použita áste n jako
vojev dcem Francescem Morosinim a stala se sou ástí
materiál k vytvá ení teras polí ek, áste n jako stavební
materiál. Po átkem 20. století se zde nacházely zbytky
vodovodu, vodních rezervoár a divadla. Významné zbytky
byly ješt v nedávné dob k vid ní na severní stran bývalého opevn ní v míst hlavní silnice. Bohužel byly odstran ny v souvislosti s rozší ením silnice a výstavbou supermarketu. Dnes na n upozor uje pouze informa ní tabule.
Hradby dosahovaly až k pob eží. P ístav byl dob e chrán n,
protože ležel v m lkém zálivu mezi ostrovem a pevninou.
Dnes tu nenajdeme žádné poz statky s výjimkou pár kamenných blok . Materiál se odtud odvážel jist snáze než
z hor. U silnice nás upozorní tabulka na pár antických nález umíst ných v zahrad jednoho domu.3)
M sto bylo osídleno i v byzantském období. Teprve ve
13. století bylo opušt no a nové m sto – ovšem nesrovnaHradby starov kého Nericusu.
teln menších rozm r – vzniklo jako sou ást pevnosti St.
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z roku 1685 bylo na baštách
místo pro 38 d l. elní stranu
pevnosti (od ostrova) bránila
hradba s postavením pro 14 d l.
P i srovnání s vyobrazením
z roku 1571 vidíme, že opevn ní
vlastní pevnosti se nezm nilo
a pochází nejspíš už z období
osmanské vlády. Zmodernizovány byly jen bastiony na obou
p edmostích. Hlavní církevní
stavba St. Maura se op t stala
ortodoxním kostelem a byl postaven další kostel pro katolíky
zasv cený Kristu Pantokratorovi.
I když byla pevnost modernizována, nezabránilo to jejímu dobytí Turky roku 1713. Ti ji potom
drželi celý rok, než byli op t
vytla eni Benát any. P vodní
hrad musíme hledat v prostoru
jihozápadní ásti, která se na
map z roku 1685 nazývá Castello.8)
Další pevnosti se za aly stav t podél kanálu odd lujícího
Lefkádu od pob eží. Bylo to
vyvoláno nejspíše nutností nep ipustit d lost elecké obléhání
z lodí plujících pr livem. Strategický význam úžiny vzrostl koncem 18. století. Po rozpadu benátského panství se na Lefkád
Vývoj opevn ní na ostrov Lefkáda a na p ilehlé pevnin . Šipky ozna ují postupný st ídala vláda r zných velmocí –
p enos sídelní funkce. 1 – antické m sto Nericus, 2 – hrad St. Maura, 3 – sou asné Anglie, Francie a Ruska. Na
m sto, 4 – Grivas, 5 – St. George, 6 – Alexander, 7 – Konstantin.
pevnin v té dob vládl Ali Paša
Janinský.
Snažil se o vytvo ení
benátských držav. Obléhání je zdokumentováno na rytin ,
vlastní
íše
nezávislé
na
sultánovi.
Pro
posílení pozic proti
ze které vidíme, že pevnost byla ost elována mohutnou
Lefkád
využil
stávající
klášter
na
skále
nad p ístupovou
flotilou n kolika desítek lodí uspo ádanou do p lkruhu.
7)
cestou
k
ostrovu.
Zde
vznikla
pevnost
Grivas.
Uprost ed
Palba byla vedena i z obou p edmostí. Morosini p enesl
úžiny
postavili
Rusové
malou
pevn
stku
a
nazvali
ji Alehlavní m sto do místa p vodní vesnice Lefkas, kde se naléxander
podle
vládnoucího
imperátora
Alexandra
I.
Kousek
zá dosud. Sledoval tím jednak možnost jeho rozvoje a jedsevern ji byla postavena ješt jedna menší pevn stka nanak posílení obranyschopnosti pevnosti, která se stala výzvaná Konstantin, podle imperátorova bratra. Proti t mto
lu n vojenským objektem. Na vyobrazení z roku 1716 je
pevn stkám rozší il Ali Paša pevnost St. George na míst
vid t 3 válcové v že a 4 polokruhové bašty. Podle plánu
p vodní benátské pevnosti.9)
Dnes slouží pr liv jen pro plavbu malých lodí, hlavní
dopravní cesta vede kolem západního pob eží. Vojenské
funkce se p esunuly na vrchol ostrova, kde je velká radarová stanice.
Poznámky: 1) Honzák, F. – Pe enka, M. – Vl ková, J.:
Evropa v prom nách staletí. Praha 1995, s. 218. 2) Autopsie
2010. 3) Autopsie 2010. 4) Mapové podklady podle Papadatou-Giannopoulou, Ch.: Leukada. Patra 1999. 5) Vogiatzis, I.: Lefkada (turistický pr vodce nakladatelství TOUBIS, místo ani rok neuvedeno), s. 62. 6) Katifory, N.: Lefkáda (turistický pr vodce nakladatelství FAGOTTO, místo
neuvedeno). 2007, s. 47. 7) Citace v pozn. 4. 8) Citace
v pozn. 4. 9) Citace v pozn. 5, s. 15-17.
Pevnost St. Maura v roce 1716.
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Opevn ný kostel v Tasov u Velkého Mezi í í
Josef Unger
p dorys se nepoda ilo zjistit. Pozd ji došlo na jižní stran
kn žišt ran gotického kostela k vybudování p ístavku,
z n hož byla prozkoumána jen ást, protože byl porušen
jednak novov kou p ístavbou k fa e a také velkým septikem. V suterénu tohoto p ístavku stával oltá a byli zde
poh beni dva jedinci mužského pohlaví. Jednalo se z ejm
o nejmén dvoupodlažní poh ební kapli vybavenou oltáem.1) Z ejm n kdy mezi léty 1353-13712) již ani zv tšený
kostel nevyhovoval a v souvislosti se sídlem rozsáhlého
d kanátu, došlo ve vzdálenosti n kolika desítek metr
k vybudování nového vrcholn gotického kostela, který
duchovním pot ebám slouží v pozm n né podob dodnes.
P vodní kostel byl ve 14. století opušt n a jako pustý se
p ipomíná v letech 1551 a 1561. K dalším úpravám došlo
až ve t icátých letech 18. století v souvislosti s p estavbou
na faru.

V ohradní zdi bývalého h bitova a kostela sv. Petra
a Pavla v Tasov (okr. Ž ár nad Sázavou) byl p ed asem
odkryt gotický portál široký 230 cm, za nímž se jevil recentní zásyp sestávající ze sut a lidských kostí (obr. 1).
Podle pam tník bývala za portálem prostora, která byla po
druhé sv tové válce zasypána. Na základ upozorn ní ímskokatolické fary v Tasov (P. Pavel Kryl) o plánovaném
odt žení recentního zásypu prostory za portálem, byla celá
akce sledována a dokumentována. Postup prací byl fotograficky, kresebn a písemn dokumentován.

Tasov. Portál od severovýchodu (foto J. Unger).
Tasov. Odkryté zbytky v že od jihu (foto J. Unger).

Postupn byla vyklízena celá zasypaná prostora se zásypem obsahujícím su , lidské ostatky ze h bitova a p edm ty z první poloviny 20. století. Celkov se poda ilo zjistit, že na známý portál navazuje prostora o rozm rech 280320 x 360 cm, vzniklá ve dvou fázích (obr. 2). V první fázi
na ohradní ze navázaly bez spáry dv kolmé zídky sm ující do vnit ku opevn ného areálu, takže vytvo ily tzv. klešovou bránu. V druhé fázi byla na vnit ní stran p ipojena
ze s druhým portálem, která prostor uzav ela a nad ní
mohla vzniknout zvonice. V další stavební fázi, patrn po
odstran ní zvonice, došlo k zazd ní vnit ního portálu, za
nímž vzniklo souvrství dokumentující postupné zanášení
terénu.
Na základ sou asného stavu poznání m žeme historii
církevních staveb na tomto míst v Tasov popsat následovn : V první polovin 13. století si šlechtická rodina,
píšící se od roku 1233 podle Tasova, vybudovala na nevýrazné ostrožn dvorec s vlastnickým kostelem – rotundou.
Po ur ité dob , nejspíše kolem poloviny 13. století, byla
rotunda nahrazena kostelem s pravoúhlým kn žišt m
a obdélnou lodí. Zdivo této stavby je do zna né míry dochováno ve zdivu dnešní fary v etn zazd ného portálu na
jižní stran a zazd ných oken na jižní i severní stran , které
sv d í o tom, že výška kostela byla v tší než dnešní fara.
Na severní stran byla ke kn žišti p ipojena sakristie, jejíž

Tasov na leteckém snímku. Vpravo naho e areál p vodního
kostela a potom fary, vlevo dole areál opevn ného kostela
(http://www.mapy.cz).
N kdy v druhé polovin 15. století byl nový kostel
obehnán hradbou s pr jezdnou bránou na severovýchodní
stran . Pozd ji byla pr jezdná brána uzav ena i na jihozápadní stran a nad ní vyzdvihli zvonici se zvony datovanými léty 1483 a 1555. Zám r opat it zvonici hodinami roku
1594 si z ejm vyžádal zvýšení celé stavby. Její existence
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se t emi zvony je doložena vizita ním protokolem velkomezi í ského d kanství z roku 1662, v n mž se doslova
uvádí: „In Campanili ad Primam Ecclesiam [sv. Petra
a Pavla] situato, qui locus Capella quondam per hibetur
fuisse S. Georgii, tres campanae non benedictae sunt“.3)
K zániku zvonice došlo z ejm v letech 1728-1730
v souvislosti s budováním nové barokní v že, do níž byly
zvony p emíst ny.4) P vodní opevn ní ztrácelo význam,
i když sou asná ohradní ze kostela je z v tší ásti respektuje. V sou asnosti se hledá vhodný zp sob zabezpe ení
a využití této památky, sv d ící o tom, že krom blízkých

známých opevn ných kostel ve Velké Bíteši a Osové
Bitýšce5) stával opevn ný kostel také v Tasov .
Poznámky: 1) Unger, J.: Výsledky archeologického
výzkumu u sou asné fary v Tasov (okr. Ž ár nad Sázavou), Prav k Nová ada 21/2013, s. 269-316. 2) Jokeš, P.:
Farní organizace na st edov ké západní Morav . Brno
2011, s. 95. 3) Zemský archiv Opava, pracovišt Olomouc,
sign. B 12, karton 669. 4) Ku a, K.: eské, moravské
a slezské zvonice. Praha 1995, s. 271. 5) Citace v pozn. 4, s.
266, 273.

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
špergara na týž rybník vynaložený, od n hož on, jako i od toho
stavení a místa, na kterémž byl p ed lety za frystu ku chodovského
pod týmž rybníkem n jakou pilu vyzdvihl, žádného sob tu d dic m a budoucím svým práva a spravedlnosti nepoz stavujíc, nyní
i na asy v né upouští, oni purkmistr a rada, starší obecní i na
míst vší obce téhož m sta nadepsaného, zase témuž pánu d dictví
své ve vsi Zaho anech…“ – dále je podrobn vy teno, jaké pozemky v Zaho anech a jejich okolí Domažli tí Vidršperkarovi postupují. Navíc mu ješt za jeho náklady na rybník p idali t icet kop míše ských groš . Smlouvu zpe etili urození sv dci z okolí. „Stalo se
na Zaho anech v úterý po ned li provodní, léta od narození Syna
božího tisícího p tistého osmdesátého devátého“.7) Vidršperkar
držel nejen statek Mut nín, ale i statek Zaho any, leží od Domažlic
necelých 6 km východojihovýchodn . Uvedené statky byly od sebe
zna n vzdálené.
V Bílkových Konfiskacích je uvedeno, že domažlická obec
vystav la s císa ským povolením v lesích na Království (aby se
N mci do les a mezí eských nepotahovali – tj. aby území nep ipadlo k Bavorsku i Falci) n kolik vesnic, mimo jiné také ves
Korytany a ves u rybníka, e enou Podkorytany, v jejichž držení
z stávala do roku 1621, kdy si ji (a ostatní vsi na Království) p isvojoval Volf Vilém Lamingen z Albenreutu, jemuž byly zastaveny
chodské vsi (roku 1630 mu pak byly d di n prodány). Roku 1623
byly Korytany s poplužním dvorem a vsí Podkorytany nakrátko
prodány k Mut nínu, ale brzy nato Volfovi Vilémovi Lamingenovi.8)
Z kupní smlouvy Jana staršího Viedršperkara z ervence 1623
m žeme uvést následující: „… ves Korytany p i eském lese ležící,
s rybníkem a pot kem, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z t ch
grunt v zb hlými, vdovami, sirotky, i spravedlnostmi jich a sumou
se vším a všelijakým k též vsi p íslušenstvím, a kde les t ch pana
Jana staršího Wideršpergkara na Mut nín , od kterýchžto grunt
jdouc k polednímu, na lovy, strán , grunty panství hostou ského ke
vsi Šidlákovu se stýkají. Potomn dále s grunty kláštera pivo ského
až k cest , která jde ode vsi klášterské Sezemína ven do Falcu, tam
se za íná les k též vsi p íležitý, od té cesty sezemínské, od grunt
a les klášterských až na hranice a pomezí falcké, k n jakému
velikému d evu jilmu, a odtud až k dubovému sloupu, kteréžto
místo slove Fux. Od téhož sloupu dubového jdou hranice Království eského zase po pravé stran na horu až zase k gruntu nadepsaného pana Jana staršího Widršpergkara. I se vší zv lí, tak a v témž
plném práv , v t ch mezích a hranicích, v n mžto nadepsané d dictví od starodávna záleží, tak jakž jsou toho všeho n kdy purkmistr
a rada zástavou m sto Domažlice v držení a užívání byli a nyní to
pro své proti J.M.C. p e in ním potratili (i také jakž toho sám
J.M.C. v držení a užívání vjíti rá il) m li, nic ovšem nevymi ujíc,
žádného práva ani které zvláštnosti tu JMC a královské a d dic m
a budoucím jim J.M. potomním král m eským, ovšem pak jim
Domažlickým ani žádnému jinému lov ku na tom na všem dále
a více nepoz stavujíce (krom hor zlatých aneb st íbrných, kdyby
se budoucn na týchž gruntech vynašly, poz stavovati rá í), a to
svrchu psanému panu Janu staršímu Wideršpergarovi, d dic m

Tvrzišt Korytany – Rybník
Petr Rožmberský
Jméno vsi Korytany (okr. Domažlice) vysv tlují jazykov dci
pon kud kostrbat . P vodn se m la jmenovat Korutany a m li zde
být usazeni osadníci ze zem Korutan, Korutanci. Nov jší tvar
jména m l vzniknout spojením se slovem koryto a po pon m ení
p eložen jako strouha, žlab – die Rinne, die Rille – ve jméno
Rindl.1) Ves Korytany/Rindl, v Pivo ských horách zanikla po roce
1955,2) podobn jako Mladé Korytany (Jungrindl). Byla vzdálena
od Mut nína cca 4,5 km vzdušnou arou na jihozápad a Mut nín od
Domažlic p es 17 km na severozápad.
O Korytanech se zmi uje již August Sedlá ek. P ipomíná, že
roku 1589 byla u in na smlouva „o rybník na Království slove nad
tvrzišt m pode vsí Korytany“. Ob smluvní strany rybník p edtím
z ídily na rozhraní svých pozemk a smlouvou p echázel do majetku Domažlických. Jak se zaniklá tvrz jmenovala, nev d l.3)
Anonymní autor hesla Korytany – tvrz otišt ného v roce 1985
v Hradech nakladatelství Svoboda tvrdí, že ves Korytany vznikla
nejpozd ji v 16. století a pat ila k domažlickému hradu a spolu
s ním domažlické obci. Po átky korytanské tvrze jsou neznámé
a dozvídáme se o ní až ze smlouvy z roku 1589 o rybník. Rybník se
rozkládal u pozd jší vsi Rybník „nad tvrzišt m pode vsí Korytany“.
O vsi se v této smlouv mluví jako o „docela pusté a opušt né“.
Dále tvrdí, že Domažli tí ves i tvrz nov vystav li, ale ztratili je p i
pob lohorských konfiskacích – v ervenci 1623 prodala královská
komora ves a tvrz Korytany s poplužním dvorem za 3530 kop
míše ských groš Janovi staršímu z Vidršperka. Avšak už v zá í
téhož roku byl prodej zrušen a Korytany získal za tutéž sumu držitel
domažlického hradu Volf Vilém Lamingen. V polovin 17. století
byly Korytany sou ástí statku Ostrov a od konce 18. století náležely
k pob žovickému panství.4)
Encyklopedie eských tvrzí z roku 2000 tvrz Korytany nezná5)
a poslední encyklopedické dílo o panských sídlech západních ech
uvádí pod heslem Korytany – tvrz, že v roce 1589 je v blízkosti
opušt né vsi p ipomínáno v pramenech tvrzišt , jehož lokalizace je
neznámá.6)
Došlo však k n kolika omyl m. Nejprve uvedeme zn ní
smlouvy z roku 1589: „Mezi urozeným a state ným rytí em panem
Janem nejstarším Vidršpergarem z Vidršpergku na Mut nín
a Zaho anech z jedné, a purkmistrem a radou, staršími obecními i
na míst vší obce m sta Domažlic, z strany druhé stala se jest
smlouva celá dobrovolná a dokonalá, a to taková: Jakož jest mezi
týmiž stranami p ed n kterým létem nedávno na spole ný náklad
proti jistému a vymín nému užívání rybník na Království slove nad
tvrzišt m pode vsí Korytany, kdež obec domažlická podle majestátu
Jeho Milosti císa ské, v držení a užívání do jistých let z stává,
ud lán byl, a již u inivši spole ných náklad ob strany ú et,
k nasazení p ijíti m l. Však že žádnému lép ji a p íjemn ji toho
Království i se vším k n mu p íslušenstvím užívati na ten as se
trefiti nem že, jako Domažlickým, kte íž též dot ené milosti od
Jeho Milosti císa ské dosáhli. Protož za týž náklad od pana Vidr-
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a budoucím jeho, za sumu
t i tisíce p t set t iceti kop
ty iceti dva groše míše ské, k jm ní, držení, d di nému vládnutí a užívání,
s tím se vším, jakožto již
s svým vlastním, d dickém
a svobodném užívání, jak
co se koliv témuž panu
Janovi staršímu Wideršteršperkarovi,
d dic m
a budoucím jeho kdy líbiti
bude, kteroužto ves nadepsanou se vším a všelijakým p íslušenstvím, tímto
níže psaným zp sobem
k svému zaplacení p ijíti
má…“.9)
Je možné dodat, že
v berní rule (k roku 1654)
jsou Korytany s 11 selskými (z toho 2 byly pusté), 2 chalupnickými a 1
usedlostí
Prostor severn od vsi Rybník s hrází zahradnickou
zaniklého rybní ku u Staré Huti (ZM sou ástí statku Ostrov
Adama Vidršperkara; vsi
1 : 10 000).
Podkorytany nebo Rybník
v berní rule nenacházíme.10)
Po shrnutí dosavadních poznatk je t eba odstranit omyly. Ves
Korytany není ve smlouv o rybník z roku 1589 ozna ena jako
pustá a nepat ila k domažlickému hradu, k n muž náležely jen
chodské vsi.11) Také nové vystav ní tvrze Domažlickými nep ipadá
v úvahu. Tvrz i poplužní dv r v Korytanech ani ves Podkorytany
nejsou ve smlouv z roku 1623 zmín ny. Na p elomu 16. a 17.
století byli Korytanští povinni robotou k domažlickému dvoru ve
Ždánov ,12 vzdáleném 13 km vzdušnou arou. To by mohlo být
d vodem k výstavb poplužního dvora v Korytanech, ale zatím
o n m mimo Bílkova tvrzení nebyly zjišt ny žádné informace; o vsi
Podkorytanech se uvádí, že je p ipomínána roku 1621, v roce 1630
jen jako „chalupy u rybníka“, potom Wayer-Rybník.13)
Posléze byl rybník pod Korytany vysušen a vznikla ves Wayer
(der Weiher – chovný rybník), dnes ves Rybník, cca 1,7 km od
bývalých Korytan na západojihozápad. Müllerova mapa z roku
1720 již ukazuje vsi Korytany a Wayer, další historické mapy (I.
vojenské mapování 1764-1768, císa ský otisk mapy stabilního
katastru 1838) zaznamenaly Korytany jako ves s roubenými usedlostmi pravideln situovanými po obou stranách rozší ené cesty –
návsi; žádná z usedlostí nejeví známky bývalého panského dvora.
Ve vsi Rybník byl u kaple usazen poustevník, doložený roku
1742.14)
August Sedlá ek íká, že rybník byl na míst vsi Wayer, a pon vadž byl nad tvrzišt m, m lo by se tvrzišt nacházet n kde pod
hrází sm rem ke Staré huti, na pozemcích, pat ících tehdy
k Mut nínu.15) Už v roce 1573 vy ítali p imde tí poddaní zástavnímu pánu Jind ichovi ze Švamberka na P imd , že lesy pat ící
k echám hubí t emi sklárnami. Sklárny zvané Švanaprykl [tj.
Mostek] z ídili a spravovali sklá i Schürerové (Stará hu a Nová
hu , sestávající z huti ho ejší a dolejší), ale p i založení Staré huti
Švamberk zabral kus lesa z Království, které drželi Domažli tí.
Novou hu koupil roku 1596 Pavel Schürer a roku 1601 p ikoupil
i Starou hu s chalupami p i ní vystav nými, s lukami, pastvinami,
mlýnem, pilou, potokem, rybní ky a s lesem Železná hora, což
prodal ješt téhož roku Janu mladšímu Vidšperkarovi na Mut nín .16)
Na map z 20. století najdeme p ed bývalou Starou Hutí na
Radbuze p í ný rovný útvar, který je bezesporu starou hrází.17)
Nejspíše však nep jde o hráz jist velkého rybníka, z ízeného
Domažlickými spole n s Vidršperkárem, který dal jméno vsi
Rybník; na josefském vojenském mapování (1764-1768) je zde

Ves Rybník na sou asné map . Velký rybník se asi nacházel jihojihozápadn od vsi (http://www.mapy.cz).
totiž existující nevelký rybník.18) Jist mohutnou hráz velkého
vysušeného rybníka však historické mapy nezaznamenaly.
Na císa ském otisku mapy stabilního katastru z roku 1838 je
nedaleko na jih od vsi Rybník p i Radbuze umíst no pomístní
jméno Die Seeg,19) tedy pila. Historické mapy ji nezaznamenávají,
ale hovo í o ní výše uvedená smlouva z roku 1589, kdy se nalézala
pod rybníkem. Potom by se tedy rybník rozléval jižn od vsi Rybník, mezi Pivo skými a Medv dími horami, kde se údolí Radbuzy
rozši uje a kde p ibírá n kolik potok . Dnes je bažinaté území
zalesn no. Tvrzišt by se v tom p ípad nacházelo n kde na míst
vsi Rybníka. Tato starší a neznámá vrstva osídlení by se mohla
projevit nálezem keramiky starší než 16. století.
Ješt jeden omyl je t eba napravit. V roce 1991 bylo napsáno,
že staré tvrzišt nad rybníkem pode vsí Korytany musíme hledat
v Podkorytanech (z ejm pozd jší Jungrindl) a nov vystav nou
tvrz p ímo v Korytanech.20) Podkorytany však nejsou pozd jším
Jungringlem (Mladými Korytany), které se nacházely asi 2,75 km
jižn od Korytan (cca 650 m m. m.) ve výšce 720 – 730 m n. m.
a vznikly patrn až po átkem 19. století – v matrikách jsou p ipomínány až od roku 1806.21)
Poznámky: 1) Profous, A.: Místní jména v echách, jejich
vznik, p vodní význam a zm ny II. Praha 1949, s. 313-315. 2)
B lohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v echách, na
Morav a ve Slezsku IV. Praha 1985, s. 155. 3) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského IX. Praha 1893, s. 92. 4)
Citace v pozn. 2. 5) Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí II. Praha
2000. 6) Karel, T. – Kr má , L.: Panská sídla Západních ech –
Plze sko. eské Bud jovice 2006, s. 104. 7) Státní okresní archiv
Domažlice, fond . 101 – Archiv m sta Domažlice, sign. L39. 8)
Bílek, T. V. (ed.): D jiny konfiskací v echách po r. 1618 II. Praha
1883, s. 1056-1058. 9) Národní archiv v Praze, fond Desky zemské
v tší, . knihy 292, fol. A 1-2v. 10) Dosko il, K. (ed.): Berní rula 2
– popis ech r. 1654 I. Praha 1953, s. 478. 11) Citace v pozn. 8. 12)
Van ura, J.: D jiny n kdejšího královského m sta Klatovy. Klatovy
1928-29, s. 670. 13) Frýda, P.: Rybník – kostel sv. Anny. Dostupné
na http://www.zanikleobce.cz/index.php? detail=1442211 [5. 4.
2014]. 14) Rožmberský, P. – Kr má , L.: Poustevníci, poustevny a
poušt v Plze ském kraji. Domažlice 2014, s. 84-85. 15) Citace
v pozn. 3. 16) Mareš, F.: eské sklo. Praha 1893, s. 17. 17)
http://archivnimapy.cuzk.cz – 1 : 10 000. 18) http://oldmaps.geolab.
cz. 19) http://archivnimapy.cuzk.cz. 20) Rožmberský, P.: Taje
eského lesa, Hláska II/1991, s. 32. 21) Státní oblastní archiv v Plzni,
fond SM, matrika fary Pivo , kniha 4.
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bil Karla VI. ze Schwarzenbergu, který pak Karel VII. daroval
Národnímu technickému muzeu.
Na st n byla upevn na celá ada kamenných erb zemí, jimž
vládl Václav IV., p vodn umíst ná na brán hradu To níku. Zaujala rovn ž voln stojící mohutná, 2,5 m vysoká pískovcová socha
alegorie Pýchy Matyáše B. Brauna z galerie soch p ed špitálem
v Kuksu.
Další stovky exponát ve vitrínách, palné i se né zbran , prachovnice, šestiboké dlaždice z Vyšehradu, daguerotypie rodiny
místodržícího Chotka, p edm ty z archeologického výzkumu Manského domu na K ivoklát (autor T. Durdík není uveden!). A spousty obraz na st nách, mezi nimi nap . dva obrazy mistra Theodorika
z kaple hradu Karlštejna.
V malé vitrínce našel pozorný návšt vník dopisy
z korespondence hrab te Salma s Marií Terezií. Císa ovna psala –
podle jemnosti písma – kovovým perem (používána byla pera
st íbrná i zlatá), hrab psal se íznutým brkem. Podpis Marie Terezie
je p ipojen t sn pod posledním ádkem textu a dlouhá ára od
posledního písmene p etíná volný zbytek stránky.
Replika eské královské koruny nepoutala tolik pozornosti jako nejvzácn jší exponát celé výstavy, relikviá sv. Maura z hradu
Be ova. Románská klenotnická práce, teprve p ed n kolika lety
objevená pod podlahou kaple, je pe liv restaurovaná a skv le
osv tlená doslova zá í ve vitrín . A na rozdíl od vystavení relikviá e
p ímo v Be ov je na pražské výstav blíže divákovi – až na pár
desítek centimetr .
Jak praví prospekt výstavy: To nejkrásn jší z eských hrad
a zámk Vaši hrdost probudí z hlubokého spánku. Jen je t eba
litovat, že eská televize, hlavní mediální partner, sv j vysílací as
výstav p íliš nev novala.

Péefka 2015 – tvrz v Koutech
Milan Zikmund
P i zám ru zhotovit foto pro úvodní stranu kalendá e se lenové zlínské pobo ky KASu vypravili do St edo eského kraje, bohatého svými památkami. Hledali vodní tvrz u Votic, což se jim
povedlo celkem brzy – sta ila jediná otázka, položená místní obyvatelce.
Poz statky tvrze Kouty stojí na katastru stejnojmenné vsi, asi 3
km jižn od Votic (okr. Benešov). Nalézají se na západním okraji
vesnice na ostr vku v bývalém rybníku (p íkopu). Jejich podrobný
popis podává August Sedlá ek.1)
Vladykové držící Kouty jsou známi od roku 1368. Byli to p edevším Vejhákové z K e ovic, z nichž Jarohn v držel koutskou tvrz
asi od roku 1520. Jeho synové Old ich a Svatomír se o Kouty roku
1546 rozd lili. Jedna polovina tvrze obsahovala Starý d m a ást
Nového domu, druhá d m
Hostinici a ást Nového domu.
Parkán a most z staly spole né.
Po roce 1606 byla tvrz Kouty
p ipojena k sousednímu Smilkovu, ztratila reziden ní funkci
a zpustla.2)
Tvrz byla v dob své existence n kolikrát p estavována
a posléze v 19. století pobo ena.
Ostr vek, na n mž se nacházela, má rozm ry cca 20 x 30 m.
Zdivo dochované do výše patra
náleží p estavbám z druhé etapy
existence tvrze, jejíž po átek lze
klást nejspíše na konec 14.
století a pr b h až do konce 15. století. Jeden z objekt tvrze byla
nejspíše vstupní v ž. Od po átku se jednalo o typ tvrze
s obvodovou zástavbou.3)
Poznámky: 1) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království
eského XV. Praha 1926, s. 294-295. 2) Sedlá ek, A.: s. 295-296.
3) Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí II. Prah 2000, s. 329.

Další panská sídla v Bud ticích?
Petr Rožmberský
Ves Bud tice (okr. Klatovy) byla královským zbožím, darovaným Václavem I. Držislavovi, jenž je prodal Dluhomilovi, což
potvrdil P emysl Otakar II. roku 1254. Tento Dluhomil byl lenem
panovníkovi družiny (bojoval ve známé bitv u Mühldorfu) a také
p edkem pán z Velhartic.1) V této dob , okolo poloviny 13. století
byl ve vsi vystav n románskogotický tribunový kostel sv. Petra
a Pavla.2) P i tomto emporovém kostele existovalo nejstarší bud tické panské sídlo ve form dvorce.3)
Druhé panské sídlo vzniklo ve druhé polovin 13. století na
návrší Džbán (p es kilometr severn od st edu vsi). Šlo o jednodílný
hrad s v ží v ele paláce a dalšími lehkými stavbami. Zemní opevn ní dopl ovalo asi jen d ev né ohrazení. Jednalo se o opožd nou
aplikaci jednoduchého hradu p echodného typu.4) Sídlili zde Dluhomilovi potomci, jako roku 1290 p ipomenutý Bohuslav
z Bud tic,5) a v letech 1355-1390 vystupující brat i Bohuslav
a Svojše. Podle Augusta Sedlá ka byly nedlouho potom Bud tice
p ikoupeny od pán ze Švihova k panství hradu Rabí a bud tický
hrad opušt n.6) N kdy je nazna ováno, že hrad na Džbánu byl
v souvislosti s hradem Rabí opušt n již d íve.7)
O dalším panském sídle v Bud ticích zatím nebylo nic známo
– neuvádí je soupisy panských sídel jižních8) ani západních9) ech,
které se práv na Sušicku p ekrývají. Nejprve se k n mu ale musíme „prokousat“ dalšími d jinami Bud tic.
Jak již bylo e eno, Bud tice se staly sou ástí panství hradu
Rabí, které držel rod Švihovských z Rýzmberka, v jehož majetku
z stávalo Rabí po dlouhou dobu. Posléze se dostali do dluh a roku
1549 byli nuceni prodat rabské panství Jind ichovi Kurcpachovi
z Trachenburka a z Milí e. Jeho sou ástí bylo tehdy podle Augusta
Sedlá ka mimo jiné p t panských dvor (rabský, frymburský,
v Žichovicích, Nezamyslicích a Dam ticích) a ve vý tu vesnic jsou
uvedeny také celé Bud tice.10) Vladimír Holý zaznamenal, že už
v roce 1544 odprodali Švihovští mimo jiné dv r v Dam ticích
a v Bud ticích.11) Poprvé slyšíme o existenci bud tického popolužního dvora.
Nové panské dvory vznikají v souvislosti s rozvojem režijního
podnikání šlechty až od poloviny 16. století a nezdá se, že by zadlužení Švihovští byli schopni ješt o n co d íve investovat do jeho

Hrady a zámky na pražské výstav
Ji í Sv tlík
Národní památkový ústav a Správa Pražského hradu uspo ádaly v období od poloviny prosince 2014 do poloviny b ezna 2015
v jízdárn Pražského hradu rozsáhlou výstavu pod názvem Hrady
a zámky objevované a op vované.
Poprvé tak byly na jednom míst soust ed ny ty nejcenn jší
památky z eských hrad a zámk . Jejich prost ednictvím výstava
ukázala hrady a zámky jako sv dky tisícileté eské historie. Nejen
jako strážce nejv tších poklad , ale také dominanty krajiny, každou
generací znovu objevované a op vované nejen básnickými díly, ale
i hudbou. A tu si mohli návšt vníci poslechnout na n kolika místech výstavy ze sluchátek.
Expozice byla rozd lena do deseti tematických oddíl , které
však nebyly od sebe p íliš odd leny, takže obrazy kn žny Libuše
a praotc
echa a Lecha byly sice v prvních prostorách, ale návšt vníka hned za sklen ným vchodem ohromila vstupní vrata
hradu Karlštejna. Mohutná, 2,7 m široká a 3,8 m vysoká roubená
konstrukce, pobitá ru n tepaným plechem zpevn ným k ížem
položenými železnými pásy, s postranními dví ky pro p ší, pochází
z roku 1350. Byla demontována až p i restaurování hradu architektem Mockerem v 90. letech 19. století, tedy po více než 600 letech
služby.
V úvodní ásti výstavy byly stru n vysv tleny druhy hrad na
našem území, ale samotnou kastelologií se expozice p ímo nezabývá. Jako badatel v kastelologii byl p edstaven jen August Sedlá ek,
ale zcela opomenuti byli nap . Heber, Menclová, Durdík a další.
Ve volném prostoru v úvodní ásti stála tepaná renesan ní
m íž studny ze 3. nádvo í zámku v Jind ichov Hradci (okolo roku
1600), k v brn ní i s obrn ným jezdcem a modrý osobní automo-

26

zbudování. Z toho vyplývá, že panský dv r v Bud ticích mohl
existovat od dob Dluhomila a snad i na míst jeho dvorce jako
vrchnostenské hospodá ství bud tického hradu a po p ipojení
Bud tic k Rabí nebyl zrušen, ale stále p etrvával. Byl prodán již
roku 1544 a na rozdíl od dam tického dvora, z ejm získaného op t
k Rabí, nebyl roku 1549 ješt znovu p íslušenstvím rabského panství.
Kurcpach prodal Rabí s p íslušenstvím roku 1557 Divišovi
Malovci z Lib jovic a ten hned v roce 1559 Vilémovi
z Rožmberka. Vilém poslal svého ú edníka na Rabí, aby panství
p evzal. Podle ú edníkovy ironické zprávy, když ohledal ty i
panské dvory na panství, „tu sem po ádný hospodá ství vid l, že mi
vlasy zh ru vstaly velikou radostí“.12) Po et dvor na panství je
ješt menší než v roce 1549 a nezdá se, že by již byl bud tický dv r
k panství op t p ipojen.
Rožmberk už roku 1563 uzav el p edb žnou smlouvu o prodeji rabského panství s Adamem Chanovským z Dlouhé Vsi a Baltazarem Chrtem ze Rtína. Avšak roku 1565 prodal Janovi Kavkovi
z í an od rabského panství p t vesnic, z nichž vznikl statek Žichovice, a až roku 1570 vložil do desek zemských „zámek Rabí“
s m stem, vesnicemi Bud ticemi a Bojanovicemi s mlýnem, poplužní dv r se sladovnou atd. Adamovi Chanovskému z Dlouhé
Vsi na Chanovicích za 2500 kop eských groš . K p evzetí Rabí
Adamem Chanovským však došlo již d íve, nebo už roku 1569 se
psal „na Chanovicích a Rabí“.13) Zdá se, že bud tický dv r stále
ješt nebyl sou ástí rabského statku.
Chanovští z Dlouhé Vsi u inili z Rabí své hlavní sídlo a byli
poh bíváni v bud tickém kostele, kde se dochovalo n kolik jejich
náhrobník .14) Roku 1607 se stal poru níkem nezletilých Chanovských sirotk p íbuzný Kryštof Chanovský, který hospoda il tak, že
mimo jiné „ve dvo e bud tickém ov ín vnov vystav ný dokonce
zpustl, že jen zdi z staly“.15) Bud tický dv r tedy již op t náležel ke
statku Rabí. Držel jej tedy od roku 1544 z ejm po mnoho let nám
zatím neznámý majitel, nejspíše šlechtic, který zde mohl i sídlit.
Zde bude nutné nahlédnout do p vodních pramen – do desek
zemských.
V roce 1648 došlo k rozd lení statku Rabí mezi chanovské d dice. Polovina p ipadla Janu Vilémovi staršímu Chanovskému (p l
hradu, dv r, pivovar, mlýn, m ste ko Rabí a ves Bojanovice),
druhou polovici e enou Bud tickou dostali Jan Karel a Jan Albrecht Chanovi tí, kte í se o ní hned rozd lili a m li pak po tvrtin
hradu. Jan Karel prodal roku 1650 svoji tvrtinu s ástí bud tického
dvora Dorot Františce Ungerové rozené Chanovské zem elé po
roce 1670. Poz stalí nezletilí sirotci Václav Ferdinand, František
Hynek, Marie, Kate ina provdaná Sob tická a Anna Barbora prodali roku 1678 tuto tvrtinu Janovi Jind ichovi Chanovskému na Rabí.
Po smrti majitele poslední tvrtiny Rabí Jana Albrechta byl roku
1659 jeho majetek (též polovina poplužního dvora v Bud ticích)
prodán Humprechtovi Ra ínovi a posléze se dostal Petrovi í anskému z í an na Ma icích a ten jej pak prodal Marii Julii Chanovské, vdov po Janu Jind ichovi Chanovském – tak byly všechny
díly op t spojeny. Chanovští pak roku 1708 prodali statek Rabí
Janu Filipovi z Lamberka, který jej p ipojil z žichovickému panství.16)
Ve druhé polovin 17. století vzniklo v Bud ticích op t panské
sídlo. Zatím se poda ilo zjistit pouze následující: V íjnu roku 1671
byl v Bud ticích za kmotra urozený a state ný rytí , pan Václav
Sob tický z Dvo etic. V téže pozici je zaznamenán ješt v prosinci
1671 jako urozený pan Václav Sob tický z Dvo etic (p ipsáno
dobovým písmem: ze Sob tic). 4. zá í 1672 pak byl do bud tické
matriky zaznamenán k est Jind icha Jáchyma, syna urozeného
a state ného rytí e, pana Václava Sob tického z Dvo etic a na
Dvo eticích a Kate iny rozené Uhrové z Rábu na Rabí a Bud ticích.17) V roce 1673 kmotroval v nedalekých Nezamyslicích urozený a state ný rytí , pan Václav Mikuláš Sob tický a na Bud ticích.18) Další pok t ný syn Jan Karel byl uvedeným rodi m (Václav Mikuláš Sob tický ze Sob tic a Marie Kate ina rozená Uhrová)
roku 1674 zapsán do bud tické matriky,19) ale pok t n byl
v nedalekých Zbynicích. Zápis ve zbynické matrice uvádí, že jde
o k est z Bud tic a jako otce zaznamenala urozeného a state ného

Bud tice na map z roku 1755. Pod kostelem na pravé stran
zástavby je rozsáhlý areál panského dvora s ov ínem.
rytí e pana Václava Sobolického, pána na dílu Bud tic a matku jako
urozenou paní Marii Kate inu Uhrovnu.20) V letech 1677 a 1678
byli v Bud ticích za kmotry Jeho milost pán Václav Mikuláš Sob tický pán na Bud ticích a Její milost paní Sob tická a na Bud ticích. 2. února 1679 byl pojednávaným manžel m (Václav Sob tický ze Sob tic, Kate ina rozená Uhrová) pok t n v Bud ticích další
syn jménem Jan Maxmilián. Když byl roku 1680 Václav Sob tický
ze Sob tic kmotrem v Bud ticích, byl již ozna en „a na Podmoklech“.21)
Vidíme, že auto i matri ních zápis jméno a p ídomek rytí e
Sob tického zna n komolili a rodné jméno jeho manželky po eštili z Ungerové na Uhrovou. Celá v c probíhala asi takto: roku 1650
koupila Dorota Františka Ungerová tvrtinu Rabí s ástí poplužního
dvora v Bud ticích, d dili nezletilí sirotci, snad nejstarší z nich
Marie Kate ina se asi roku 1672 provdala za Václava Mikuláše
Sob tického ze Sob tic a podle uvedených zápis se zdá, že
z „p elidn ného“ a pustnoucího Rabí p esídlili do bud tického
dvora, i když jim náležela pouze jeho ást. V roce 1678 prodali
spole n s nejspíše dosp všími sourozenci Marie Kate iny svou
ást bud tického dvora a roku 1680 již uvedení manželé vlastní
statek Podmokly na Sušicku. Jan Jind ich Chanovský, který roku
1678 koupil tuto ást bud tického dvora s p íslušenstvím se potom
d sledn psal pánem „na Rabí a Bud ticích“ nebo „na Rabí a dílu
Bud tic“, tak jako jeho nástupce Jan Vilém Chanovský.22)
August Sedlá ek uvádí, že Václav Mikuláš Sob tický ze Sob tic na Podmoklech a Bohov m l s manželkou Kate inou Ungárovou z Rábu syny Jana Jind icha, Jana Karla, Jana Maxmiliána, Jana
Viléma a t i dcery.23) Ve vsi Podmoklech existuje k nepoznání
p estav ná budova zámku a deskového statku.24) Ves Bohov byla
roku 1627 jednou ze vsí rabského statku.25) Pozd ji zanikla, avšak
vznikl poplužní dv r Bohov. Regionální historik J. Smitka se pokusil sestavit posloupnost jeho majitel , ale omylem do ní za adil
i držitele Vochova u Plzn , jenž byl psáván jako Bochov. Až následující osoby držely opravdu Bohov (okr. Klatovy): 1698-1746
Mikuláš Sob tický ze Sob tic, 1746-1750 Jan Maxmilián Sob tický, 1750-1771 Antonín Vilém Sob tický a další majitelé z jiných
rod . Po vydání dvora v restitu ním ízení v roce 1990 nebyl udržován a došlo k destrukcím všech budov.26) Tato panská sídla se
také nevyskytují ve výše uvedených seznamech, ale nejsou p edm tem této práce.
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Poznámky: 1) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království
eského XI. Praha 1897, s. 97. 2) Mencl, V. – Benešovská, K. –
Soukupová, H.: P edrománská a románská architektura v západních
echách. Plze 1978, s. 52; Smitka, J.: D jiny Bud tic, Vlkonic,
Lipové Lhoty a Bohova. Klatovy 2004, 89-90. 3) Durdík, T.: Encyklopedie eských hrad . Praha 1995, s. 71; Karel, T. – Kr má , L.:
Panská sídla západních ech – Plze sko. eské Bud jovice 2006,
s. 29; Smitka, J.: D jiny Bud tic, Vlkonic, Lipové Lhoty a Bohova.
Klatovy 2004, 89-90. 4) První cit. v pozn. 3; K íž, M.: Hrad Bud tice, Hláska XI/2000 . 1, s. 3-4. 5) Profous, A.: Místní jména
v echách, jejich vznik, p vodní význam a zm ny I. Praha 1947, s.
201. 6) Citace v pozn. 1. 7) První cit. v pozn. 3; druhá cit. v pozn. 4;
8) Koblasa, P. – Ková , D.: Panská sídla jižních ech. eské Bud jovice 2003. 9) Karel, T. – Kr má , L.: Panská sídla západních
ech – Plze sko. eské Bud jovice 2006. 10) Citace v pozn. 1, s.
91. 11) Holý, V.: R st a rozklad rodového majetku Švihovských
z Rýzmberka a pán z Rožmitálu. In: Minulostí Plzn a Plze ska
III. Plze 1960, s. 70. 12) Citace v pozn. 1, s. 91. 13) Citace v pozn.
1, s. 91-92. 14) Brachtel, O. – Rožmberský, P. – Švábek, V.: Náhrobní kameny na Sušicku. Sušice 1990, s. 7-10. 15) Citace v pozn.
1, s. 93. 16) Citace v pozn. 1, s. 95-96. 17) Státní oblastní archiv
Plze , fond Sbírka matrik (dále jen SOA, SM), fara Bud tice, kniha
1, fol. 17, 18, 19. 18) SOA, SM, fara Nezamyslice, kniha 1, s. 177.
19) SOA, SM, fara Bud tice, kniha 1, fol. 20v. 20) SOA, SM, fara
Zbynice, kniha 1, fol. 226v. 21) SOA, SM, fara Bud tice, kniha 2,
fol. 2, 4v, 7v. 22) SOA, SM, fara Bud tice, kniha 2, nap . fol. 4v,
226v, 42. 23) S k.: Sob tický ze Sob tic. In: Ott v slovník nau ný
XXIII. Praha 1905, s. 563. 24) http://www.sumavanet.cz/ ubytovnapodmokly/. 25) Citace v pozn. 1, s. 94. 26) Druhá cit. v pozn. 2,
s. 136-137. 27) Citace v pozn. 23, s. 564. 28) Kolektiv (ed.): Tereziánský katastr eský II – rustikál. Praha 1966, s. 222-223, 278-279;
Kolektiv (ed.): Tereziánský katastr eský III – dominikál. Praha
1970, s. 356. 29) Nap . Chmelí , V.: Svobodný dv r v Málkovicích.
In: Minulostí Západo eského kraje XLVI. Plze 2011, s. 67-81;
Rožmberský, P. – Chmelí , V.: Šlechta a její sídla v Radinovech. In:
Sborník prací z historie a d jin um ní 7/2013. Klatovy 2013, s. 263279. 30) SOA, SM, fara Bud tice, kniha 4, s. 48v. 31) SOA, SM,
fara Hradešice, kniha 4, fol. 83, 87. 32) SOA, SM, fara Bud tice,
kniha 4, s. 97. 33) Kope ková, J.: Restaurování a výstava mapy
velkostatku Žichovice. In: Západo eské archivy 2011. Plze 2011,
s. 41; http://veduty.bach.cz. Mapa je uložena v Státním oblastním
archivu Plze (d íve pracovišt Klatovy, nyní Klášter), fond Velkostatek Žichovice, inv. . 171. 34) Druhá cit. v pozn. 3, s. 21, 68.
35) Za poskytnutí snímku vzniklého p ed restaurací mapy d kuji O.
Brachtelovi.

St ed Bud tic na leteckém snímku. V levém dolním rohu kostel se
h bitovem, uprost ed p i pravé stran cesty vedoucí k severu budovy panského dvora a výše ov ín.
Zdá se tedy, že letitý Václav Mikuláš nakonec dožil ve dvo e
Bohov , po n m zde žil jeho syn Jan Maxmilián a pak Antonín
Vilém. Ovšem další ze syn Václava Mikuláše, Jan Vilém, podle
Augusta Sedlá ka bydlíval ve Stup icích (okr. Benešov) a Bohov
a zem el okolo roku 1759. Za manželku m l Zuzanu Dvo ákovnu
z Boru na Zv ov . Jejich syn Jan Antonín to roku 1795 dotáhl na
generálmajora.27)
V záv ru svého života by Jan Vilém mohl bydlet v Bud ticích.
V tereziánském katastru k roku 1757 nalézáme ves Bud tice (díl) –
37 hospodá , náležející k panství Žichovice knížete Lamberka.
K témuž panství p íslušel dominikální poplužní dv r Bud tice (203
strych a 2 v rtele polí, 36 strych lad a luk na 42 voz sena).
Druhý majetkový díl vsi Bud tice byl tvo en pouze jedním selským
(rustikálním) dvorem (pom rn velkým: 66 strych 3 v rtele polí, 3
v rtele lad, luk na 6 voz sena, žádné roboty), jehož držitel byl
práv Jan Vilém Sob tický ze Sob tic.28) Drobné zchudlé šlechty,
hledající živobytí na selských dvorech, zase není tak málo.29)
Josef Smitka se patrn dopustil dalšího omylu, když napsal, že
v letech 1750-1771 držel Bohov Antonín Vilém Sob tický (viz
výše). Šlo nejspíše o Jana Viléma a po jeho smrti o syna Jana Antonína, pozd ji generála. Jak nazna il August Sedlá ek, Jan Antonín
žil ve Stup icích a potom v Bohov . Nazna ená možnost toho, že
Jan Vilém „sed l“ na selském dvo e v Bud ticích vyvrátily matri ní
zápisy. Poprvé se v nich Jan Vilém objevuje roku 1754, kdy je
zaznamenán v Bohov poddaný bohovského statku urozeného pana
Viléma Sob tického.30) V v letech 1757 a 1758 kmotruje urozená
paní Zuzana Sob tická z Bohova,31) manželka Jana Viléma Sob tického. Ješt v roce 1758 však paní Zuzana v Bohov umírá.32)
V roce 1755 vznikla rozm rná kolorovaná Mapa Geometrica
od františkána I. Pellera, p ehledová mapa panství Žichovice, Žihobce a Rabí. Byla poškozena vlhkem a v letech 2008/2009 restaurována.33) Ve vsi Bud ticích vidíme pod kostelem (severovýchodn
od n j) areál panského dvora se sadem, za ním je podlouhlá budova
ov ína a ješt dále nejspíše ov ácká chalupa a vinopalna (p i bývalém vrchnostenském poplužním dvo e p. 7 vede Panská, též Spálená ulice, u níž se nalézaly také ov ín a vinopalna. V b eznu 1924
sho ela kolna a stodoly dvora i se stroji, nap . lokomobilou34)).
P í né stavení v zadní ásti dvora bude nejspíše stodolou, stavení na
jižní stran nádvo í chlévem a stavení na severní stran nádvo í se
zdá být obytným. Který ze selských dvor pat il Janu Vilémovi
Sob tickému asi nelze íci, i když n které ze znázorn ných dispozic
se vymykají b žnému standardu.35)

Ceny za zásluhy v památkové pé i ud leny
Petr Rožmberský
Národní památkový ústav v zá í 2014 ocenil cenou Patrimonium pro futuro nejvyda en jší po iny za rok 2013 ve ty ech
kategoriích: 1) obnova památky, restaurování, 2) objev, nález roku,
3) prezentace hodnot, 4) záchrana a obnova památky. Nominace
(tu n zvýrazn ny vít zné projekty jednotlivých kategorií):
1) Stavební sanace z íceniny Nový Hrad u Kunratic a p emost ní hradního p íkopu. Nást nná a stropní výmalba tane ního
sálu zámku v Nebílovech. Vestibul a sala terrena na zámku Trpísty.
Kostel sv. Kate iny, K ižovatka. Areál Lorety v Rumburku.
Obnova židovských památek v eské republice – projekt 10 hv zd.
2) Nález systému historických výpustí v hrázi rybníka Jordán v Tábo e. St edov ké nást nné malby v kostele sv. Havla
v Ku ívodech. Archeologický odkryv základ
duchovn vzd lávacího centra Jednoty bratrské v P erov .
3) Publikace Pozdn gotické kostely na rožmberském panství.
Výstava Zni ené židovské památky severních ech 1938-1989.
Ob anské sdružení Omnium za soustavnou aktiviza ní innost
ve prosp ch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostel . Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli. Ob anské sdružení Za
krásnou Olomouc. Sekce Zápisní ek na internetových stránkách
Archaia Brno, o. p. s. Výstava Opavské hradby s doprovodnou
publikací a programy.
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4) ást dvojvily brat í apk p. 1853 na Vinohradech,
Praha 10. Budova chlév v areálu zámku T ebešice. Usedlost
Žitovlice p. 24. Areál lázní v Kyselce. Hlavní oltá v kostele sv.
Jiljí v obci Bezd z. Záchrana jihovýchodního torza z íceniny hradu
Brandýs nad Orlicí. Vodní mlýn v Rybníkách. Zámek v ervené
e ici. Soubor drobných sakrálních památek (kaple, boží muka) na
Opavsku. Z ícenina hradu Starý Sv tlov.
Cena NPÚ Patrimonium pro futuro pro osobnost památkové
pé e byla ud lena prof. PhDr. Tomáši Durdíkovi, DrSc., in memoriam za celoživotní dílo, jako vyjád ení zvláštní úcty jednomu
z nejvýznamn jších eských a evropských archeolog medievist .
Generální editelka NPÚ se rozhodla na doporu ení odborné komise ud lit dv zvláštní ocen ní; první z nich pat í Vladimíru Moškoovi za obnovu zámku v ervené e ici, která je prvním úsp chem
dlouhodobé iniciativy sm ované k záchran památky, jejíž výsledky byly dlouho nejisté. Jeho p íklad dokládá, že za památky se
vyplatí bojovat i ve chvíli, kdy se to zdá nesmyslné. Navíc dokládá
prosp šnost spolupráce soukromých majitel (investor ) a zástupc
NPÚ. Druhým zvláštním ocen ním generální editelka zhodnotila
rozsahem a kvalitou ojedin lou záchranu maleb Antonína Tuvory
na strop a st nách tane ního sálu zámku Nebílovy. O pe liv
provedený restaurátorský zásah se zasloužila akademická malí ka
Karine Artouni se svým týmem.
Slavnostní vyhlášení cen Patrimonium pro futuro (D dictví
pro budoucnost) prob hlo na zámku Nebílovy (více in:
http://www.npu.cz/prurezove/novinky-nejdulezitejsi/news/15179ceny-za-zasluhy-v-pamatkove-peci-udeleny-narodni-pamatkovyustav-ocenil-nejvydarenejsi-pociny-za-rok-2013).

ního nároží bašty. V sou asné dob se eší zp sob provizorního
zajišt ní a zám r záchrany torza. Pokud jednání nepovedou ke
v asné stabilizaci torza, bude nutno ze strany státní památkové pé e
F. Kocman
zajiš ovací práce na ídit.

Vážená paní editelko, NPÚ prý dal policii R podn t k postihu vandala, zna ícího naše hrady, hlavn ruiny, sprejersky modrým
H na bílé. V diskusní skupin na Facebooku se tím chlubí jakýsi P.
Kysela. Snad se ho poda í identifikovat. S pozdravem J. Brtek. Dr.
Goryczková odpov d la, že to NPÚ dá svému právnímu odd lení.
Vandalské modré H Petra Kysely najdete na hradech Vale ov,
Borotín, Brandýs n. O., Cimburk, Dale ín, Libštejn, Pa ez,
Net eb, Rabštejn, Rabštejnek, Štarkov, Valdek, Žumberk,
J. Brtek
Frejštejn.

Už jste etli...?

Humpolec v zrcadle asu V – Archeologie na Humpolecku.
Vydalo M sto Humpolec v roce 2013 (k dostání na M st Humpolec nebo v M stském kulturním a informa ním st edisku v Humpolci za cenu 150 K ). Brožovaný pátý díl vlastiv dného sborníku
na k ídovém papíru má 208 stran. Z obsahu: R. Brzo : Úvod,
V. Kašpar: Vzpomínka na prof. T. Durdíka, V. Kašpar: Archeologie jako v dní disciplína, P. Hejhal: Prav ké osídlení Humpolce,
Po átky st edov kého osídlení Humpolce, Z. Thomová: Archeologické výzkumy v premonstrátském klášte e v Želiv , P. Rous – M.
Chvátal: Archeologické nálezy z areálu zámku v Herálci, B. Dragoun, Vl. Stan k, L. Polanský, K. Smíšek, J. Boublík, I. Loskotová, F. Kocman: Orlík (Stru ná historie, Výpov
mincovních
nález , Éra Leskovc , Historie jednoho paláce, Kachlové nálezy na
Orlíku).
F. Kocman
Památky st edních ech. asopis Národního památkového
ústavu územního odborného pracovišt st edních ech v Praze
28/2014, . 2. Formát A4, kvalitní papír, barevná vyobrazení, 68
stran. Distribuce: tel. 274008285, e-mail roubickova.dita@npu.cz.
Z obsahu: M. Šanda: Renesan ní podoba zámku ve Mšeci, Š.
Kolá ová: Kolekce barokních saní v tzv. Královském k ídle na
hrad K ivoklát , V. Ryšavý: Lovecký záme ek Hubert.
Jako p íloha výše uvedeného asopisu vyšla Ro enka 2013
v obdobné úprav na 104 stranách popisující innost NPÚ ú.o.p.
st edních ech. Mimo jiné zmínky o loveckém záme ku T i Trubky, zámcích Žru n. Sázavou, Odlochovice, Král v Dv r,
Bušt hrad, Kole , Žehušice, Maníkovice, Roztoky, Olešná, Ost edek, Chotýšany, o tvrzích Bakov a Velké Horky.
Pr zkumy památek XXI/2014, . 2. Vydává a distribuuje tatáž organizace jako výše, A4, kvalitní papír, barevná vyobrazení,
232 stran. Z obsahu: P. Uli ný: Valdštejnský palác v Praze. Revidované d jiny, nové souvislosti, D. Kou ilová: Komplex stavení
hospodá sko-provozního charakteru zv. ervený zámek v Hradci
nad Moravicí.
Redakce

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@post.cz. Internetové stránky:
http://www.klub_augusta_sedlacka.cz.
Sch ze Rady se bude konat ve st edu 4. ervna sou asn se
sch zkou plze ské pobo ky. Bude stanovena výše desátku na rok
2015, výše p edplatného Hlásky na rok 2016, bude rozhodnuto
o dalším konání konference D jiny staveb a vydání sborníku
z konference minulé. Prob hne volba funkcioná Rady a bude
stanovena ro ní odm na za vedení internetových stránek KASu.
Další návrhy k jednání 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.
Redakce Hlásky d kuje všem, kte í poslali p ísp vky, a doufá,
že tak u iní i ti, kte í to zatím jen slíbili. Je t eba podotknout, že
p ísp vky do rubriky Z hrad , zámk a tvrzí se nep ijímají ve form
výst ižk z tisku, ale ve form autorsky zpracovaných zpráv
s uvedeným zdrojem informace, tak jako ostatní p ísp vky zaslaných redakci v el. podob .
Zpráva o innosti v r. 2014: Poda ilo se získat vyšší dotaci na
vydávání Hlásky než v p edcházejícím roce a mohlo být p ikro eno
ke snížení p edplatného z 80 K na 60 K . Desátek (10 K za lena
na innost Rady) z stal nezm n n. Poda ilo se též získat dotace na
sborník D jiny staveb, uskute nila se stejnojmenná konference
a byl vydán sborník a zaslán pobo kám. Hláska byla poskytována
všem plze ským gymnáziím a autor m p ísp vk . Sch ze potvrdila
stávající funkcioná e.
jednatel P. Rožmberský
Zpráva o hospoda ení v r. 2014: Z statek: 54 109,82 K .
P íjmy: 157 577,53 K (dotace na Hlásku od MP 20 000, na sborník DS od MK 55 000, od MP 40 000, od PK 10 000, p edplatné
Hlásky 24 354, desátek 4920, dar 235, p eplatek plze ské pobo ky
3060, úroky 8,53). Výdaje: 147 955 K (sborník DS 108 000,
Hláska 31 360, web. stránky 2646, poštovné 76, vedení ú tu 1348,
p eplatek plze ské pobo ky 4525). Z statek: 63 732, 35 K .
pokladník I. Štrunc

Z hrad , zámk a tvrzí…

Další objekt ve správ Státního pozemkového fondu utrp l výrazné ztráty vlivem dlouhodobého zanedbávání údržby a nevyužití
areálu. V íjnu 2014 v podve erních hodinách došlo k destrukci
ásti bašty bývalé tvrze ve Lhoticích (obec Želiv, okr. Pelh imov).
Jedná se o p vodní sou ást gotické fáze zástavby nové tvrze na
severní stran areálu. Došlo k vychýlení a destrukci severovýchod-
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návšt va hrad Hunedoara a Alba Lulia. V úterý p ejezd do Sibiu,
po cest oipevn né kostely Calnic, Garbova, Miercuera, Sibiului,
Sibiel, Cristian, Prohlídla Sibiu. St eda – p ejezd do Brašova p es
klášter Sinaia a hrady Peles, Pelisor, Bran. tvrtek – prohlídka
Brašova, p ejezd do Sighisoara; po cest kostely Rupea, Homdrod,
Viscri, Prejmer, Sashiz. V pátek prohlídka Sighisoara, solného dolu
Praid, koupání v solném jezeru Sovata, prohlídka m sta Cluj Napoca a ve er odjezd sm r Zlín; dojezd v sobotu dopoledne. Ve dnech
10. – 13. ervence se 15 len pobo ky ú astnilo vysekání nálet
a opravy schodišt na hrad K ídlo. len pobo ky A. Hoferek v lét
provád l výškové práce p i oprav podkovovité v že a paláce hradu
Lietava. 10. – 17. íjna prob hla „expedice Barbarosa V“ po hradech Alsaska. V mercedesu Vito se pod vedením J. Hozy ú astnilo
8 osob. Byly navštíveny hrady: Staufen, Landskron, Ferrette, Blochmont, Morimont, Liebenstein, Rougemont, Hagueneck,
Dagsbourg, Wahlenbourg, Weckmund – takzvané t i hrady
Egusheimu, Schrankenfels, Haneck, Schwartzenbourg, Hohnack,
Bilstein-Aubure, Landsberg, a Girbaden. Akce se všem líbila, jen
po así p íliš nep álo a expedice byla ukon ena o den d íve.
p edseda J. Hoza, pokladník Z. Sadílek
Zpráva o hospoda ení v r. 2014: Z statek: 7417 K . P íjmy:
7780 K (p edplatné Hlásky 1280, lenské p ísp vky 6500). Výdaje: 9133 K (desátek, p edplatné Hlásky, poštovní ceniny, obálky,
xerokopie, pozvánky, kniha Hrady Alsaska s p dorysy, ob erstvení
na valné hromad ). Z statek: 6064 K .
pokladník Z. Sadílek

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@post.cz.
Na klubových sch zkách (1. st eda v m síci cca od 17. hod
v suterénu Saloonu v Kollárov ul.) jsme v lednu vyslechli p ednášku J. Anderleho o nových objevech na kostelu v Liticích souvisejících nejspíše s nejstarším litickým sídlem, v únoru M. Cikán
p edvedl 3D rekonstrukci mlýna a v b eznu T. Krofta p ednášel
o hrad T emšín . Na univerzitní p ednášce v únoru seznámil J.
Anderle 35 poslucha s novými zjišt ními na hradech jihozápadních ech.
Jarní autovycházka na Žatecko/Lounsko prob hne v sobotu
18. dubna. Sraz v 8 hod. u Hamburku. Trasa (naplánovali
V. Chmelí a O. Slabý): Lí kov (hrad p estav ný na zámek), Dob íany (polozbo ený zámek p v. tvrz), Stekník (zámek), Bítozeves
(sídlo p estav né na sýpku), Postoloprty (klášter, zámek, ob d),
Nový Hrad u Jimlína (hrad/zámek), Cítoliby, Toužetín (zámky),
Panenský Týnec (klášter), Žerotín (z ícenina hradu), Divice (tvrz),
Vina ice (hrad „drnoburk“), Kozojedy (tvrzišt ), Ro ov (klášter). Je
toho hodn , uvidíme, co se sta í. Hlásit se je t eba co nejd íve u P.
Rožmberského (spojení viz výše), idi i ohlásí po et volných míst,
p šáci se s nimi pak pod lí o náklady.
Jarní lenská sch ze pobo ky se koná ve st edu 7. kv tna
po p ednášce na klubové sch zce v Kollárce. Budou vylu ováni
neplati i, p ijímáni noví lenové, plánovány další akce.
Jarní poznávací autobusový zájezd se koná v sobotu 16.
kv tna. Odjezd je v 8 hod. od Hamburku. Cílem je Ašsko – zaneme v Libé (hrad), dále Hazlov (z ícenina zámku), Nebesa (kostel a opevn ní z 18. st.), Aš (zámek a ob d). Pak by se mohlo jet na
lovecký záme ek V trov a do Podhradí (z íceniny zámku a hradu,
kostel), do Kopanin (z ícenina zámku) a na zámek Doubrava.
Možná na zpáte ní cest stihneme „drnoburk“ ve Skalce u Chebu.
P ipravil P. Rožmberský, vede T. Karel. Cena za místo p i pln
obsazeném autobusu by se m la pohybovat okolo 250 K . Hlásit se
je nutné v as u P. Rožmberského na výše uvedeném e-mailu i
telefonu. Vezm te rodinné p íslušníky i p átele, a autobus naplníme.
V tomto roce oslavili nebo oslaví kulatá výro í tito lenové
pobo ky: 30 let L. Vytla il z Prahy-Nuslí, 40 let J. Flanderka
z T emošné, 50 let P. Bažant z Žatce, T. Karel z Plzn , J. Kraft ml.,
I. Liška z Plzn , 60 let M. Blažek z Plzn , J. Lešetický z Plzn Radoby ic, M. Trachta z Vochova, 70 let P. Šinovský z Plzn Doubravky a 80 let H. Hulcová z Plzn . Všem blahop ejeme.
Zpráva o innosti v r. 2014: Celý rok (mimo prázdniny) se
poda ilo zajistit jednou m sí n na klubových sch zkách p ednášky
na r zná historická témata. Uskute nily se tradi ní jarní a podzimní
poznávací zájezdy a autovycházky; na ja e na Dob íšsko a Loketsko, na podzim na Bezdružicko a do severozápadního Pražska. Dv
p ednášky pro ve ejnost se konaly na Západo eské univerzit .
O všech akcích bylo v Hlásce podrobn referováno. D kujeme
všem, kte í se na innosti jakkoliv podíleli. jednatel P. Rožmberský
Zpráva o hospoda ení v roce 2014: Z statek: 23 537 K . P íjmy: 25 105 K (p ísp vky 10 280, p edplatné Hlásky 10 180, p eplatek Rad 4525, dary 120). Výdaje: 30 027 K (desátek 3240, p edplatné Hlásky 17 254, poštovné 4842, p ednášky 2000, kanc. pot eby,
dary apod. 2691). Z statek: 18 615 K .
pokladník I. Štrunc

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.
Tradi ní podzimní výlet hradecké pobo ky KAS se uskute nil
v sobotu 18. íjna 2014. Za krásného skoro pozdn letního po así
jsme se vydali navštívit lokality v okolí eky Svratky. Z Litomyšle,
kde byl sraz všech ú astník , jsme se vydali nejprve do Dale ína,
kde se p ímo v obci nachází rozsáhlé torzo hradu zhruba z poloviny
14. století. Dále jsme pokra ovali na lokalitu hradu Aueršperk
a cestou jsme ud lali krátkou zastávku u ran gotického kostela sv.
Michala z první poloviny 13. století ve Vitochov . O kousek dále
jsme si prohlédli v lese ukrytou z íceninu hradu Aueršperk. Následovala cesta do obce Vír nedaleko stejnojmenné vodní nádrže,
odkud jsme vyrazili ke zbytk m hradu Pyšolec. Po menším bloud ní jsme nakonec k hradu došli. Odtud se celá výprava vydala na
nejrozsáhlejší lokalitu tohoto výletu, na z íceninu hradu Zubštejn.

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. Int.
stránky pobo ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/.
Zpráva o innosti v r. 2014: 4. ledna pobo ka zorganizovala
tradi ní t íkrálový výstup na hrad Helfštýn. 5. dubna pan Jaroslav
Radecki provedl zájemce z pobo ky prostorami zámku v Holešov
s odborným výkladem, prohlídka se velmi líbila. 4. 5. – 10. 5.
prob hl sedmidenní výlet po hradech, m stech a opevn ných kostelech Sedmihradska v Rumunsku dv ma automobily; jeden ídil J.
Mecerod (7 osob) a druhý A. Fuksa (8 osob). V ned li 4. 5. se
uskute nil no ní p ejezd ze Zlína sm r Bratislava – Szeged – Arad
– Rumunsko. V pond lí kolem poledne p íjezd do Rumunska,

Na hrad Zubštejn
Po d kladné pohlídce této lokality, která byla poslední zastávkou
výletu, jsme ukon ili tento zájezd a rozjeli se ke svým domov m.
Za celý den jsme navštívili 5 lokalit, zamýšlená zastávka na zbytky
hradu Kozlov (též zvané Hradisko) ležící nad obcí Št pánov nad
Svratkou, už vzhledem k pozdní hodin a brzkému smrákání nebyla
uskute n na. Podzimního výjezdu za šlechtickými sídly byla ve
znamení op t po etné ú asti – celkem šest len klubu ( e etka,
ížek s celou rodinou, Ing. Dvo ák, Noži ka, Švejkar + 1 rodinný
len a Zelený), dohromady deset ú astník . Po así nám po celý den
velmi p álo. Slune ný podzimní den p isp l k dobré nálad .
J. Švejkar
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Zpráva o innosti v r. 2104: lenská základna nejstarší „venkovské“ pobo ky se na sch zi 11. 9. rozmnožila o pana Jaroslava
Zeleného z Velké Jesenice, který s pobo kou již tém rok spolupracoval. Sou asný po et len je 26 (z toho dva kolektivní). Na
výro ní lenské sch zi 6. 2. prob hly volby, aklamací byl potvrzen
dosavadní výbor (Ji í Slavík – p edseda, Jan ížek – jednatel
a Jaroslav erný – pokladník). Revizní komise ve složení Zden k
Fišera a Ji í Sigl byla dopln na o kol. Jana Švejkara, revize pokladny od roku 2011 zatím provedeny nebyly. Komunikace mezi výborem a leny op t ob as vázla. V roce 2014 prob hly ty i lenské
sch ze: 6. 2. – výro ní, 24. 4., 11. 9. a 11. 12. s ú astí od 6 do 9
len . Na sch zích se lenové tradi n seznamovali s výsledky
klubových i soukromých akcí, novou kastelologickou literaturou,
obsahem odborných konferencí, s archeologickými výzkumy
a novými stavebn -historickými objevy ve východních echách.
Na sch zích se p ipravovaly klubové výjezdy a p ipomínky 200.
výro í narození F. A. Hebera. Všechny sch ze op t prob hly
v archeologickém odd lení Muzea východních ech v Hradci
Králové. Také v roce 2014 se uskute nily dva poznávací výjezdy
pobo ky. Na ja e prob hl 26. dubna na hrady v Podorlicku za ú asti
7 len , kolegy Zeleného a 7 rodinných p íslušník . Navštíveno
bylo 5 lokalit: z íceniny Skuhrov n. B., Nový Hrad, Dob any,
Hluky a Chábory. Zbytky hradu Hlodný byly vynechány kv li
dešti. Nemén úsp šný byl podzimní výjezd 18. íjna na jihovýchodní ást Vyso iny, s hrady Dale ín, Pyšolec, Aueršperk, opevn ným kostelem Vít jovice a zlatým h ebem – z íceninou Zubštejna. Program zpest ilo drobné bloud ní kolem Aueršperka a sb r
hub. Zú astnilo se 6 len a 4 rodinní p íslušníci. Z ostatních inností je t eba zmínit tradi ní aktivní ú ast zástupc pobo ky na
odborných konferencích D jiny staveb, Svorník a Archaeologica
historica. Pokra ovaly tradi ní soukromé výpravy za poznáním
našich i zahrani ních hrad a tvrzí. Kolegové Fišera a Hájek se
aktivn podíleli na innosti Sdružení pro záchranu hradu Níst jky.
V oblasti publika ní je t eba zmínit p edevším publikaci Sv dectví
archeologických nález o po átcích Hradce Králové, na které se
jako spoluautor podílel kol. Sigl a brožuru o hradu Chlum – Kozlov
z pera Z. Fišery.
J. ížek – J. Slavík
Zpráva o hospoda ení v r. 2014: Z statek: 2688,50 K . P íjmy: 2160 K ( lenské p ísp vky 960, p edplatné Hlásky 1200).
Výdaje: 2614 K (p edplatné Hlásky 1560, desátek 220, kanc.
pot eby 266, ob erstvení 498, bankovní poplatky 70). Z statek:
2234,50 K .
pokladník J. erný

nou i skladištní, a v prosinci nás seznámil s ob ma tamními hrady –
ten druhý je však nejv tší hradní z íceninou ve Skandinávii. Kv tnový autobusový výlet konaný ve dnech 1. – 4. kv tna 2014 zamí il
do východní ásti Krušných hor s t žišt m v p íhrani ním Sasku.
Základnou byla tentokrát ubytovna Zámecký park v Litvínov
v sousedství valdštejnského zámku. Program zahájila prohlídka
muzea v renesan ním zámku v Lauensteinu s p ilehlou z íceninou
gotického hradu. Velikým zážitkem byl zdejší farní kostel Panny
Marie a sv. Vav ince s monumentálním manýristickým oltá em
a sousedním úžasným náhrobkem rodiny pán z Bünau (Bynov
u D ína). Následovalo zachovalé vodní tvrzišt v Luchau a menší
lesní z ícenina hradu Grimmstein. Zámek Weesenstein povstalý
z hradu z 13. století, jeden z nejznám jších památkových objekt
Saska, kdysi letní sídlo saských kurfi t , obklopené nov obnovenými krásnými zahradami, hostí bohat vybavené interiéry (jakýmsi
zázrakem p e kaly bez úhony ruské osvobození), dále zajímavé
sbírky a názornou analytickou prezentaci vývoje objektu v etn
ástí p vodního hradu. Tvrzišt v obci Reinholdshain z stalo
v reliéfu dob e dochované snad i díky jakémusi na n m stojícímu
vlasteneckému ostrost eleckému památníku. Návšt vu parkov
upravené hradní z íceniny s válcovou v ží v obci Ruppendorf
razantním zp sobem ukon ila prudká bou ka, p i níž ú astníci
ztratili chu na plánovanou návšt vu proudy vody zmá eného
hradu-zámku v Dippoldiswalde a honem p ejeli hranici do ech.
Program dne tak uzav ela obhlídka význa ného pseudorománského
kostela Nejsv t jšího Po etí Panny Marie v Dubí. Páte ní program
zahájila malá, tém nep ístupná z ícenina hradu Rechenberg na
ostrém skalisku, s údajným p edhradím, jehož nemožná poloha
vyvolala etné rozpaky. Odborné debaty jednozna n uzav ela
návšt va firemní prodejny k hradu p ilehlého pivovaru, nejstaršího
dosud inného v Sasku, v níž ú astníci prokázali, že pochází ze
zem , kde je pivo doma. Následný renesan ní zámek Frauenstein
povstalý na p edhradí jednoho z nejv tších saských hrad hostí
malé muzeum s pam tní síní zdejšího rodáka Gottfrieda Silbermanna, nejslavn jšího n meckého stavitele varhan. Prohlídka sousední
rozlehlé z íceniny hradu založeného jako saská hrani ní pevnost
v 1. p li 13. století, vyhlášené dalekým rozhledem, byla ochuzena
panující mlhou s drobným dešt m. Ten pak bohužel naopak zesílil
p i následné návšt v památek historického Freibergu s krásn
obnoveným historickým centrem. Interiér zdejšího dómu potvrdil,
že byl vybaven ve své dob t žbou st íbra nesmírn zbohatlým
m stem. Zaujaly i dlouhé úseky dochovaných hradeb s baštami,
d lovou v ží Donatsturm z 15. století a s hradem Freudensteinem
v jejich nároží, který po nedávné náro né rekonstrukci dnes hostí
archiv a údajn nejv tší sbírku minerál na sv t . Sobotu zahájila
návšt va hradní z íceniny Oberlauterbach z 13. století s vysokou
válcovou v ží a obhlídka nedalekého krásného opevn ného hrázd ného kostela ve vsi Lauterbach. Tvrzišt Beerwalde bylo možné
díky funk nímu širokému vzorn dochovanému vodnímu p íkopu
obhlédnout jen zven í. Následoval patrn nejznám jší saský hrad
Kriebstein, ty ící se od 14. století v romantické poloze na vysoké
skále nad ekou Zschopau. Zážitek z prohlídky jeho bohatých
a zajímavých sbírek byl pon kud ovlivn n masívním návšt vnickým a svatebním provozem. Poté ú astníci shlédli v historickém
m st Leisnigu na návrší nad Freibergskou Muldou (p kný kostel
sv. Matouše) mimo ádn rozsáhlý císa ský hrad Mildenstein, rozkládající se na konci opyše, jeden z nejstarších saských hrad ,
s muzeem dokládajícím jeho bohatou historii, jejíž po átky sahají
do 10. století. Program dne uzav ela prohlídka drobné zarostlé
z íceniny hradu Kempe ze 14. století nad železni ní tratí v údolí
téže Muldy. Ned le byla v nována památkám na eské stran –
zahájila ji z ícenina p vodn královského, pak i arcibiskupského
hradu Kyšperk a obhlídka ohroženého tvrzišt Starý Dv r v Krupce. Hrad nad m stem je po rekonstrukci jalovou betonem politou
z íceninou dopln nou o moderní restauraci, žel uzav enou. N kolika š astlivc m se poda ila prohlídka zajímavého h bitovního kostela sv. Anny v Krupce-Libušín , když vše v úpln mrtvém m st
v etn farního kostela Panny Marie bylo uzav eno. Polední pauzu
drženou v památkových objektech vyplnili ú astníci návšt vou
vykopávek luteránského kostela v Hrobu, jehož pobo ení bylo

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, Petr Valenta, geomess@volny.cz.
Rok 2014 nep inesl do chodu pod ímlé pražské pobo ky žádné
nové podn ty ani vzruch, což však v tšin lenstva zjevn vyhovuje... Sch zky aktivn jších len pobo ky probíhaly tradi ní t etí
st edu v m síci s výjimkou prázdnin na stálém míst v budov
Národního archivu na Hrad anech a byly i tentokrát napl ovány
v rámci možností p ednáškami s hradní nebo historicky, p íp. architektonicky zajímavou tématikou. P ednášky roku 2014 nabídly
celkem osm témat. V úvodu roku nás pánové Šafránek s Noskem
provedli fortifikacemi švýcarských kanton Appenzell, Zug a Sankt
Galen. B eznovou p ednášku pojal Martin Holý jako pozvánku na
kv tnový výlet a p edstavil nám hrady v okolí saského Freibergu.
V dubnu nás provedl zevrubn Pavel Zany Komárek nep ízní doby
zle stíhaným zámkem v ervené e ici. Kv tnová p ednáška
obsahovala první ást zásadního pojednání Ji ího Varhaníka, které
snad lze rámcov ozna it jako „obecné prvky hrad “ i „miscellanea“. P ednášku dokon il druhou ástí v íjnu a lze o ní prohlásit, že
do zna né míry ot ásla zab hlými klišé dnešní eské kastelologie.
V ervnu p edvedl Martin Holý historickou architekturu a fortifikace lužického Šestim stí. Zá í zasv til Zany Komárek seznámení
s v ží sázavského kláštera, zámk m a neobvyklému kostelu
v Žehušicích a kostel m v Dob eni a Starko i. Záv r roku pat il
op t neúnavnému Martinu Holému – v listopadu p ednesl pojednání o mimo ádn originálních kostelech dánského ostrova Bornholm,
které na kruhovém p dorysu umn slu ují funkci sakrální, obran-
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archeologické sondy p i severní st n nového paláce v severním
parkánu. Nejv tším po inem roku 2014 byla od jara p íprava
a realizace výstavby repliky renesan ních kachlových kamen do
v že východního opevn ní. Za d ív jší konzultace s ing. Fuchsem
se poda ilo provedení vyztužení podlahy pod topeništ m a vyzdívka
podstavce kachlových kamen. Od dubna do zá í probíhala výroba
kachl a jejich výpal v replice st edov ké keramické pece, kterou
jsme vybudovali na hrad v roce 1995. Od ervence do konce íjna
se poda ilo postupn provést výstavbu vlastních kamen. Postup
výstavby byl sledován návšt vníky hradu v pr b hu sezóny a na
webových stránkách. Z d vodu obavy p ed blížícími se mrazy byl
první adventní víkend v nován vlastnímu vysoušení kamen. Kamna
jsou skládána z komorových a nádobkových kachl . Vlastní sušení
kamen bylo neuv itelným zážitkem. První vyh ívání místnosti se
kamna do kala na konci roku p i p edsilvestrovském soust ed ní.
Pro rok 2015 nás eká vyzkoušení vlastního provozu a usm rn ní
odtahu do komína, který díky vložkování m že ovliv ovat výh ev
a akumula ní schopnosti kamen. Ve funkci editele spole nosti
z ízené pobo kou Humpolec, Castrum o.p.s., p sobil t etím rokem
Pavel Koubek. Pan Koubek vykonával funkci nejen editele spole nosti ale i správce hradu a skanzenu Zichpil. Dne 23. b ezna 2014
nás po dlouhotrvající nemoci opustil kolega, významný dlouholetý
len spole nosti Castrum o.p.s. – pan Mgr. Roman Brzo , místostarosta m sta Humpolec. Byl nám vždy výraznou oporou p i našem
po ínání, osobn se zapojoval p i pracovních aktivitách jak na
hrad samém, tak na skanzenu Zichpil, byl duchovním otcem,
hlavním garantem a p ispivatelem vlastiv dných sborník Humpolecka – „Humpolec v zrcadle asu“. Budiž est jeho památce. Na
sch zce dne 17. 5. na základ doporu ení rady m sta za M sto
Humpolec byl pobo kou nov do dozor í rady jmenován pan Ing.
Kv toslav Namyslo, druhý místostarosta m sta. Dne 1. 7. na sch zce spole nosti a správy hradu byli do funkce ve spole nosti
Castrum o.p.s. znovu jmenováni Old ich Vacek a Ing. Bed ich
Stejskal. Dne 26. 9. na výro ní sch zce pobo ky a spole nosti byl
na základ p edchozí žádosti Old icha Vacka o uvoln ní z lenství
ve spole nosti Castrum o.p.s., z d vodu rodinných a dalších volnoasových aktivit s mládeží, jmenován lenem správní rady Ing.
František Kocman. Dalším bodem jednání byla aktualizace studie
zajišt ní a oprav hradu jako p íprava pro další jednání s památká i
na téma budoucího vývoje a dokon ení zajišt ní hradního areálu. Do
knihovni ky byl pobo ce v nován další díl sborníku D jiny staveb.
D kujeme touto cestou za publikaci koleg m z Plzn .
Zpráva o hospoda ení v r. 2014: Z statek: 1170 K . P íjmy:
910 K ( l. p ísp vky, p edplatné Hláska). Výdaje: 581 K (desátek
110, Hláska 360, poštovné 111). Z statek: 1499 K .
František Kocman

jedním z impuls
eského povstání v úvodu t icetileté války.
Odpoledne následovala prohlídka významného cisterciáckého
kláštera v Oseku, o který v sou asné dob pe uje hrstka místních
dobrovolník v nájmu. P edstava, že jim po nedávném zamítnutí
církevní restituce patrn z stane celý areál na krku (nebo n mecké
cisterciáky jsme vyhnali ješt p ed 25. 2. 48), je d sivá. Úsp šný
zájezd uzav ela návšt va rozlehlých z ícenin hradu Rýzmburka
z 13. století. Tradi ní zá ijový zájezd dovedl ú astníky ve dnech 26.
– 28. zá í na Klatovsko s ubytováním v chatkách Eurocampu v
B šinách. Návšt va z ícenin hradu Roupova se známou kuchyní a
zachovalým dýmníkem na úvod programu byla zpest ena
p átelskou besedou s dnešním majitelem celého objektu, který
obývá ve ejnosti nep ístupné p edhradí. Následnou obhlídku
zarostlého a áste n zni eného tvrzišt ve Sko icích vyst ídala
lesní z ícenina hradu Skála u P eštic. Poté ú astníci obhlédli
renesan ní zámek na míst tvrze v erveném Po í í a pronikli do
tvrze v Dolanech, která je ve velmi neut šeném stavu. Následovala
z ícenina hrádku Kokšín u Švihova. V Klatovech prošli historický
st ed m sta, absolvovali prohlídku známé barokní lékárny U bílého
jednorožce a nahlédli do m stského farního kostela. Záv r dne
obstaralo tvrzišt v Tupadlech. Sobotu zahájila prohlídka z ícenin
hradu Rýzmberka nad Kdyní. Náladu z obhlédnutí dnes nijak
pozoruhodného utilitárního objektu povstalého z tvrze v Koutu na
Šumav výrazn pozvedly masové nákupy zdejších produkt
v sousedním pivovaru. Následovala prohlídka interiéru kostela
Narození Panny Marie v Lou imi s freskovou výzdobou ze 14.
stol., kterou nám umožnila starostka obce, obhlédnutí bývalé tvrze
v Úsilov a zbytk tvrzišt v Úbo i. Pak už ekal ú astníky výstup
na z íceninu Net eb a sestup do obce Kanice. Poté vystoupili ke
zbytk m hradu Ruchomperka na vrchu Velký Kou im a prošli
z íceninami hradu Pušperk. Záv r den obstarala v Poleni prohlídka
prostého kostela Všech svatých, kdysi s originálem slavné
Cranachovy Madony (dnes kopie) a z ícenin sousedního gotického
kostela sv. Markéty. Cestou zp t do campu se zájezd zastavil ješt u
tvrze v Lubech a pohovo il s jednou z dnešních majitelek. Ned lní
státní svátek sv. Václava (d íve znárodn ní) zahájili ú astníci
obhlídkou gotické tvrze v achrov a asov trefnou prohlídkou
interiéru zdejšího sv. Václavu zasv ceného kostela. Poté obsadili
tvrz Kouskova Lhota ( erné Krávy), která se tém ztratila v jejich
záplav p ed zraky vyd šeného majitele tém kapesního objektu
(hodlá jej využívat jako skladišt drobného ná adí). Následovala
prohlídka hradu a zámku Klenová, kterou vyst ídal výstup na
z íceninu hradu Pajrek nad Nýrskem. Program gradoval návšt vou
hradu Švihova s prohlídkou vedenou však pr vodkyní vzdor
graduovanému poslucha stvu tak, aby z toho i malé d ti n co
m ly… D stojnou te ku za zda ilým zájezdem provázeným
p evážn velmi p kným po asím obstarala královská Radyn .
lenská základna pražské pobo ky ítá k 1. 3. 2015 54 osob.
Zpráva o hospoda ení v r. 2014: Z statek: 13 832 K . P íjem: 169 079 K . Výdej: 166 329 K . Z statek: 16 573 K .
Petr Valenta

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

Pobo ka Humpolec

Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00
Brno-Líše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Bc. Josef Jan
Ková , Na Výsluní 2424/12, 680 01 Boskovice, e-mail: josef.kovar@seznam.cz.

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.
Zpráva o innosti v r. 2014: lenové pobo ky se scházeli
v pr b hu roku p i jednáních spole nosti Castrum o.p.s., napomáhali
p i organizování a po ádání kulturních a dobrovolnických aktivit na
hrad Orlík. Spolu s dalšími dobrovolníky jsme v roce 2014 krom
b žné drobné údržby hradu a kulturních aktivit zajiš ovali zához

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 6. 2015
(vyjde v první ervencové dekád 2015)
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