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Hrad Buchlov – výsledky aktuálních pr zkum a jejich presentace
Radim Vrla
1. p lka 13. století. K nejstarší stavební etap hradu
jsou azeny n které z ásti dochované objekty v jižním
traktu jádra (vstupní objekt v jihovýchodní ásti a k n mu
p iléhající budova, považovaná za palác – srov. obr. 2),
druhotn osazené architektonické detaily, a dvojice mohutných, hranolových v ží, které uzavírají dispozici jádra na
západní a východní stran .2) Na severní stran je p edpokládáno, že jádro zde uzavírala polygonáln zalamovaná hradba, p ed jejíž vn jší líc v že p edstupovaly jen minimáln .
Vstup do hradního jádra je n kterými badateli situován
práv do této hradby a to p i severním boku západní v že.3)

Hrad Buchlov pat í neodmysliteln do panoramatu
Uherskohradiš ska (obr. 1). Díky svému složit utvá enému
organismu, uchovávajícímu nesmírn cenné poz statky
bou livého stavebního vývoje od 1. poloviny 13. do 17.
století, ale taky kv li neopakovatelné atmosfé e jeho areálu
je právem azen k nejcenn jším objekt m hradní architektury eské republiky. V rozporu s tímto konstatování stojí
relativn malá hloubka poznání jeho stavebního vývoje.
V roce 2012 byl dokon en stavební pr zkum severního
k ídla jádra hradu Buchlova. Pr zkumné práce zde provád l
NPÚ ÚOP v Krom íži a na jejich po átku stálo n kolik

Obr. 1: Hrad Buchlov, celkový pohled od jihovýchodu (Vrla 2012).
Aktuální pr zkum prokázal, že dnešní napojení hradby
na v že je dílem mladších p estaveb. V nejstarším období
ob v že svojí hmotou vystupovaly p ed vn jší líc hradeb.
Polohu a pr b h severní hradby jádra v období 1. poloviny
13. století dnes nejsme schopni rekonstruovat. Je možné, že
st ední partie stávající severní obvodové zdi jádra obsahují
její fragmenty, povrchovým pr zkumem je však nelze
identifikovat (srov. obr. 3/1).
2. polovina 13. století – po átek století 14. Na nejstarší
stavební etapu hradu navázala ve 13. století další rozsáhlá
stavební innost, která výrazn zm nila podobu severní
ásti hradního jádra. Na základ výsledk nového pr z-

drobných operativních dokumentací v p dních prostorách
a na vn jší fasád . Jejich výsledky byly natolik zajímavé, že
po dohod se správou objektu byly pr zkumné a dokumenta ní práce rozší eny i na interiéry této ásti hradního jádra.
Správa hradu poskytla zpracovateli aktuální, moderní zam ení hradu, které se stalo d ležitým podkladem pr zkumu.
Ve finále pak bylo možno stanovit nové teze, které
umož ují nový pohled na stavební vývoj této ásti hradu.1)
Výsledky pr zkumu
Poj me si nyní stru n shrnout zjišt né výsledky stavebního vývoje této ásti hradu pro období st edov ku.
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60. – 70. let 13. století do po átku století 14.) bylo hradní
jádro již zcela obklopeno palácovými k ídly (snad jenom
krom severovýchodního nároží), p ipojujícími se k bok m
dvojice hranolových v ží, tvo ících vyvážené dominanty
stavby. Sou ástí tohoto pozoruhodného komplexu byla
i náro ná a k ehká stavba hradní kaple, situovaná nad starší
bránou v jihovýchodní ásti jádra (ta není p edm tem našeho pr zkumu).
Tuto nákladnou p estavbu lze spojit s aktivitami krále
P emysla Otakara II., který mohl Buchlov využívat p i
svých etných cestách do rakouských zemí.
Do záv ru 15. století. Pr zkum prokázal, že n kdy
v pr b hu 15. století (snad v jeho 2. polovin ), došlo
k zániku podstatných ástí stavebních konstrukcí východního ela hradu. Zmizelo východní elo hranolové v že
i s p ilehlými partiemi jejich bo ních zdí, došlo i na východní elo výše popsaného palácového traktu. P í iny této
rozsáhlé destrukce neznáme; je možné, že souvisejí
s p edpokládaným dobýváním hradu za esko-uherských
válek, kdy m lo dojít k zásadnímu poškození gotické kaple
nad pr jezdem v jihovýchodní ásti jádra.5)
Toto poškození stálo u vzniku další stavební aktivity,
která doposud nebyla známa. Východní v ž (resp. to, co
z ní zbylo) byla snížena a její elo bylo vyzd no úpln
znovu, severní palácový trakt byl protažen dále k východu

Obr. 2: Hrad Buchlov, p dorys patra hradního jádra s
vyzna ením ástí, zmi ovaných v textu. Šed jsou vyzna eny
prostory zkoumaného severního traktu; tmavý odstín šedé –
stávající prostory s dochovanými pozdn gotickými klenbami, sv tlý odstín šedé – pokus o rekonstrukci dispozice západní ásti traktu pro období p elomu 15. a 16. stol., v etn
náznaku možné podoby ásti zaniklých kleneb (Vrla 2012).
kumu lze d vodn p edpokládat, že zde došlo k výstavb
rozsáhlého palácového traktu. Interiéry paláce se vn otevíralyhrotitými i obdélnými okny (jednoduchými i sdruženými), jejichž ost ní byla zdobena pr b žným okosením (obr.
4); takto provedená okenní ost ní jsou známa nap .
z nedalekého biskupského hradu Šaumburku u Rajnochovic
ze 70. let 13. století. Neznáme rozsah tohoto traktu na západní stran (je možné, že už v této dob byl protažen až
k severní zdi západní hranolové v že). Na východní stran
byl trakt z ejm ukon en pravoúhlým nárožím a jeho východní elo se z ejm p ikládalo k západní ásti severní zdi
hranolové v že.
V p dorysu p ízemí tohoto traktu lze zaznamenat dvojici menších místností tvercového p dorysu, mezi nimiž se
nachází dlouhá obdélná místnost (srov. obr. 3/B). Toto
disposi ní ešení je typické pro adu palác královských
hrad od 2. poloviny 13. století (nap . Bezd z, Kamýk nad
Vltavou, Zvíkov, …) a její užití na významném Buchlov
nemusí p ekvapit.
Palácový trakt byl (alespo pod uvedeným st edním sálem) podsklepen. Nad sklepením palác obsahoval p ízemí
a patro s okny, jejichž fragmenty se dochovaly. Jejich poloha sv d í pro fakt, že úrove tehdejších podlah probíhala
p ibližn v úrovni dnešních. V hradním lapidáriu se nacházejí fragmenty prvk klenebních systém , které pravd podobn souvisely se zaniklou výbavou interiér tohoto paláce (k celkovému zpracování lapidária by m lo dojít
v letošním roce). Pozoruhodná je p edevším dvojice jehlancových klenebních konzol, v jí ovit se rozpadajících na t i
polygonální prvky (obr. 5). Tupé úhly zdí, do kterých byly
p vodn
ur eny, by snad mohly korespondovat
s p dorysným vedením nádvorní zdi traktu a pocházet ze
zaniklého klenutého arkádového ochozu, p imykajícího se
k nádvornímu pr elí paláce. Jejich vznik m žeme vložit již
do pozdního 13. století a p edpokládaný arkádový ochoz je
možno teoreticky p i adit k souboru dochovaných ochoz
eských královských hrad (nap . Zvíkov, Písek4)).
Na základ dosavadních v domostí o stavebním vývoji
Buchlova m žeme usuzovat, že za této stavební fáze (od

Obr. 3: Hrad Buchlov, p dorysy jednotlivých úrovní severní
ásti jádra hradu se zjednodušenou analýzou stá í zdiv; A –
sklep, B – p ízemí, C – 1. patro, D – 2. patro (východní v ž);
1 – zdivo z období od 1. poloviny 13. do po átku 14. stol., 2 –
zdivo nedokon ené p estavby z 2. poloviny 15. stol., 3 –
skála, 4 – zdivo velké pozdn gotické p estavby, konec 15.,
po átek 16. stol., 5 – pozd jší zdivo (Vrla 2015).
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Je pravd podobné, že tato zajímavá stavební etapa nebyla nikdy dokon ena a následn došlo k jejímu p evrstvení
další rozsáhlou p estavbou.
P elom 15. a 16. století. Jak je výše nazna eno, p ed
dokon ením uvedené p estavby bylo rozhodnuto o radikální
zm n . Severní trakt hradního jádra prošel na p elomu 15.
a 16. století výraznou p estavbou. Trámové stropy nových
ástí byly vytrhány a nahrazeny elegantními, pozdn gotickými klenbami, jejichž žebra byla budována z cihelných
tvarovek. Žebroví p evážn vytvá í k ížová pole, v hlavním
sále (Rytí ský sál) jsou krajní pole opat ena sí ovými obrazci. Plochy klenebních svorník nesou rozsáhlou erbovní
galerii.7) Oproti p edchozím názor m lze nyní konstatovat,
že obdobn klenuté prostory se nacházely i v severozápadní
ásti traktu (srov. obr. 2); prokazují to zbytky klenebních
el, patrných na p d .
Trakt byl z vn jší ásti obohacen o dvojici rizalit , obdélného a oblého p dorysu. Spodní ásti t chto útvar byly
až do výše podlah patra plné, v horní ásti se nacházely
prostory, tvo ící sou ásti vznosných interiér patra. Pokud
m žeme soudit, došlo zde k vybourání starších kamenických detail (ve zdivu byly na p vodních místech ponechány pouze jejich fragmenty) i k vým n ásti vn jšího pr elí staršího paláce. Z této p estavby pravd podobn pocházejí i klenby místností v p ízemí traktu.
Nejpozd ji v této dob vznikla na sledovaném palácovém traktu vn vysunutá nástavba, budovaná z ejm p evážn ze d eva (obytné patro i ochoz). Tuto nástavbu
tušíme na základ stop, dochovaných na fotografiích, pocházejících z období po velkém požáru hradu v roce 1931
(obr. 6).

Obr. 4: Hrad Buchlov, zam ení vybraných okenních ost ní
z 2. poloviny 13. stol.; I – východní v ž (zazd né okno
v západní zdi), II, III – severní fasáda palácového traktu
(Vrla 2015).

Obr. 5: Hrad Buchlov, zam ení dvojice klenebních konzol
z hradního lapidária; A, B – zam ení horní hrany prvk , C
– elní pohled na spodní z nich (Vrla 2015).
Obr. 6: Hrad Buchlov, historický snímek z doby po požáru
st ech jádra v r. 1931, severozápadní ást vn jší zdi severního traktu, pohled od jihozápadu (napravo z ícený vstup do
prostoru nad hranolovým rizalitem); šipky vyzna ují úrovn
d ev ných prvk , zmín ných v textu (fotoarchív NPÚ).

(srov. obr. 3/2). S touto skute ností souvisí i posunutí parkánové hradby dále k severovýchodu, zjišt né starším archeologickým pr zkumem.6) Této stavební fázi odpovídají
poz statky trámových strop (horizontální ústupky v ší ce
zdiva, l žka po trámech) v interiérech nových partií. Jejich
výšková úrove nekoresponduje se sou asnými stropy
v západn ji situované ásti traktu. Koruny zdiva této stavby
p esahují výškovou úrove starších zdiv paláce a jsou
v nich dochovány dokonce spodní ásti nerealizovaných
okenních nik; tyto skute nosti nasv d ují tomu, že na jihovýchodní stran jádra m la být realizována vysoká obytná
stavba, která by v siluet hradu mohla p evzít úlohu východní v že. Ta se od této p estavby stala hmotovou souástí obytného traktu.

Velkolepou pozdn gotickou p estavbu severního traktu hradu Buchlova lze spojit s konkrétní osobou, a to se
Ctiborem Tova ovským z Cimburka, který hrad drží
v zástav v letech 1484-1494.8) Práce jist pokra ovaly i po
jeho smrti.
Další úpravy v 16. a 17. století. Rozsáhlá p estavba se
mohla protáhnout do 16. století. Pozd jší úpravy tohoto
v ku zde lze spojit s n kolika novými ost ními. Možná už
tehdy došlo ke zrušení zmín ného leh ího patra a k jeho
nahrazení stávající vn jší zdí s p dními okénky.
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Stavební innost v 17. století máme v severním traktu
doloženu jednak konvolutem cihel s letopo tem 1603,
jednak dendrodaty n kterých d ev ných konstrukcí, i
datacemi na ost ních s erbovními štítky. I tyto detaily ukazují k v tší stavební úprav , kterou prošel severní trakt.
Tyto úpravy mohly zp sobit statické problémy, které zp sobily havárii severozápadní ásti traktu. P i ní zanikly
i klenby jeho západní partie a horní ást oblého rizalitu.
Vn jší zdi této ásti traktu byly opraveny i znovu vyzd ny,
interiéry byly opat eny novými trámovými stropy. Krom
dalších drobn jších zásah byla v místech pozdn gotického záchodu p i západní stran oblého rizalitu vybudována
p vabná záchodová vížka s iluzivními klí ovými st ílnami.
Na nádvo í v této dob vznikly dodnes dochované komunika ní trakty.
1. polovina 18. století. Stavební vývoj severního traktu
jádra hradu Buchlova byl z v tší ásti uzav en úpravami
v 1. polovin 18. v ku. Trámové stropy západní ásti,
vzniklé po její statické havárii, byly nahrazeny neckovými
klenbami (datovanými 1737). Krom dalších drobn jších
úprav tehdy v západní ásti p ízemí vznikly prostory kuchyn s pekárnou, v jejichž interiéru byly druhotn použity
i 4 kamenné bloky s motivem obloukového vlysu, pocházející z 1. poloviny 13. století; jejich p vodní umíst ní není
doposud objasn no.
20. století. K závažným zásah m do severního traktu
ve 20. století je nutno p i adit opravu jeho horních partií po
požáru, který v roce 1931 zni il st echy jádra a povále né
úpravy, probíhající v souvislosti s novým zp ístupn ním
hradu ve ejnosti.

Obr. 7: Hrad Buchlov, ukázka vyobrazení, která jsou souástí nové prohlídkové trasy. Zachyceno je zde severovýchodní nároží hradního jádra a jeho možný vzhled
v r zných etapách stavebního vývoje: A – p elom 13. a 14.
stol., B – destrukce východního ela jádra, z ejm ve 2.
polovin 15. stol., C – nedokon ená p estavba hradu, následující hned po destrukci, D – p elom 15. a 16. stol., stav
po velké p estavb provedené Ctiborem z Cimburka, E –
dnešní stav (R. Vrla 2012).

Presentace výsledk pr zkumu
Výše uvedené výsledky pr zkumu severního traktu
hradu Buchlova byly v letech 2012-2013 presentovány ve
form publika ních výstup a série p ednášek. Pom rn
velký zájem ve ejnosti vedl zpracovatele i správu hradu
k úvahám o zp sobu, jakým by o nových poznatcích byli
informováni i návšt vníci hradu. Po zvažování r zných
zp sob presentace byla jako nejvhodn jší zvolena nová,
speciální prohlídková trasa. Ta byla pe liv vybírána p edevším s ohledem na vizuální p sobení etných detail (spáry,
odlišné struktury zdiv, formování jejich líc , povrchové
úpravy, architektonické detaily apod.) p ímo na návšt vníky
a na jejich aktivní zapojení do hledání a interpretace t chto
artefakt . Zmín ná trasa prochází parkánem, p imykajícím
se k severnímu pr elí traktu, na kterém je patrno nejv tší
množství hledaných detail . K atraktivit trasy p ispívá
i fakt, že tato ást hradu byla doposud ve ejnosti nep ístupná. Další ást trasy je vedena známými interiéry hradu,
vybavenými gotickými klenbami. Jejich presentace je však
odlišná. Cílem je zde zprost edkování souvislosti mezi
dochovanými gotickými prostorami a stopami dramatického stavebního vývoje, itelnými na vn jších fasádách. Záv r prohlídky je situován na vyhlídkové terase, umož ující
rozhled po celém hradním areálu i širokém okolí, ve kterém
jsou rozesety další hradní stavby. P dorysný tvar nové
trasy, „zavrtávající“ se spirálovit do organismu hradu, jí
dal i název: „Buchlovská spirála“.
M nící se podoba hradu v období 13. – 15. století, tak
jak byla rekonstruována na základ výsledk uvedeného
výzkumu, je návšt vníkovi presentována v podob jakéhosi
komiksového cyklu obrázk , zachycujících možnou podobu ur ité partie hradu v r zných obdobích jeho stavebního

vývoje (obr. 7). Správa hradu pak zajistila vydání publikace
s t mito vyobrazeními a stru ným textem, které jsou poskytovány návšt vník m nové trasy. Tato nová prohlídková trasa
byla stanovena jako výb rová, zájemci o ni si mohli rezervovat místo na webových stránkách hradu. Vzhledem
k charakteru trasy byl maximální po et ú astník jedné prohlídky omezen na 15. Pom rn velký zájem ve ejnosti o tyto
prohlídky v roce 2014 (provázelo se pouze o vybraných
víkendech a pr vodci zde byli pracovníci odd lní EDI NPÚ
ÚOP v Krom íži, J. Št tina a R. Vrla, pot šil autory trasy i
správu hradu a uvažuje se o jejím prodloužení i na rok 2015.
Záv rem je vhodné uvést, že pr zkum severní ásti jádra hradu byl proveden za podpory institucionálního úkolu
v dy a výzkumu NPÚ . 21301 – „V decký výzkum
a aplikace metod operativního zpracování stavebn historických a um lecko historických pr zkum provád ných
p i obnov kulturních památek a nemovitostí v památkov
chrán ných územích“. Samotný vznik nové prohlídkové
trasy byl umožn n díky realizaci projektu Vzd lávací role
Národního památkového ústavu: Edukace jako klí ový
nástroj zkvalitn ní pé e o kulturní d dictví eské republiky
(DF12P01OVV014), který je financován v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity“ (NAKI) Ministerstva kultury R.
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Poznámky: 1) Vrla, R.: 2012: Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova, Pr zkumy památek 19/2012, . 2, s.185-209. 2) Pla ek, M.:
Ilustrovaná encyklopedie moravských hrad , hrádk a tvrzí.
Praha 2001, s. 142-145, tam další literatura. 3) Janiš, D. –
Kohoutek, J.: Hrad Buchlov a jeho úloha ve fortifika ním
a správním systému st edov ké východní Moravy. In: Slovácko XLIV. Uherské Hradišt 2002, s. 172. 4) Srovnej

Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie eských hrad . Prah
2000, s. 431-433, 633-636. 5) Kohoutek, J.: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín 1995, s. 20. 6) Citace v pozn. 3, s. 167.
7) Kasík, S.: Znakové svorníky na hrad Buchlov . In:
Slovácko XLI. Uherské Hradišt 1999, s. 215-244. 8)
Pokluda, Z.: Hrad Buchlov za vlády zástavních pán . In:
Slovácko. Uherské Hradišt 1991-1992, s. 55.-73.

Tvrzišt Medv dí doup u Ost etína
Tomáš Karel
Tématem tohoto p ísp vku je dosud v odborné literatue nepovšimnutá lokalita s dob e dochovanými relikty zemního opevn ní. Lokalita se nalézá v okr. Plze -sever na
katastrálním území Bezv rov, nedaleko na sever od osady
Ost etín, na mírném jižním svahu t sn severn nad rybní kem, mezi dv ma polními cestami (sou . 49.9911231N,
13.0323347E). V listopadu 2014 se zde poda ilo v terénu
lokalizovat výrazné terénní poz statky, které lze interpretovat jako p íkopem a náspem opevn nou drobnou lokalitu
o celkovém pr m ru cca 30 m. Vn jší val zachovaný na
východní a severní stran dosahuje výšky až 3 m oproti dnu
p íkopu. P íkop, široký cca 2 – 3 m p i dn , provází val po
obvodu jádra na severní, východní a jižní stran . Centrální
plocha oválného tvaru, respektive tvaru tvercového s výrazn zaoblenými rohy o rozloze cca 470 m2 je rovinatá,
bez terénních projev relikt zástavby s výjimkou obvodové zdi z lomového kamene, která je nejlépe viditelná
v podob rozrušené koruny základu na severní stran
a v podob nízkého terénního valového t lesa také na stran
východní. Drobné terénní deprese viditelné v ploše nelze
interpretovat.
Západní strana lokality je zjevn narušena pr b hem
recentní cesty, která probíhá z ejm v míst p íkopu od jihu,
tedy od hráze rybní ku, sm rem k severu. Vn jší val zde
není pozorovatelný, z ejm jeho materiálem byl p íkop
zavezen. Narušena je po celé této stran i centrální plocha,
v jejím severozápadním nároží je v hran svahu, který do-

sahuje výšky více než 1m, viditelné její nasypané t leso
z hlinitopís itého materiálu s etnými lomovými kmeny. Na
jižní a východní stran obíhá vn jší val druhá cesta
v mírném zá ezu, úvozu. Jeho p vod m že odrážet situování do vn jšího, jen z ásti zavezeného p íkopu.
K lokalit nejsou p ímé historické zprávy. V míst je
p edpokládána zaniklá st edov ká vesnice Ost etín, p ipomínaná již k roku 1167, kdy se dostala do majetku man tínských johanit . K roku 1379 jsou zde doloženi jako držitelé
Bušek z Vlkošova a Pavel ze Služetína. Ves byla opušt ná
za husitských válek, pustá ves Ost etín (s pustým poplužním dvorem) je p ipomínána roku 1543, kdy byla držena
k Bezv rovu. Její lokalizace vychází z pomístního jména
Wüstung (Pustina), kde byl kolem roku 1660 založen Juliem Jind ichem, vévodou ze Saska, Westfálska, Ergeru
a Lauenburku stejnojmenný poplužní dv r. P i n m bylo
dle regionálního historika V. Ko ky postaveno po roce
1848 n kolik chalup.1)
Panské sídlo
lze v míst p edpokládat jednak
výše
uvedenou
písemn položenou
existencí
popluží a jednak
zmínkami
v archivních spisech velkostatku
Toužim. Specifi nost
výrazného
terénního
útvaru
P dorysná skica terénní situace lokaopevn ní a jeho
lity (kresba T. Karel).
majetkové podstaty se z ejm odráží i v popisu majetkového rozd lení Bezv rova v roce 1548 (Arnošt [Pernklo] vzal mimo jiné polovici Bezv rova, rybník v Ost etín a úvoz u polí ost etínských2)), kde je místo obvyklého „zámek pustý“ užit nic
ne íkající termín „úvoz“, snad ve významu p íkop.
Konkrétn jší údaje jsou pozd jšího data; k roku 1663
se v n mecky psaném originálu, p epsaném do obecní kroniky dozvídáme, že Pustina [tj. Ost etín] u vsi Bezv rov,
jest jedno rytí ské sídlo zvané Medv dí doup (díra), úpln
sho elé, p i n mž stojí po stran krásný dvorec z kamene
vybudovaný, v n mž lze držet 30 dojných krav, telecího
hov zího dobytka 24 kusy, prasat 24 kusy, z dr beže jako
indianské slepice, kachny, husy, kapouny, domácí slepice,
podle libostivé vrchnosti. Jinde teme: „Nedaleko Medv dí
díry leží milostivé vrchnosti dvorec zvaný Wüstung [Pustina], v n mž m že být držen hov zí telecí dobytek, zví ectvo
v lét 60 kus , ale p es zimu jen 30 kus , pernatého zví ec-

Celková situace dle císa ského otisku mapy stabilního
katastru Bezv rova z r. 1839 (upravil T. Karel).
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názoru, došlo k obnovení vsi Ost etín až po roce 1634.
Nasv d uje tomu záznam ve svazku 34 urbá e v Brložci.
Po átky tohoto sídla ukazují na kruh malého st edov kého
valu v „Medv dí dí e“, v údolí, východn dnešní vesnice
Bezv rov.4)
Jak je vid t, v místní tradici je tvrzišt známé a bylo zachyceno i kronikou. Také p ímo v míst je dodnes o tvrzi
pov domí. Kupodivu p esto se mu nedostalo pozornosti
v odborné literatu e a to i p es pom rn výrazné zachycení
na mapách stabilního katastru a nyní také na dostupných
datech z LLS.5) Lokalita není správn zachycena ani
v soupisech archeologických lokalit.6) V této souvislosti je
nutné upozornit na poslední práci, která je zam ena na
analýzu informací obsažených v mapách stabilního katastru. V materiálu je jako p íklad uveden také Ost etín, ovšem
bohužel zde z ejm v bec nedošlo ke konfrontaci s terénní
situací, respektive zde v bec nebyla rozpoznána existence
tvrzišt .7) Situace zachycená indika ní skicou je mimo ádn
zajímavá, nejen, že zde je zjevné, jak specifická terénní
situace m la sv j odraz v porostním a parcela ním utvá ení
místa, ale také v majetkovém uspo ádání. Došlo zde
k velmi neobvyklé situaci, kdy plocha tvrzišt byla ve spole ném majetku hospodá , usedlých na zrušeném hospodá ském dvo e.8) Dv budovy, stojící dnes v ploše bývalého
dvora mají v p ípad ásti severní budovy starší stavební
tradici; nelze vylou it, že jsou ješt poz statkem objektu
zmín ného k roku 1663.

Pohled na tvrzišt od jihu (foto A. Kratochvílová 2015).
tva m že být ve dvo e chován po et podle libosti milostivé
vrchnosti samé“. Ze smlouvy dané v Toužimi 15. ervence
1655 o hranici role „Sporné d evo“ mezi vesnicemi Bezv rovem a Dolním Jamným se dozvídáme o pr b hu hrani ní
poch zky, kde je lokalita také zmín na: …hranice… stanovené mezi vsí Bezv rovem nebo pozemk Medv dí díra
nebo vsí Grambling neboli Jamný, dne 13. ervence 1655
za p ítomnosti opata z Teplé Ambrosiuse Trötschera, pána
ze Švamberka a jeho choti a vévody Juliuse Jind icha
a mnoha jiných vznešených kavalír a pán kn ží.3)
Tyto údaje nacházíme v bezv rovské obecní kronice,
dále dopln né o lidovou tradici, vážící se k danému místu:
P vodní název byl Ost etín a ješt v roce 1379 sestávala ves
ze dvou panských sídel. Teprve v roce 1451 (?) se rozrostla
úpln a byla p i knuta k Bezv rovu. Stará pov st praví, že
husité tuto ves zbo ili. Stávala p vodn u rybníka a vlastnila
dva záme ky. U rybníka byla pole nazývána ješt donedávna „Na zámecké hradb “, podle znatelných stop val . Zdá
se, že hradba byla jediná a také místo, na n mž tehdejší
zámek stál, bylo poznatelné. Asi p ed 70 léty m ly se tam
nalézat, pon kud stranou, znatelné zbytky 2 hlubokých
studní, do nichž byly kdysi vhozeny zvony, když nep ítel
dlel v zemi. Zvony byly by d kazem toho, že zde stávala
n jaká kaple ádu johanit , kte í zde v nehojném po tu žili
po zp sobu eholních brat í, odlišn od života klášterního.
Když po zbo ení byla ves znovu vybudována, obdržela
název „Ost etín“. Kdy ale nová výstavba této vsi zde vznikla nelze zjistit, ale podle zápis v matrice narozených
v Dolním Jamném do roku 1650, již tehdy ves Ost etín
existovala. Ves m la také statek, který byl pozd ji z neznámých p í in rozkouskován a rozd len mezi 3 majitele. Ješt
do nedávna m ly budovy název „T i dvory“. Podle našeho

Celkový pohled na lokalitu s rybníkem od bývalého
hospodá ského dvora (foto A. Kratochvílová 2015).
Z uvedených poznatk je tedy z ejmé, že tvrz vznikla
z ejm b hem 14. století po blíže neznámém procesu rozpadu majetku johanit , pokud však již nebyla sou ástí poplužního dvora d íve. Majetková situace v širším prostoru
tzv. Krašovského újezdu byla z ejm složit jší geneze, která
není dosud poznána. Nap íklad k roku 1196 známe osobu
Martina Ost etice, tedy syna Ost etova, z okruhu Milhostic .9) Tvrz tedy z ejm byla sou ástí jednoho ze dvou díl
vsi, doložených k roku 1379. K teoretické možnosti existence druhého sídla ve vsi, zmín ného kronikou, lze upozornit na atypické parcela ní utvá ení prostoru jižn od
rybníka, tedy naproti sledované lokalit . Zde, p ímo pod
pozd jším hospodá ským dvorem, bylo stabilním katastrem
zachyceno pole s oválným tvarem na východní ásti, obklopené loukami. Dnes je zde sjednocený pozemek bez
jakýchkoli terénních p íznak .
Velmi zajímavá je rovn ž existence místního n meckého jména se základem Bären – medv d, užívaný

Pohled na tvrzišt od severu (foto A. Kratochvílová 2015).
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v podob Bärenklau, tedy medv dí spár pro vedlejší Bezv rov a zde v podob Bärenloch, tedy z ejm ve významu
medv dí doup . Snad toto pojmenování m že odrážet p enos místní tradice významu zaniklého panského sídla na
mladší místní šlechtu, Pernkly ze Šenrajtu. Popsaná lokalita p edstavuje nepochybn velmi cenný doklad nejen poz statk opevn ného drobného sídla spole enské elity, ale
také potvrzení sídelní kontinuity v míst zaniklé st edov ké
vesnice a zasluhuje si odpovídající památkovou ochranu.
Za pomoc p i terénním pr zkumu lokality d kuji Mgr.
Alžb t Kratochvílové.
Poznámky: 1) Ko ka, V.: D jiny politického okresu
Kralovického II. Kralovice 1932, s. 214. Je z ejmé, že
k postavení chalup muselo dojít mnohem d íve, jak
vypovídají údaje stabilního katastru. 2) Citace v pozn. 1, s.
201. 3) Obecní kronika je dostupná na: http://www.

bezverov.cz/historie/ [6. 1. 2015]. Údaje se nepoda ilo
ov it v p íslušném archivním fondu (z ejm se jedná o
fond Velkostatek Toužim). 4) Citace v pozn. 3. 5) Letecké
laserové scanování povrchu, které je pro R dostupné na
adrese: http://www.arcgis.com/home/item.html?id=03a3e13
2724a47b097f6d5d244380569. 6) Státní archeologický
seznam, dostupný na adrese: http://twist.up.npu.cz/. Zde je
lokalita dokonce p ímo p lena navoleným polygonem. 7)
http://pamatky-facvut.cz/download/dokumenty/pomucka
.pdf. 8) Viz Indika ní mapa stabilního katastru Bezv rova
z r. 1839. Zde je zjevné, že dv r byl p vodn rozd len na
dv usedlosti, t etí ást byla p ipojena dodate n . 9)
Velímský, T.: P íb h rodu Milhostic . O po átcích eské
šlechty. Dostupné na: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/
2005/6/pribeh-rodu-milhosticu/ [6. 5. 2015].

Dosud neznámé sídlo šlechty ve Slou ín
Petr Rožmberský
byl nutný samostatný ov ín. Ozna ení „pan“ signalizuje, že
nešlo o sedláka, ale nejspíše o p íslušníka m stského stavu,
držícího selský dv r.
V nejstarší katovické matrice (1623-1679) je hned roku
1623 zaznamenána jako kmotra Anna Stachová ze Slou ína.5) V nejstarší volenické matrice (1640-1678) se se Slouínem setkáváme také hned od roku 1640. Otcové a kmot i
ze Slou ína jsou tehdy i pozd ji asto Pavelcové a Stachové. Téhož roku se stává ve Slou ín otcem také Pavel Hlava, nebo roku 1641 svobodnou matkou Anna Pobylka,
z ejm zam stnanci. S blíže neozna enými osobami se
setkáváme ve Slou ín i pozd ji; poprvé poznáváme postavení otce dít te ze Slou ína roku 1648, kdy se zde stal otcem Mat j, podruh. V roce 1654 se ve Slou ín stal otcem
Jan, služebný pacholek u Pavelc a roku 1656 slou ínský
podruh eho .6)
Taktéž v roce 1656 k til potomka také Matouš ichal,
mlyná „pana purkrabího“ ze Slou ína, potom je roku 1660
jako mlyná ze Slou ína zaznamenán Jan Veselý. V roce
1662 se stal otcem Ji ík Kus, mlyná ze Slou ína ze Struh,
kmotrou byla paní Ludmila Alžb ta Mazaná ze Slav tína.7)
Mlýn nazývaný Struhy se nacházel nad Slou ínem pod
rybníkem na Slou ínském potoku, ale již na katastru
Koclova. Byl oním purkrabím (strakonického panství?) pan Mazaný? Pocházel s manželkou ze Slav tína, nebo již Ludmila bydlela ve Slav tín ? Slav tín je v echách 7, nejbližší v okrese P íbram.
Pravd podobn jším je, že kmotrovat nájemnému
mlyná i (kte í se asto st ídali) nejela paní Ludmila
zdaleka, ale že stále (s manželem?) vlastnila nejbohatší dv r ve Slou ín .
K roku 1662 máme doložen p edpokládaný ovín – otcem se stává polní mistr (tj. ov ák) Tomáš
Novotný ze Slou ína. V roce 1665 je kmotrou dít ti
z
blízkých Novosedel paní Eva Kate ina „ZeyberSlou ín na I. vojenském Vý ez z císa ského otisku mapy stabilková“
ze Slou ína.8) Není sice ozna ena jako „uromapování 1764-1768 (citace ního katastru z r. 1837 (citace v pozn.
zená“, ale p íjmí evokuje šlechtický rod z Žeberka.
v pozn. 47).
48).
M žeme p edpokládat, že držela nejbohatší selský
statek ve Slou ín po Mazaných. V roce 1667 zeK prvním dv ma usedlostem náleželo p ibližn stejn
m elo ve v ku šesti let „d v e služebné“ Kate ina
pozemk , ovšem v chovaných zví atech pan Mazaný p ez panského dvora Slou ína a v roce 1668 dít krava ky ze
vyšoval Pavelce n kolikanásobn . Pro více než 25 kus
Slou ína. Také služebná a ozna ení dvora za panský naznahov zího dobytka byla pot eba velká stáj a pro 250 ovcí už

Víska Slou ín (obec Novosedly, okr. Strakonice) se
nachází 2,3 km jihojihovýchodn od kostela v Katovicích.
P ifa ena však bývala do 4,75 km na západ vzdálených
Volenic (vzdálenosti vzdušnou arou). Dosavadní souhrnné
práce o panských sídlech Slou ín neznají.1)
Starší historie Slou ína není známá. V urbá i strakonického panství z roku 1569 jsou v drahkovském rychtá ství jmenovány vsi Drahkov, Muka ov, Koclov, a k tomu
bylo n kdy pozd ji p ipsáno: „slauczenie“. Starý tvar Sloue (n kdy dokonce „z Lou en “) se dlouho udržoval
v písemných záznamech a dochoval se v lidovém podání,
ú edn se dnes víska jmenuje Slou ín. Jméno vsi je podle
jazykov dc odvozeno od p íjmí Slouka a to od ptáka sluky, a znamenalo Slouk v dv r i majetek. První zatím
známá autentická písemná zmínka byla až z roku 1654
v berní rule.2) Ve Slou ín byly v té dob pouze t i selské
usedlosti.3) Jednu držel pan Jan Mazaný (52 strych rolí, 10
vol , 9 krav, 7 jalovic, 250 ovcí, 28 sviní), druhou Tomáš
Pavelec (55 str., 3 voly, 4 krávy, 4 jalovice, 6 ovci, 8 sviní)
a t etí Pavel Stach (18 str., 3 voly, 5 krav, 4 jalovice, 7 ovcí,
8 sviní). Berníci poznamenali: Dob e stojí, p da dobrá,
žitná. Posledn dva jmenovaní v roce 1658 vyho eli.4)
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srpna 1704 „usnula v Pánu“ Její milost panna Katrle ze
Slou ína. Z udaného v ku je v záhybu h betu matriky viditelné jen poslední íslo dvoj íslí – 9.13) Katrle je hypokoristikum jména Kate ina14) a je více než pravd podobné, že jde
o Kate inu B šínovou. V hesle o rodu B šín z B šin
v Ottov nau ném slovníku však nenacházíme ani ji, ani
Slou ín.15)
Již 24. prosince 1704 je uveden jako kmotr urozený
a state ný rytí , pan Rudolf Koc z Dobrše, pán na Slou ín .
Jemu a jeho manželce Maxmilián rozené Netolické se pak
ve Slou ín rodí v letech 1708, 1710 a 1712 d ti.
V šestined lí po posledním porodu Její milost paní ze Slouína ve v ku 35 let zem ela. V té dob je ve Slou ín p ipomínán polní mistr a také ko í Jeho milosti pána, roku
1714 se stala matkou (otec neznámý) Marjánka, sloužící za
kucha ku ve Slou ín . Téhož roku je kmotrou urozená
panna sle na Johanka bydlící ve Slou ín , aniž o ní víme
n co bližšího. Rudolf Koc se oženil podruhé – 12. zá í 1715
kmotrovala v Katovicích urozená paní Marie Anna Kocová
rozená „Nemajerová“ (správn Lemajerová) a na Slou ín
a již 18. zá í 1715 bylo pok t no dít Rudolfa Koce a Její
milosti paní Marie Anny Kocové, rozené Lemajerové,
narozené ve Slou ín .16) Rudolf Koc z Dobrše je nejspíše
totožný s Rudolfem Ferdinandem Kocem, jedním
z n kolika syn Jana D tleba Koce na Volšovech. Jiné
informace o n m Sedlá kovo pojednání o rodu Koc
z Dobrše neposkytuje.17)
Dalším šlechtickým rodem, který nacházíme na Slouín , jsou Dlouhovesští. Už v roce 1716 byl za kmotra ve
St elských Hošticích rytí Jan Dlouhoveský, císa ský rytmistr, „bydlící“ v Slou ín , roku 1718 Regina Dlouhoveská, paní v Slou ín .18) Od roku 1726 je pán na Slou ín
zaznamenáván n kdy pod k estními jmény Jan Karel a toho
roku se dozvídáme, že vysoce urozená paní, paní Regina
Dlouhoveská a na Slou ín , je rozená hrab nka
z Welsenhaimbu. Oba jsou asto kmotry na šlechtických
svatbách v okolí. V roce 1728 je paní na Slou ín nazvána
k estními jmény Regina Markéta a toho roku je zaznamenán také Vojt ch Hauf, lokaj ze Slou ína. Jan Karel a Regina Markéta ve Slou ín nezplodili potomka a Jan Dlouhoveský z Dlouhé Vsi a na Slou ín je jako kmotr naposledy
zapsán roku 1731, zatímco Regina Dlouhoveská ze Slou en roku 1738. Žila však ješt roku 1742, kdy byla kmotrou
dít te nových majitel slou ínského dvora.19) Nevíme však,
kde bydlela. O Janu Karlovi Dlouhoveském v d l M. Kolá , že roku 1707 složil p ísahu v rnosti a ješt roku 1736
byl rytmistrem a držel Slou ín.20)
Po Dlouhoveském nalézáme v držení poddanského
dvora ve Slou ín urozeného pana Josefa Fruweina
z Podolí – 28. ledna
1742 byl jemu a jeho
manželce paní „Francli ce“ rozené
í ance
pok t n syn Jan Karel,
narozený ve Slou ín .
Dít však ve Slou ín
také brzy zem elo – bylo
poh beno ve Volenicích
18. prosince 1742.21)
Josef Fruwein byl jedním ze sedmi syn Františka Fruweina, sídlícího
roku 1736 na nedalekých

Letecký snímek popisované situace ve Slou ín .
uje, že Eva Kate ina byla šlechti nou. Roku 1668 byl
slou ínským mlyná em Matouš Špa ek.9)
V roce 1674 tu již „sed l“ nezpochybnitelný šlechtic.
Za kmotra dít ti ze sousedního Koclova byl urozený
a state ný rytí pan Jan(?) N. Ploth (následuje vynechané
místo) a na(?) Slou ín .10) Ve h betu knihy je „schované“
slovo, z n jž je vid t jen písmeno „n“; je možné p edpokládat, že jde o jméno Jan. V bec není viditelné sl vko p ed
Slou ínem, ale je možné dosadit sl vka „na“ nebo „ve“.
Litera „N“ znamená, že zapisovatel neznal (druhé?) k estní
jméno kmotra. Protože neznal ani predikát, ponechal na
jeho dopln ní prázdné místo. Tento rytí byl z ejm
p íslušníkem rodu Plot z Kona in, o n mž je velmi málo
známo – poslední z rodu Ferdinand žil v 1. polovin 18.
11)
století.
Když se roku 1678 ženil slou ínský mlyná Matouš
Šmejkal, byla mu za sv dka také Dorota, šafá ka ze Slou ína. V roce 1692 se oženil slou enský mistr (tj. ov ák)
Vav inec Polák. Zda šlo o zam stnance Plota z Kona in,
nebo již nového majitele „panského“ dvora, nevíme. V roce
1694 je však jako kmotra zaznamenána Její milost urozená
panna Ka enka B šínka ze Slou ína. Ka enka B šínka ze
Slou ína kmotruje pak n kolikrát v roce 1697 a za kmotru
byla také Marie, kucha ka panny Ka enky ze Slou ína.
V letech 1698 a 1699 byla nazývána Katli kou a Katenkou,
v letech 1700 a 1701 byla zapisována jako Její milost panna
Ka enka B šínka, panna na Slou ín ,12) což by nazna ovalo, že by byla majitelkou pojednávaného slou ínského
dvora. Nesm jí nás zmást zdrobn lé tvary jejího k estního
jména, které evokují domn nku, že by mohlo jít o dceru
majitele dvora. Nebylo výjimkou, že i dosp lé ženy byly
ozna ovány zdrobn lými jmény. Mohlo jít o neprovdanou
p íslušnici rodu B šín z B šin, tzv. „starou pannu“. 20.

Pohled na p. 1 a 2 (123) z návsi (foto Rožmberský 2015).
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kému panství poplužní dv r Slou ín náležel, snad
v souvislosti se zrušením roboty zde na hospoda ení ve
vlastní režii za pomoci šafá rezignovali a dv r pronajímali
nájemc m („nájemník m“). Nakonec dv r p. 2 prodali.
Kupcem byl roku 1880 soused Tomáš Pavelec, sedlák ze
Slou en p. 1, který bývalý poplužní panský dv r (p vodn selský) p ipojil ke svému dvoru. Za p. 2 zaplatil 25 000
zlatých – dnes Novosedly p. 123.31) Tomáš Pavelec je pak
(nap . v letech 1885, 1895) ozna ován v matrice jako majitel dvor p. 1 a p. 2 ve Slou eni.32) Podle zprávy k roku
1894 byly dvory panství Strakonice ádu maltézských rytí
ve vlastní správ , jen dv r Slou ín (33 ha) byl parceln
pronajat.33) Zdá se, že šlo o již zastaralou informaci.
Podrobn jší historické mapy se dochovaly až z druhé
poloviny 18. století. I. vojenské mapování (1764-1768) již
nezaznamenalo ov ín, který býval situován s provozních
d vod obvykle opodál vesnice. Ov ák byl ve Slou ín
p ipomínán jen ve 2. polovin 17. a na za átku 18. století
a ov ín byl potom z ejm zrušen. Zmín né mapování bylo
provád no d stojníky z h betu kon podle oka, takže nelze
spoléhat na jeho p esnost. P esto ve Slou ín zaznamenalo
dva výrazné dvory – na západním okraji voln jší uskupení
objekt a východn od n j obdélnou uzav enou dispozici,
typickou pro poplužní dvory.34)

Kladrubech. Roku
1745 m l Josef
Fruwein již zemskodeskový statek
Strunkov u Sušice.22)
Na Slou ín následoval
urozený
pan Jan Antonín
z Möller
elní štítová ze zbo ené budovy, Möller
s
manželkou,
urozemožná sídla šlechty. Pohled z návsi
nou
paní
Marií
(foto Rožmberský 2015).
Annou
rozenou
Kunášovou z Machovic, kte í k tili ve Slou ín narozené
d ti v letech 1743, 1745, 1746 a 1747. V roce 1746 byla za
kmotru jejich dít ti také Její milost sle na Eleonora Möllerová ze Slou ína.23) V roce 1747 však Möllerové umírali,
e eno slovy Jana Wericha, až se z jejich dvoru ve Slou eni
kou ilo. Nejprve v dubnu zde zem ela Anna Barbora „Mellerová“, rozená Lemajerová (matka Jana Antonína?), ve
v ku 43 let, poté v ervnu samotný pán na Slou eni Jan
Antonín „z Mellern“ v pouhých 23 letech a nakonec
v srpnu jeho jeden a p l ro ní syn Josef.24) Ott v slovník
nau ný tento rod nezaznamenal.
Vdova patrn dv r musela prodat. Již 15. íjna 1747
totiž k til potomka narozeného ve Slou ín František Sosna,
bývalý správce ve Št chovicích.25) S velkou pravd podobností práv on koupil do té doby „panský“ dv r ve Slou ín . Více zpráv o n m nemáme a je možné p edpokládat, že
nakonec prodal pojednávaný dv r ke strakonickému panství, ímž se z n j stal dv r poplužní a hospoda il na n m
šafá . V roce 1755 se narodilo ve Slou eni dít šafá e Tomáše Mála, strakonického poddaného, který je pak asto
zmi ován, a již jako rodi nebo kmotr, jen n kdy ozna ený
jako šafá . Naposledy je zmín n roku 1764, kdy se stal ve
Slou ín otcem.26)
Od roku 1770 jsou v matrice uvád na popisná ísla. Ve
Slou ín je šest ísel (1-6) a p. 15 má mlýn. Roku 1784 se
stal otcem Ond ej Klecan ze Slou ína p. 2; roku 1787 je
otec Ond ej Klecan ze Slou ína p. 2 ozna en jako šafá .27)
Ve Slou ín p. 2, který byl z ejm poplužním dvorem
strakonického panství, žili také podruzi, které zde nebudeme vypo ítávat. Dalšího šafá e nalézáme ve Slou ín p. 2
od roku 1812 – byl jím Jan Pešek, od roku 1814 je zde
panským šafá em František Slavík, naposledy zaznamenaný
roku 1816. V letech 1819-1826 je slou ínským panským
šafá em Mat j H rský, v letech 1831-1832je uvád n v p. 2
vrchnostenský šafá Vojt ch Hovorka; v p. 6 bydlel panský poklaský.28)
Od roku 1832 je ve Slou eni p. 2 dlouhou dobu panským šafá em Jan Rataj. Roku 1848 je ješt ozna en jako
panský šafá v panském dvo e ve Slou eni p. 2, avšak od
roku 1848 je nazýván „nájemníkem“. Roku 1855 ve Sloueni p. 2 zem ela manželka nájemníka Jana Rataje (ve
v ku 45 let) a ješt roku 1864 zde porodila nemanželské
dít jeho dcera. Mimo podruh , nádeník a eledín bydlel
v p. 2 od roku 1851 p ipomínaný „patentální invalida“
František Burian, roku 1869 také kožešnický mistr Martin
Haas a od téhož roku je zde po dlouhou dobu podruhem
Vojt ch Hromádka.29)
V roce 1876 je Vojt ch Hromádka ve Slou eni p. 2
hajným, roku 1879 nájemníkem a v roce 1880 op t podruhem.30) Zdá se, že strakoni tí johanité, k jejichž strakonic-

elní štítová ze zbo ené budovy, možná sídla šlechty.
Pohled z nádvo í (foto Rožmberský 2015).
Pom rn p esný je císa ský otisk mapy stabilního katastru z roku 1837. Stavební parcela (i p.) 1 je dv r sedláka
Pavelce, stavební parcela (i p.) 2 je poplužní dv r. Uzav enou dispozici nep ipomíná, od Pavelce je odd len jen klikatou zdí. Sestává z obdélného stavení situovaného p i vjezdu
do dvora z návsi, na n jž navazuje sm rem do hloubi dvora
o n co užší objekt, mírn odsko ený od dlouhé osy p edního stavení. Na opa né stran dvora p i vjezdu je u d lící zdi
s Pavelcem drobná stavbi ka. Vzadu uzavírá nádvo í objekt
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Východní stodola (foto Rožmberský 2015).
na p dorysu „L“ – sýpka s p ístavkem. Sou ástí dvora je
i východn situovaná stodola (stavební parc. 3) a zahrada za
ní (parc. . 8). Všechny objekty dvora byly zd né.35) Možná
už došlo k asanaci n kterých objekt a výstavb jiných, než
jaké tu byly v dob I. vojenského mapování. V sou asnosti
nejvíce p ipomíná uzav enou dispozici p. 124 (d íve parc.
. 4, p. 3, z ejm usedlost n kdejšího nejmenšího sedláka
Stacha) v t sném jihovýchodním sousedství bývalého poplužního dvora, které s ním však nemá nic spole ného.
Spojený dv r Pavelce s bývalým poplužním dvorem (panským sídlem) nese dnes p. 123,36) na objektu je však umíst no p. 1.
Zrekapitulujeme-li dosavadní poznatky, m žeme íci,
že a koli jsou po átky Slou ína zahaleny ml ením písemných pramen , je možné se domnívat, že lokalita asi zanikla
za válek v 15. století. Byla pozd ji asi áste n obnovena,
n kdy po polovin 16. století zde mohl vzniknout z v tšiny
pozemk bývalé vsi poplužní dv r, pozd ji rozd lený na
dva velké poddanské dvory. Jeden z nich koupil m š an
a specializoval se na chov domácích zví at. Víme o n m
z berní ruly z doby po polovin 17. století. P ed rokem 1674
se tento dv r stává panským sídlem, tedy sídlem šlechty.
Mimo hospodá ských zam stnanc dvora máme doloženy
i osobní sloužící, jako nap íklad služebné, kucha ky, lokaje
nebo ko í. Vyst ídaly se zde rody z Žeberka(?), Plot
z Kona in, B šín z B šin, Koc z Dobrše, Dlouhoveských
z Dlouhé Vsi, Fruwein z Podolí a Möller z Möller, jejichž
p íslušníci nem li dostatek prost edk k zakoupení zemskodeskového statku. V roce 1747 se pojednávaný dv r dostal
do rukou nešlechtice (bývalý ú edník) a okolo poloviny 18.
století se stal poplužním dvorem strakonického panství, spravovaný šafá i. Od roku 1848 byl dv r ( p. 2) zmín ným
panstvím pronajímán nájemc m a v roce 1880 byl prodán
sedlákovi Pavelcovi, který jej p ipojil ke svému dvoru p. 1.
Historické mapy neumož ují nap íklad na základ lenitého p dorysu ur it konkrétní objekt, který byl panským
sídlem. Nedošlo-li k jeho likvidaci p ed rokem 1837, pak
bychom jej p edpokládali v ele dispozice, vedle vjezdu.
Tato budova však byla za éry JZD z ásti zbo ena a nahrazena do nádvo í otev enou kolnou. Z bývalé budovy je
patrná jen elní štítová ze (je u ní zvonice); v interiéru je
patrná jizva po p í ce d lící budovu na dva podélné trakty
a zazd ný vstup z návsi. Zdivo je smíšené.
Komplex bývalých p. 1 a 2 byl v restituci po roce
1990 navrácen rodin Pavelcových, která zde dnes soukrom hospoda í. P i pr zkumu v lednu 201537) byl autor upozorn n na nádvo í na ješt viditelné stopy po n kdejší klikaté zdi, odd lující kdysi p. 1 a 2. Byla opat ena sloupky
krytými žulovými deskami ve tvaru nízkého jehlanu.38)
Jedna z nich se dosud na nádvo í nalézá.
Poznámky: 1) Naposledy Koblasa, P. – Ková , D.:
Panská sídla jižních ech. eské Bud jovice 2003. 2) Pro-

Žulová krycí deska sloupku bývalé zdi odd lující p. 1 a
panský dv r p. 2. V pozadí staré hospodá ské stavení
dvora (foto Mikota 2015).
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vznik, p vodní význam a zm ny IV. Praha 1957, s. 105. 3)
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Praha 1890, s. 897. 16) SOA, Volenice 4, fol. 181, 202,
214v, 226v, 348v, 216v, 222, 240, 239, 249v; Katovice 4, s.
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Schematismus velkostatk v Království eském. Žižkov
1894, s. 1035. 34) http://oldmaps.geolab.cz, mapový list .
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http://www.mapy.cz. 37) P. Rožmberský – P. Mikota 14. 1.
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Pavelcovi.
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Sedlec i Chvalešovice?
Otto Slabý
P i pátrání po tvrzišti Sedlec (okr. eské Bud jovice),
které je uvedeno ve III. dílu Encyklopedie eských tvrzí pod
zna kou -JÚ-,1) jsme se pokoušeli ztotožnit zde publikovaný situa ní plánek tvrzišt se skute ností v terénu. Plánek
však místním pom r m naprosto neodpovídá.
Z textu stati popisující tvrzišt se pak dozvídáme, že
oválný areál tvrzišt porostlý smrkovým a borovým lesíkem, ze t í stran obklopený rybní kem, je situován na ostrožn nad severozápadním okrajem rybníka Pla ek, v t sné
blízkosti železni ní trat , a je od pevného terénu odd len
p íkopem s bažinatým dnem. Tomuto popisu skute n
odpovídá poloostrov, který od severozápadu vybíhá do
jmenovaného rybníka. Tento poloostrov je sice porostlý
uvedeným lesíkem, ale je zcela plochý bez sebemenších
terénních nerovností i p íkopu.
P i dalším hledání jsme asi 150 m severn od tohoto
poloostrova našli p i okraji rybníka ostr vek, odd lený od
b ehu pravidelným obloukovitým pruhem vody ší ky cca
15 m. Tento pruh, p ipomínající vodní p íkop, je jakoby
vykrojen do b ehu rybníka a na samotném b ehu je lemován
valem až 50 cm vysokým. Ostr vek oválného tvaru rozm r cca 15 x 25 m je zarostlý k ovím a listnatými stromy a na
jeho povrchu jsme nenašli žádné výrazn jší relikty.
P i následném hledání v literatu e jsme zjistili, že tuto
lokalitu práv popsal Daniel Ková v knize Tvrze, hrady
a zámky eskobud jovicka.2) Autor ji popisuje pod heslem
Chvalešovice, p i emž toto tvrzišt pokládá za možné místo
starší chvalešovické tvrze, která p edcházela dodnes stojící
tvrzi renesan ní ve vsi. Tato interpretace je velmi pravd podobná už z geografických d vod , nebo naše tvrzišt
v katastru Chvalešovic je vzdáleno p es 2 km od vsi Sedlec

Situace tvrzišt v rybníku Pla ek.

Tvrzišt v rybníku Pla ek na leteckém snímku.
u Temelína a jen n kolik stovek metr od vsi Chvalešovice.
Jinak se toho o tvrzišti zvaném Sedlec poblíž vsi Chvalešovice ve starší literatu e mnoho nedopátráme. Situaci
komplikuje fakt, že stejnojmenných panských sídel je na
eskobud jovicku i Táborsku více, a tak u n kterých
zpráv není jistota, ke kterému z nich pat í. Nedaleko odtud
poblíž Netolic se nachází ves Sedlec s tvrzišt m a stejn tak
u Sezimova Ústí je tvrzišt stejného jména.
Plánek tvrzišt uvedený v Encyklopedii eských tvrzí
byl p evzat z lánku Václava Humla Sídla nižší šlechty na
Vltavotýnsku.3) Autor v pojednání mimo jiné uvedl, že
tvrzišt se vyzna uje strmými svahy, jeho východní stranu
chránil obloukovitý val a že lokalitu objevil v roce 1987 J.
ížek, který provedl její kresebnou dokumentaci. Plánek
však neodpovídá místní situaci a text patrn odkazuje na
nesprávné místo.
Poznámky: 1) Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí
III. Praha 2005, s. 672. 2) Ková , D.: Tvrze, hrady a zámky
eskobud jovicka. eské Bud jovice 2011, s. 162. 3)
Huml, V.: Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku. In: Historická geografie 28. Praha 1995, s. 93.

P íkop tvrzišt v rybníku Pla ek (foto O. Slabý 9. 1. 2011).

Tvrzišt v rybníku Pla ek od jihu (foto O. Slabý 27. 2. 2011).
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Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
menné základny cenným pomocníkem pro všechny, kdo s dílem
Sedlá kovým p icházejí do kontaktu.
Aby byla pro budoucího badatele práce opravdu p íjemná, vytvá í Historický ústav spolu s firmou Aip Beroun softwar šitý
p ímo na míru této databázi a všem jejím specifik m. Základem je
voln dostupný systém pro tvorbu digitálních knihoven – Invenio,
který je dále upravován. Každý lístek má sv j vlastní záznam, do
n hož je p epsáno co nejvíce d ležitých informací z lístku. To
znamená všechna jména, místní názvy, data, o co se jedná (nap .
narození, s atek, prodej, …), citace a v neposlední ad též jazyk,
v jakém je karti kový zápis (a tedy i originál). Ke každému zápisu
je p ipojena naskenovaná karti ka, takže badatel nebude ochuzen
o rukopis Sedlá k v i jeho spolupracovník , p ípadn si bude
moci pro íst další dopl ující údaje, které nebyly do databáze
p epsány. Cílem digitalizace a zp ístupn ní kartotéky totiž není
doslovný p epis lístk v plné podob , ale vytvo ení záznamu se
st žejními informacemi, které umožní vyhledávání tak, aby žádný
lístek nebyl ve virtuálním prost edí „ztracen“. Nap . se z p episu
nelze dozv d t, o em vedli doty ní spor, ale víme, že ten a ten
vedl toho a toho dne a roku spor. Jaký, je-li to na karti ce, se dozvíme pohledem na ni.
K výro í 170 let od Sedlá kova narození nezbývá než p át,
aby digitalizace kartotéky prob hla podle p edstav iniciátor
a p inesla užitek všem badatel m a dalším zájemc m.

Digitalizace rodopisné a místopisné kartotéky
Augusta Sedlá ka
Radka Lomi ková

August Sedlá ek zem el p ed více jak osmdesáti lety, jeho dílo však žije i nadále. Podle poslední v le byla jeho poz stalost
z v tší ásti uložena v Praze v eskoslovenském státním historickém ústavu, dnes Historickém ústavu Akademie v d R. A práv
zde opatrovaná rodopisná a místopisná kartotéka „jde s dobou“ a v
t chto dnech je p evád na do digitální podoby. Pro konkrétní
p edstavu o množství – jedná se o šest kartoté ních sk íní, v nichž
se ve 308 zásuvkách nachází zhruba 450 000 lístk . To znamená
450 tisíc osobních nebo místních údaj azených podle jednotlivých rod nebo lokalit a v jejich rámci pak chronologicky.
V roce 2012 získal Historický ústav grantovou podporu Ministerstva kultury R v rámci programu Národní kulturní identity
(NAKI) pro projekt „Vývoj digitálních technologií ke zp ístupn ní
prosopografických a topografických kartoték badatel minulosti se
zvláštním z etelem k fondu Augusta Sedlá ka“. Pod vedením Evy

Výstava v Polsku
Milan Dinstbir

Od 6. dubna 2013 m l len zlínské pobo ky KASu Milan
Zikmund výstavu kreseb hrad v polském m st Jarocin. Autor se
historii a zejména poznávání panských sídel amatérsky v nuje více
než 40 let. Za tu dobu navštívil p es tisíc t chto objekt . Touha
zaznamenat neopakovatelné kouzlo a patinu historických budov ho
p ivedla k vytvo ení mnoha ná rt , z nichž postupn vykrystalizovala osobitá kresba s velkým citem pro detail. Vystavovat za al na
popud svých p átel, mimo jiné archeologa J. Kohoutka, nejd íve na
hrad v Malenovicích, v Povážské galerii v Žilin , na p erovském
zámku, hrad Buchlov , v Otrokovicích, Zlín atd. Od roku 1999

Ukázka zápisu na Sedlá kov karti ce.
Doležalové a Roberta Šim nka byla zahájena postupná digitalizace
a zp ístup ování obou kartoték Augusta Sedlá ka. Nejpozd ji
v roce 2015, kdy projekt skon í, budou moci zájemci listovat
jednotlivými kartoté ními záznamy z pohodlí vlastní pracovny,
sta it jim bude po íta s internetovým p ipojením. Jaké budou mít
možnosti?
V první ad to je možnost vyhledávání, kterou samotná kartotéka umož uje jen z ásti. Pokud totiž nap . jméno hledané
osoby není zahrnuto v lístcích v novaných jejímu rodu, tak jen
t žko na n j lze narazit mezi ostatními lístky. Takto bude mít
badatel možnost projít všechny lístky, na kterých je doty ná osoba
zmín na. A to v jakékoliv souvislosti: jako kupující, jako strana
sporu, jako partner atd. Vyhledávat bude možné tak ka cokoliv.
Jména, lokality, osoby v rámci vybraného asového úseku, všechny narozené, sezdané i zem elé ve zvoleném období, majetkové
transakce, spory a jiné delikty, zkrátka prohledávání nap í kartotékou se meze nekladou.
Druhá a možná d ležit jší pom cka než vyhledávání, bude
pohodlný p ístup do kartotéky, ve které A. Sedlá ek zaznamenával
i zdroje p epsaných údaj . Tedy informace, které ve v tšin jeho
publikací nemohly být pro rozsáhlost zve ejn ny. To má jen jediné
omezení. Ne všechny kartoté ní lístky odkazují na prameny nebo
literaturu. Pomocníkem Sedlá kovi p i t íd ní a zapisování poznatk z jeho badatelských cest byly desítky sešit , kam si p episoval údaje z jednotlivých archiv a knihoven. Ty se staly podkladem pro vznik kartotéky. ada odkaz z lístk sm uje na n
a nikoliv na primární zdroj. Sešity do digitalizace zahrnuty nebyly,
n které navíc podlehly ztrát . P esto je zve ejn ní jakékoliv pra-

spolupracoval s fotografem a cestovatelem A. Hoferkem; z této
spolupráce vznikla kniha s názvem Hradní z íceniny na Slovensku,
kterou M. Zikmund áste n ilustroval. Jeho práce p edstavují
pr ez tvorbou z let, kdy se svými kamarády uskute nil n kolik
výprav do Polska, Alsaska, jižní Francie, p edevším ale po naší
vlasti. Tyto cesty jej inspirovaly k dalšímu dílu (drobné kresby,
péefky, akvarely). Autor stál p i zrodu zlínské KAS. Výstava
v polském Jarocinu skon ila 30. dubna.

Už jste etli...?

Památky st edních ech 26, 2/2012. asopis Národního
památkového ústavu územního odborného pracovišt st edních
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ech v Praze (vým na za Hlásku). Formát A4, 52 str., cena 60 K ,
distribuce: tel. 274008285, e-mail: martinkova@stc.npu.cz.
Z obsahu: J. Žižka: Ze stavebn historických pr zkum archivu
NPÚ ÚOP st edních ech v Praze (otišt n SHP státního zámku
Ho ovice O. Novosadové – M. Horyny z r. 1974 i s p dorysy
a analýzou), s. 41-54; J. Žižka: N kolik poznámek k podob
„Nového“ zámku v Ho ovicích (staré plány, fota), s. 55-64.
J. Anderle: Tvrze Kozelského polesí. Edice Zapomenuté
hrady, tvrze a místa . 11, 2. dopln né a rozší ené vydání. Publikace pojednává o zaniklých tvrzích (tvrzištích) Javor, Kamýk Mydlná a Neslívy a je dopln na o informace o nau né stezce F. X.
France. Formát A5, 24 stran.
V uvedené edici pod . 44 nov vychází od autor M. Cikána
a P. Rožmberského: Št drý hrádek. Publikace rozebírá nejen z íceniny Št drého hrádku nedaleko Žlutic, ale informuje i o tvrzišti
a zámku ve Št dré a o dvo e Nový dv r. Formát A4, 44 stran, barevné p ílohy. Za cenu nižší než krabi ka cigaret (+ poštovné a balné) je
možné ob brožury objednat na adrese vydavatelství: Ing. Petr Mikota, U Bachma e 10, 326 00 Plze , e-mail pmikota@post.cz.
D jiny staveb 2012. Sborník p ísp vk z konference D jiny
staveb. Plze 2013. A4, 270 stran, cena 200 K (+ balné a poštovné). Z obsahu: D. Novotná: Stavby, které nezanechávají stopy
(skleníky, fíkovny apod. v zámeckých zahradách), s. 5-9. V. Hájek: Z ícenina na Bab – poz statky barokního letohrádku?, s. 1014. D. Linhartová: Zhodnocení historizujících etap p estavby
zámku Žinkovy, s. 33-42. D. Tuma: Lovecké panské sídlo Ot šínSedle ko u Nalžovských Hor, s. 55-63. Z. Gersdorfová: „Distributa super laborem castri...“ K interpretaci novohradských purkrabských ú t Jana Zúbka ze Samosol, s. 113-117. E. Pulkrtová:
Vodní tvrz v Jeseníku a farní kostel ve Zlatých Horách – p ínos
pr zkum krovových konstrukcí pro osv tlení stavebního vývoje
historických objekt , s. 136-146. E. Volfová: Císa ský dv r
v Unhošti, s. 157-166. R. Bláha – J. Slavík: Jihozápadní ást st edov kého opevn ní Hradce Králové, s. 183-194. R. Vrla – T.
Kyncl: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Brní ko, s.
211-214. J. Št tina: Nová zjišt ní z tvrze v Kurovicích, s. 221-240.
A. Aubrechtová – J. Anderle – Z. Procházka: Poznámky k vývoji
žinkovských hrad , s. 253-260. Sborník možno objednat na adrese
výše uvedeného vydavatelství.
Redakce

Také na hrad Bubnu (okr. Plze -sever) došlo k havárii. 10.
dubna se zde z ítila bašta. Oprava bašty a parkánové zdi probíhala
v letech 1992-1999 pod dozorem okresního muzea. I p es vydaná
odborná stanoviska byla provedena neodborn za pomoci cementu
a bílého písku, bez pr duch , ímž se z bašty stal vodní rezervoár.
V letech 2008-2010 došlo k op tnému uvoln ní zdiva (zpevn no
bylo litým betonem) a letos se bašta z ítila. Su a betonové desky
zcela zavalily p ístup od eky. Podle informace správce hradu M.
Holého.
Redakce

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové
stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek: 74 489,02 K .
P íjmy: 187 570,33 K (dotace na sborník D jiny staveb: 40 000
m sto Plze , 35 000 Plz. kraj, na Hlásku: 14 000 Grant na podporu
kult. prog. m. Plzn , 8000 Nadace 700 let m. Plzn , na stezku F. X.
France: 60 000 od Plz. kraje, 15 000 od ing. Mikoty, p edplatné
Hlásky 11 760, desátek 3800, úroky 10,33) Výdaje: 182 681 K
(75 000 sborník D jiny staveb, 75 000 stezka, 31 285 Hláska,
vedení ú tu a poštovné 396, odm na pokladní 1000). Z statek: 79
378,35 K .
K. Brzobohatá
Rada spustila nové internetové stránky Klubu Augusta
Sedlá ka. Jsou p ístupné na www.klub-augusta-sedlacka.cz
(všechny starší varianty jsou neplatné). Stránky by m ly být stále
živé a aktuální a rozši ované o zajímavosti ze sv ta hrad . P ípadné nám ty mohou všichni zaslat na novou e-mailovou adresu:
klub_augusta_sedlacka@centrum.cz. Na stránkách najdete nap íklad všechny dosud vyšlé Hlásky (do roku 2012).
Na ervnové sch zi Rady byli potvrzeni ve funkcích p edseda
Ing. Jan Anderle, jednatel Petr Rožmberský a pokladníkem byl
zvolen Ivan Štrunc. Kontrolorem ú t z stává Ji í Sv tlík. Byly
ur eny osoby s pravomocí jednat jménem KASu o dotacích. Uspoádá se konference D jiny staveb 2014 a vydá se sborník
z konference D jiny staveb 2013. Jeho rozsah bude limitován
získanými dota ními prost edky. Poplatky len klubu Rad (tzv.
„desátek“) z stane na stejné výši, tj. 10 K ro n . Z d vodu neobdržení požadované výše dotace se zvýší p edplatné Hlásky ze 40
K na 80 K . Jednatel byl pov en sepsáním smlouvy s M. Novobilským o aktualizování nových internetových stránek KASu.
Návrh na zrušení nevyužívané knihovny KASu a jejího rozprodání
v dražb byl (i na základ vyjád ení mimoplze ských pobo ek)
zamítnut.
Redakce d kuje všem, kte í p isp li do Hlásky a pot ebuje
další p ísp vky. Auto i budou mít p íští ro ník Hlásky zdarma.
Dodatek k lánku z minulého ísla Hlásky o výstav týkající se
hradu Vízmburka: výstava je prodloužena do 31. íjna 2013. Viz
http://www.muzeumtrutnov.cz.

Z hrad , zámk a tvrzí

Svojkov (okr. . Lípa): Skalní suk, na n mž stával hrad, se
donedávna nalézal na soukromém pozemku a byl p ístupný pouze
„na erno“. Majitelé se ale zm nili a dnes se okolí skály parkov
upravuje, zámek byl zbaven náletových d evin, vznikla pod ním
nau ná cedule, na které je popis hradu a zaniklého zámku.
Vale ov (okr. M. Boleslav): Na hrad je nov otev en sklep,
který byl vykopán ze sutin. Nalézá se zde výstavka st edov kých
kachl , které se našly náhodn v lo ském roce a n kolik dalších
p edm t , které p ipomínají husitské hejtmany Bartoše a Bernarta
z Vale ova.
P. Záho ík
V sobotu 4. kv tna se konal jarní úklid hradu Kynžvartu
(okr. Cheb). Akci uspo ádaly Terra incognita o. s. a Hartenberg o.
s. ve spolupráci s NPÚ v Lokti a Lesy R.
F. Prekop
O neut šeném stavu starého zámku v Hracholuskách (okr.
Plze -sever) a jeho malovaných stropech bylo referováno ve 4.
ísle Hlásky 2012. P i návšt v Hracholusek na ja e 2013 bylo
zjišt no, že se zámek je již zbourán. Ješt p edtím se ást malovaného stropu poda ilo zachránit.
P. Mikota

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky
pobo ky: http://kasplzen.sweb.cz/.
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Jarní autovycházku na Táborsko a Benešovsko provázel
chladný vítr. Z Plzn vyrazily ty i automobily s 13 lidmi a dv ma
psy. Program byl trochu pozm n n a jako první lokalitu jsme
navštívili hrad Borotín. Z ícenina je pom rn dob e zakonzervovaná, patný je otisk roubené komory. V p edpolí se nacházející
hospodá ský dv r se hroutí, avšak zdá se, že bude zachrán n – jeho
ást se opravuje a má už novou fasádu. Následovala tvrz Dub,
která je sou ástí hospodá ského dvora. Nízká p ízemní stavba
s op ráky nese ješt na fasád zbytky sgrafit. Je v soukromých
rukou a nakonec jsme byli z její blízkosti vykázáni. Podobn se
nám vedlo v Polánce. Zdejší tzv. mladší tvrz je pom rn dlouhý
objekt, jehož jedna ást (s arkádovými oblouky) je ve z íceninách
zarostlých k ovím, zatímco druhá ást (s op ráky) má nov nastav né patro a novou st echu. Situace jsme nemohli obhlédnout
z nádvo í, nebo jsme byli vyhnáni majitelem se psem. Následovala Mladá Vožice, kde nás o ekával dlouholetý len plze ské pobo ky z Benešova, pan Kavka, který se stal na další cest naším
pr vodcem. V Mladé Vožici jsme navštívili zdejší hradní návrší
s novodobou kaplí a vodárnou; tyto stavby tém zcela zlikvidovaly poz statky hradu. Dále jsme obhlédli místné zámek
a v restauraci U zvonice poob dvali, vzpomenuvše 170 výro í
narození zdejšího rodáka, patrona KASu Augusta Sedlá ka. Pak
následoval hrad, který August navštívil poprvé – Šelmberk. Pan
Kavka sehnal klí e od v že, odkud byl daleký výhled. Prolezli
jsme šelmberským spolkem udržovanou z íceninu k ížen krážem,
i se sklepeními. Zaujaly stopy po vložené roubené komo e
v pozdn gotické i renesan ní zdi nového paláce i s velkými,
ovšem pyramidáln rozloženými okny. P esunuli jsme se k vodní
tvrzi K íženec, u níž byl roku 1992 vzty en její „pomník“. Tvrzišt
je ostrovem v rybníku a je možné se na n j dostat v míst , kde je
vodní plocha zanesena. Jsou zde ješt terénní náznaky zaniklých
staveb. Poté jsme z okresu Tábor p ejeli do okresu Benešov, a to
do Na eradce s románskogotickým kostelem a mohutnou starou
zvonicí, z ejm p vodn baštou opevn ní kostela. Potom jsme lezli
na Blaník – našt stí nikoli na jeho vrchol, ale na Ve ejovou skálu.
Zde byl pom rn nedávno na stránkách Hlásky popsán neznámý
hrad. Jeho zbytky – p íkopy a valy – jsou dob e patrné, nalezen byl
i st edov ký st ep. V Lou ovicích pod Blaníkem jsme uz eli jedinou poz stalou ze n kdejšího kláštera a ve zdejším zámku jsme
byli pozváni na prohlídku n kolika místností s nálezy z vykopávek
v areálu zaniklého kláštera. Po této „archeologické“ te ce byla
autovycházka ukon ena a ú astníci se vydali po vlastních osách
k domov m. Za p ípravu vycházky d kujeme Ottovi Slabému a za
výklad panu Františku Kavkovi.
Na jarní sch zi pobo ky byli p ijati t i noví lenové a vyloueno 7 neplati . P ítomní byli upozorn ni na fakt, že p íští rok
uplyne 30 let od založení Klubu Augusta Sedlá ka s tím, aby na
podzimní sch zi navrhli konkrétní akce k tomuto výro í. Bylo také
upozorn no na budoucí zvýšení p ísp vk kv li nedostate né
dotaci. Návrh, aby p ednášející na sch zkách za p ípravu p ednášky dostávali 100 K (seženou si notbuk), byl p ijat. V diskuzi bylo
probráno téma klubové knihovny. Knihovna je v podstat nefunk ní. Vykrystalizoval návrh, aby byl vytvo en soupis publikací
(knihovník V. Knoll ve spolupráci se Z. Gersdorfovou) a ty mezi
lenstvem vydraženy. Výt žek by šel na vrub Rady. Zjistilo se
však, že knihovna je v kompetenci Rady (viz tam).
Slavnostního otev ení zrekonstruované a rozší ené nau né
stezky F. X. France v Kozelském polesí se ú astnilo okolo 50 lidí.
K této p íležitosti bylo p ipraveno druhé rozší ené vydání brožury
Tvrze Kozelského polesí, které na míst distribuoval nakladatel P.
Mikota a podepisoval autor J. Anderle. Odborný výklad podávali
M. Novobilský a J. Anderle, záv r akce prob hl v hospod
v Kornaticích u marinovaných kolen. Nau nou stezku z ídil v roce
1995 Klub Augusta Sedlá ka spolu s tehdejším Okresním ú adem
Plze -jih. Nyní byla trasa stezky ve spolupráci s K T podstatn
rozší ena a p vodní uzav ený okruh s výchozím a kone ným
bodem pod hradem Lopatou byl zm n n na trasu s cílem v Kornaticích. Veškeré obsahové nápln informa ních tabulí byly aktualizovány a nov graficky zpracovány (ke shlédnutí na stránkách
KASu – www.Klub-Augusta-Sedlá ka.cz). Dotaci na obnovu
stezky poskytl Plze ský kraj (práce provedli p edevším P. Mikota

a M. Novobilský), plze ská správa Les
R vybudovala nové
lávky a odpo ívky. Trasa stezky prochází oblastí, kterou m žeme
považovat za výjime n dochovanou ukázku st edov ké krajiny.
V sobotu 14. zá í se koná tradi ní poznávací zájezd. Sraz jako obvykle v 8. hod. pod Hamburkem. Trasa povede na severní
Plze sko, v plánu je tvrz/zámek Nekmí , hrady Vrtba a B lá,
zámek Man tín, hrádek Brdo, kostel Víska, Záho ice s hradišt m
Vlada , hrady Rabštejn a Sychrov, z ícenina zámku Nový Dv r
a barokní dvory Kalec a Velká erná Ha . Cena by se p i pln
obsazeném autobusu m la pohybovat kolem 140 K . Nebude-li
zájezd týden p edem dostate n obsazen, bude zrušen a další
obdobné akce se nebudou pro nezájem len po ádat.

Pobo ka Praha

Kontaktní adresa: KAS Pobo ka Praha, PhDr. Ji í Úlovec, T . Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, email: julovec@mvcr.cz.
Zpráva o innosti v r. 2012: Pražská pobo ka KASu prošla
uplynulým rokem 2012 v obvyklém zab hnutém rytmu. Pravidelné sch zky aktivn jších len se konaly vždy t etí st edu v m síci
v budov Národního archivu na Hrad anech, s výjimkou prázdninového údobí. Po krátkém úvodu v novaném v tšinou klubovým
zájezd m následovaly p ednášky s hradní nebo historicky, p íp.
architektonicky zajímavou tématikou. P ednášky lo ského roku
nabídly celkem 10 témat. V lednu nám Petr Noži ka p edstavil
zajímavé letecké snímky hradní architektury z povodí Dyje,
v únoru nás Martin Holý jako pozvánku na kv tnový zájezd zevrubn seznámil s hradem Albrechtsburgem v Míšni a pevností
Königsteinem a v b eznu nás pánové Petr Nosek a Petr Šafránek
seznámili s ma arskými hrady, které shlédli v rámci zájezdu
našich zlínských koleg . Dubnovou p ednášku v noval Ji í Varhaník pražským témat m – zajímavému, málo známému kostelu sv.
Vav ince na Malé Stran a tém neznámému prostoru nad Vladislavským sálem Pražského hradu. V kv tnu dvojice Šafránek –
Nosek pokra ovala ve svém pojednání o hradech švýcarského
kantonu Graubünden a v ervnu nás Martin Holý seznámil s první
ástí zevrubného pojednání o hradní produkci vínem proslulé
oblasti na ece Mosele. V zá í pak sv j výklad doplnil druhou ástí
tohoto tématu a v íjnu nás Pavel Komárek provedl kostely na
Chrudimsku a hradem v Kadani. Listopadovou p ednášku v noval
Tomáš Tomí ek svému d kladnému pr zkumu hradu Veliš
u Ji ína a v prosinci nás duo Nosek-Šafránek obeznámilo s n meckými hrady vrchoviny Odenwald v jižní Hesensku. Kv tnový
autobusový výlet konaný ve dnech 5. – 8. 5. 2012 nás tentokrát
zavedl do severních ech a sousedních oblastí Lužice a Saska.
Nocleh byl zajišt n v chatkách autocampu eská brána ve Staré
Olešce nedaleko eské Kamenice. První den si ú astníci prohlédli
z íceninu hradu Ostrý (Šarfenštejn) a poté absolvovali prohlídku
obou zámk v Benešov nad Plou nicí. Záv r dne, který byl v nován prohlídkám zbytk hrad Schönbuch (Krásný Buk) s obrovským zemním opevn ním, Brtnického a Vl ího hrádku v eském
Švýcarsku, byl zpest en bytelnou bou kou s ledovými kroupami,
kterou však odvážní pochodníci zdárn v tamní lesnaté a skalnaté
pustin p e kali v historickém refugiu tzv. Velkého pruského
tábora. Program druhého dne zahájil záhadný objekt tzv. Kyjovského hrádku v údolí stejnojmenného potoka a další cíle už byly
n mecké – z íceniny kdysi významného hradu Kirschau, po nichž
následovala prohlídka cenného historického centra Budyšína
(Bautzen) s jeho bývalým hradním areálem Ortenburgem, významným dómem sv. Petra, dalšími kostely a zachovalým opevn ním s branami a v žemi v etn známé tzv. Wasserturm s vodárenským muzeem. Následoval nedaleký románský kostel
s westwerkem v obci Göda a na záv r dne zevrubná prohlídka
áste n zachovalého hradu a pevnosti Stolpen se zajímavým
muzeem. T etí den byl zasv cen n meckým hrad m Saského
Švýcarska – zbytk m hradu Winterstein na impozantní, širokému
okolí dominující skále a zbytk m hradu Arnstein (též Ottendorfer
Raubschloss) nad romantickým údolím í ky K inice (Kirnitsch).
Následovala prohlídka p vodn eského královského pohrani ního
hradu, nakonec rozsáhlé hlavní saské státní pevnosti Königstein
v majestátní poloze nad údolím Labe s jejími budovami, opevn -
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ními a expozicemi. Program dne uzav ela nemén dominantní
protilehlá hora Lilienstein se zbytky hradu, krásným výhledem
a po náro ném výstupu všem milou restaurací. Záv re ný den
otev ela návšt va s eskou st edov kou historií mnoho etn spojeného Donína (Dohna) s bývalým hradním areálem a pozdn gotickým kostelem. Následovala z ícenina hradu Tharandt, mj. vdovského sídla a úmrtního místa Zde ky, dcery Ji ího z Pod brad,
manželky saského kurfi ta Albrechta III., zakladatele pozd ji
královské saské dynastie Wettin . Záv r zda ilého zájezdu byl
v nován Míšni s prohlídkou jedine né palácové architektury hradu
Albrechtsburgu s p ilehlou katedrálou a historickému centru m sta
s kostelem Frauenkirche a honosnými m š anskými domy. Podzimní výlet konaný v obvyklém termínu 28. – 30. zá í 2012 navázal na lo ské putování po západních echách. Ubytování bylo
tentokrát zajišt no v campingu Melchiorova Hu u Ún šova. Díky
krásnému po así absolvovali ú astníci tém úplný p edem navržený program. První den navštívili z íceniny hradu Buben, zbytky
Svi omazského hrádku, poz statky hradu T ebel a z íceniny
známých hrad Volfštejna, Krasíkova a Gutštejna. Další den ráno
shlédli zbytky hrádku Falštejn nad údolím Úterského potoka.
Smutnou návšt vu dnes již nep ístupného zámku a hradu v Bezdružicích jim prudce oživila zpráva o atentátu kuli kovkou na
prezidenta Klause. Poté si prošli p vabné historické m sto Úterý
a pospíchali na prohlídku areálu kláštera v Teplé s konventem,
bazilikou a proslulou knihovnou. Odpolední program zahrnul
pr zkum dnes vlastn již jen z ícenin zámku v Toužimi. Následovaly Žlutice se zbytkem zámku a impozantního opevn ní bývalého
hradu Mazanec, jakož i prohlídkou m sta. Zdatn jší ú astníci stihli
vystoupat i na hrad Nevd k. Navazovala prohlídka rozsáhlých
zbytk hrádku Št drá a záv r dne obstarala obhlídka velmi zajímavého, bezmála opušt ného románského kostela v zanikající sudetské vsi Krašov . Poslední den shlédli ú astníci z íceniny hradu
Preitenstein i nedaleký stavebn historickými konferencemi proslulý zámek Ne tiny s blízkou mensdorfskou hrobkou. Zážitkem byla
následující prohlídka tvrze ve Vlkošov s nesmírn milým
a vst ícným majitelem p. Škaldou. Poté vystoupali shlédnout
nepatrné zbytky jednoho z hrad objevených zakladatelem našeho
klubu Josefem Milerem na Ne tinském Špi áku, kde mu v novali
tichou vzpomínku. Následovala prohlídka barokního zámku
v Man tín s parkem, a po shlédnutí zbytk hrádku Brdo zavítali
do Rabštejna nad St elou, kde si prohlédli z íceniny p edsunutého
opevn ní tzv. Sychrova, obhlédli zámek s klášterem a kostelem
i celé p vabné miniaturní m ste ko. Celou expedici uzav ela
prohlídka krásného románského kostela v Potvorov . Autobusy
byly tradi n napln ny spokojenými ú astníky. Obvyklý mimoádn veliký dík za dokonalou p ípravu zájezd op t pat í Martinu
Holému. lenská základna ítá k 31. 3. 2013 celkem 64 osob.
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek: 13 638 K . P íjmy: 152 960 K . Výdaje: 150 895 K . Z statek: 15 703 K .
P. Valenta

Zichpili v Humpolci jednotliví lenové a dobrovolníci provád li
svépomocné práce na úpravách podlah interiér a instalaci historické expozice, též i dohledávání a shromaž ování artefakt pro
tuto expozici. Nápravníkovo stavení ukazuje p íchozím podobu
drobného domku chudších obyvatel a emeslník kolem roku
1900. Do expozice exponáty darovali mnozí rodáci i osoby
z širšího okolí Humpolecka i Lede ska. Slavnostní zp ístupn ní
„Skanzenu Zichpil“ – p. 338 (tzv. Nápravníkovo stavení – podle
posledního rodu který objekt obýval) s p ilehlým Toleran ním
kostelem prob hlo dne 7. 7.. Správu objektu zajiš uje spole nost
Castrum o.p.s., jíž je KAS, pobo ka Humpolec zakladatelem. Slavnostního zp ístupn ní se ú astnilo cca 300 návšt vník . Skanzen byl
otev en po celé prázdniny každý den mimo pond lí a v zá í a íjnu o
víkendech. Skanzen navštívilo cca 750 návšt vník . Pod vedením T.
Durdíka a Mgr. Dragouna se dále jednotliví lenové a další dobrovolníci ú astnili v pr b hu roku archeologického výzkumu a úprav
terénu po výzkumu na hrad Orlík. Dlouholetá plodná spolupráce
byla ne ekan ukon ena p ed asným úmrtím pana profesora. P i
jednání pobo ky a zástupc Castrum o.p.s. dne 5. 2. byl zvolen nový
editel spole nosti Castrum o.p.s. pan Pavel Koubek, s platností od 1.
3., za odstupujícího Františka Kocmana. Pan Koubek je tak sou asn
druhým placeným kastelánem hradu. Poda ilo se tak sou asn rozšíit škálu nabízených služeb a návšt vnickou dobu na hrad Orlík.
Provoz na hrad Orlíku byl pro ve ejnost zahájen 31. b ezna a ukonen 28. íjna. Oproti minulým let m byla návšt vní doba rozší ena
o dva pracovní dny ( tvrtek, pátek) v m sících kv ten, erven a zá í.
V pr b hu této doby hrad navštívilo cca 9500 osob. Výro ní lenská
sch ze pobo ky se konala dne 30. 11.. Pro rok 2013 byla potvrzena
funkce editele a kastelána pana Pavla Koubka. Z d vodu zm n
obsazení pracovník Les
R a zájmu o odkup z íceniny hradu
Ch enovice soukromým zájemcem se nepoda ilo dále postoupit
v jednání o zahájení oprav hradní z íceniny. Do knihovni ky byla
pobo ce v nován další díl sborníku D jiny staveb, za což koleg m
z Plzn touto cestou d kujeme.
Zpráva o hospoda ení v r. 2012: Z statek: 300 K . P íjmy:
800 K ( l. p ísp vky 600, na Hlásku 200). Výdaje: 344 K (desátek 120, p edplatné Hlásky 200, poštovné 22). Z statek: 756 K .
F. Kocman

Další informace od pobo ek
redakce do uzáv rky tohoto ísla neobdržela.
Kontakty na ostatní pobo ky:
Pobo ka Brno
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00 BrnoLíše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Josef Jan Ková ,
Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Pobo ka 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.

Pobo ka Humpolec

Kontaktní adresa: KAS, pobo ka Humpolec, Hradská 818,
396 01 Humpolec, E-mail: kocmani.hu@seznam.cz, frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz, tel: 777347511. Internetové
stránky pobo ky: http://www.hrad-orlik.cz.
Zpráva o innosti v roce 2012: lenové pobo ky se scházeli
v pr b hu roku p i jednáních spole nosti Castrum o.p.s. a dále p i
po ádání jednotlivých kulturních a dobrovolnických aktivit na
hrad Orlík. lenové pobo ky spolu s dalšími dobrovolníky zajišovali drobnou údržbu a p ípravy jednotlivých aktivit pro ve ejnost
na hrad Orlík. V rámci p ípravy na otev ení objektu p. 338 na

Pobo ka Zlín
Kontaktní adresa: KAS pobo ka Zlín, MUDr. Ji í Hoza, eská
4760, 760 05 Zlín. Tel. 737177346. E-mail: jihoz@post. cz. Internetové stránky pobo ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 6. 2013
(vyjde v první ervencové dekád 2013)
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