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Sídlo rytí e Kryštofa z Týna – hrad Starý Hroz atov
na po átku 16. století
Jan Boukal
Zámek Starý Hroz atov (okr. Cheb) tvo í zdaleka viditelnou dominantu Chebska. P vodn byl tento zámek hradem, o emž dodnes sv d í jeho výšinná poloha, románská
v ž zakon ená cimbu ím a n které z vnit ních konstrukcí,
které však b žný návšt vník tohoto místa nespat í, nebo
zámek je soukromým majetkem. D jiny tohoto sídla byly
již zpracovány mnohokrát.1) O to více p ekvapí, jak málo
pozornosti dosavadní bádání v novalo jednomu z vlastník
n kdejšího hradu, z jehož poz stalosti se nám zachoval
pramen zcela jedine né povahy. Tímto pramenem je vlastní
životopis rytí e Kryštofa z Týna, který sepsal roku 1516
a jenž mimo jiné p ináší i drobné zprávy o jeho sídle.2)
Když rytí Kryštof z Týna hroz atovský hrad koupil,
m l za sebou již pom rn dlouhou a úsp šnou kariéru.
Narodil se roku 1453 na tvrzi v Týn u Sokolova (dnes
sou ást obce Lomnice). Ve v ku 18 let byl vyslán svým
otcem Hildebrantem na cestu do sv ta s jedním zlatým.
Zpo átku sm ovaly jeho kroky do ezna, odkud se dále
plavil po Dunaji do Vídn . Zde se setkal s vlivným p íbuzným, který mu pomohl získat službu na hrad Gurkfeld
v Kra sku (dnes Krško, Slovinsko) a poté na hrad Friedau
ve Štýrsku (Ormož, rovn ž Slovinsko). Záhy se Kryštof
z Týna ocitnul v armád ímského krále Fridricha III., který
tehdy vál il s Matyášem Korvínem. Kryštof z Týna sloužil
ve vojsku pod velením eského hejtmana Václava Vl ka
z enova. Kryštof v vliv v alpských zemích neustále vzr stal a na po átku 80. let 15. století byl dokonce jmenován
králem Fridrichem správcem jeho hrad v Istrii. Za vrchol
Kryštofovy kariéry lze považovat jeho jmenování do ú adu
místodržícího („zemského správce“) v Kra sku. Jakožto
místodržící byl pov ován ímským králem r znými d ležitými úkoly, nap . jednáním s italskými m sty i ztrestáním
odbojného rytí e Erazima Jamského ili Luegera, jehož
Predjamský hrad Kryštof obléhal se „t emi velkými puškami“ a dobyl jej.3)
Ješt za života Fridricha III. Kryštof Kra sko opustil.
Roku 1489 jej nacházíme ve spole nosti jeho otce, který
tehdy prodával sv j statek Wundreb (Odrava). V 90. letech
15. století a na po átku 16. století se Kryštof živil službou
r zným pán m. Sloužil waldsaskému klášteru, poté králi

Vladislavovi jako tlumo ník a delegát a coby vále ný kondotiér verboval vojáky, kte í se ú astnili landshutské války.
Od devadesátých let 15. století až do koup Hroz atova se
Kryštof z Týna psal dle Schönfichtu, p i emž není jasné,
o který Schönficht se jedná.4)
Roku 1506 p ikoupil rytí Kryštof ke svým dosavadním majetk m hrad Starý Hroz atov blízko Chebu od bratr Lorenze a Albrechta Frankengrüner . Tento hrad se pak
stal rodovým sídlem rytí z Týna na více než sto let.
V chebském archivu je dodnes zachován opis kupní smlouvy z roku 1599.5) Dva roky po koupi hradu vystav l Kryštof

Zámek/hrad Starý Hroz atov, stav po rekonstrukci (foto
autor kv ten 2013).
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záleželo.9) N kdy krátce poté si místní mlyná vystav l
nový mlýn, jehož náhon vedl skrze panské pozemky. Kryštof tedy s mlyná em sepsal smlouvu, dle které m ly ryby
z náhonu navždy pat it hroz atovské vrchnosti a nikoliv
mlyná ovi a jeho d dic m.10) Na samém sklonku svého
života nechal rytí Kryštof nov vystav t velkou komnatu
hroz atovského hradu z nových cihel, zatímco v k ídle
hradu nad kuchyní využil b hem stavebních úprav starých
cihel. Podlahy v komnat nad velkou komnatou
a v komnat ješt o patro výše „až u komínu“ nahradil
novými.11) Bohužel je prakticky nemožné tyto zajímavé
zprávy propojit s konkrétní terénní situací.12)
Kryštof z Týna byl dobrotivým pánem svých poddaných, kte í se živili p evážn zem d lstvím, t žbou d íví
a rašeliny a rybolovem. Dokonce mu nevadilo, když si jeho
lidé postavili své v elí úly p ímo v hradním p íkopu. Samotný Kryštof m l v hradním p íkop vysazeny t i hrušn ,
které zde vysadil ihned poté, co hrad koupil.13) Roku 1516
se rozhodl, že pro své potomky sepíše pam ti, aby v d li,
že svých majetk nabyl poctivou službou.14) Kryštof v
spisek jim m l sloužit rovn ž jako jakási hospodá ská instrukce, nebo obsahuje informace o dávkách z r zných vsí
v okolí hradu. Jedná se o zcela unikátní pramen pro poznání
života v pozdním st edov ku. P esto byl tento pramen eskými historiky dosud spíše opomíjen. Kryštofovo panství
po jeho smrti p íliš neprosperovalo a jeho pravnukové pak
byli z d vodu finan ní nouze roku 1605 donuceni panství
prodat. Nedlouho poté rod rytí z Týna vym el po me i.
Poznámky: 1) P ehled literatury o Starém Hroz atov
viz Karel, T. – Knoll, V. – Kr má , L.: Panská sídla západních ech – Karlovarsko. eské Bud jovice 2009, s. 155156. Podrobn o d jinách a stavebním vývoji viz Anderle,
J. – Knoll, V.: D jiny a stavební vývoj hradu, zámku
a zámeckého kostela ve Starém Hroz atov (Kinsbergu),
Pr zkumy památek XVI/2009, . 1, s. 17-44. 2) O Kryštofovi z Týna existuje pom rn zna né množství literatury,
ale i p esto není tato zajímavá postava v echách p íliš
známá. Informace o n m lze erpat nap . z t chto prací:
Wolf, J.: Eine Selbsbiographie aus dem Anfange des 16.
Jahrhunderts, Mittheilungen des Vereins für Geschichte der
Deutschen in Böhmen 2/1863, s. 67-73; Jánský, J.: Z dob
král dvojího lidu a loupeživých rytí . Praha 1993, s. 3751; Bláhová, M.: Obnovení lenního svazku šestnácti m st
a hrad v Horní Falci k eské korun na podzim roku 1509.
Osobní vzpomínky diplomata a tlumo níka. In: Mikulec, J.
– Polívka, M. (ed.): Per saecula ad tempora nostra. Sborník
prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka I.
Praha 2007, s. 133-136; Boukal, J.: Rytí Kryštof z Týna.
Vále ník a diplomat pozdního st edov ku. Nepublikovaný
rukopis bakalá ské práce obhájené na FF UK. Praha 2013.
Zde podrobné citace; Boukal, J.: Rytí Kryštof z Týna –
život vále níka a diplomata na sklonku st edov ku, Sokolovsko 4/2013, . 3, s. 15-17. Kryštof v text byl áste n
edi n vydán: Wolf, A. (ed.): Die Selbstbiographie Christophs von Thein. 1453-1516. In: Archiv für österreichische
Geschichte 53. Wien 1875, s. 105-123. Rukopis je dochován v opise z konce 16. stol. a uložen v Státním oblastním
archivu (dále SOA) Cheb, fond 1, karton 393, fascikl 528,
A2293/44. 3) Podrobn Boukal, J.: Rytí Kryštof z Týna.
Vále ník a diplomat pozdního st edov ku. Nepublikovaný
rukopis bakalá ské práce obhájené na FF UK. Praha 2013,
s. 15-21. 4) Citace v pozn. 3, s. 21-25. O prodeji Wundrebu
viz Staatsarchiv Bamberg, fond Waldsassen Urkunden,

na hrad pekárnu a nechal zast ešit hradní ochozy.
V blízkosti hradu vznikl rovn ž nový kravín z cihel, zast ešený doškovou krytinou. N kdy p ed rokem 1508 vznikl
v Hroz atov pravd podobn kostel i kaple, nebo je nám
známo z Kryštofova ustanovení, že hroz atovský kn z
tehdy sloužil mši za zesnulého komtura chebské komendy
ádu n meckých rytí . Snad se mohlo v p ípad tamního
svatostánku jednat o p edch dce mladšího zámeckého
kostela. Jelikož nebylo v potocích na hroz atovském panství mnoho ryb, Kryštof z Týna pojal úmysl do t chto potok n jaké ryby vysadit. V hornofalckém Poppenreuthu
zakoupil pstruhy, které vypustil do Mohelského potoka pod
svým hradem. M l však problémy s p ívodem v tšího
množství vody do potoka pomocí potrubí, nebo voda jím
netekla tam, kam m la a stálo jej mnoho námahy, než se mu
poda ilo tento problém vy ešit.6) Špatn tekoucí potrubí
však nebylo ni ím ve srovnání s tím, co již brzy na Kryštofa
z Týna ekalo.
Cheb a jeho okolí ohrožoval na po átku 16. století
svými nájezdy zemský šk dce Ji í Cedvic. Ten úto il nejen
na chebské m š any, ale též na mnohé ze svých šlechtických soused , kte í s Chebskými spolupracovali. Cedvicovi
spojenci Kryštofa koncem listopadu roku 1508 zajali
a uv znili jej na svém hrad nedaleko Kronachu. Kryštofovi
se však jedné noci poda ilo p emoci svého hlída e a oknem
vysko it ven. Celou noc b žel spo e od ný zimní krajinou,
dokud nedorazil do Kronachu, kde potkal své n kdejší
pány, kte í mu pomohli, a on se tak mohl vrátit dom . Obléhání Cedvicova hradu v Libé Chebskými se však Kryštof
nejspíš nezú astnil, by se s tímto tvrzením v literatu e
setkáváme. Na p elomu let 1509 a 1510 se Kryštof objevil
v Praze, kde se tehdy jednalo o obnovení lenního závazku
n kterých hornofalckých hrad a m st k eské korun .
Kryštof byl jednou z klí ových postav t chto jednání
a dokonce byl králem Vladislavem Jagellonským pasován
na rytí e.7)
Roku 1510 za al Kryštof hroz atovský hrad vybavovat
nábytkem. Nechal si vyrobit dv sk ín a v následujícím
roce pak ješt jednu tverhrannou sk í , jejíž tv rce Jorga
a Passnera ve svém životopise za jejich dílo pochválil.
Krom toho si tehdy po ídil ješt jednu malou sk í ku.
K hradu pat ily rozsáhlé pozemky, pokryté lesy a poli. Dle
Kryštofova doporu ení m li jeho d dicové dávat obilí kn zi
jako obro í, zatímco ku ata, sýry, vají ka a další jiné komodity z hroz atovského panství m ly z stat na hrad . Roku
1514 nechal Kryštof
z Týna postavit malý
domek pro hroz atovského kn ze blízko
poplužního dvora. Následn p ikázal, aby byl
v domku
vyhlouben
sklep. Tento domek byl
dokon en o dva roky
pozd ji.8) Mezitím p išla
v ervenci 1515 povode a odnesla s sebou
n kolik dom . P ímo
v Hroz atov si voda
vzala t i domky, které Erb rodu rytí z Týna z tzv.
pak nechal Kryštof dírenského erbovníku (barvy: štít
znovu postavit, nebo zlatý, znamení na n m a klenot
mu na jeho poddaných erný, pokryvadla ernozlatá).
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signatura 873. Dostupné online na stránkách:
http://monasterium.net/mom/DE-StAAm/Waldsassen/ 873/
charter [2. 6. 2015]. V p ípad Schönfichtu se m že se
jednat o Schönficht u Tirschenreutu nebo dnes již neexistují
Smrkovec ve Slavkovském lese. 5) SOA Cheb, fond 1,
karton 393, fascikl 528, A 2293/ 3 (4). 6) Poslední cit.
v pozn. 2, s. 115, v rukopise s. 46-47; citace v pozn. 3, s. 43.
Srovnej dílo citované jako druhé v pozn. 1, s. 25. 7)
Podrobn Siegl, K.: Die Fehde Egers mit Ritter Jorg von
Zedwitz auf Liebenstein. In: Mitteilungen des Vereins für
Geschichte der Deutschen in Böhmen 55. Prag 1917, s. 198; K d jinám hradu Libá a rodu Cedvic Knoll, V. – Úlovec, J.: Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé. In:
Castellologica bohemica 12. Praha 2010, s. 255-291.

O Kryštofov út ku viz dílo cit. jako druhé v pozn. 2, s. 4043. O jeho aktivitách v Praze viz t etí cit. v pozn. 2, s. 133136. 8) Poslední cit. v pozn. 2, s. 121, v rukopise s. 62-63.
9) Poslední cit. v pozn. 2, s. 121, v rukopise s. 64. 10) Poslední cit. v pozn. 2, s. 123, v rukopise s. 68-70. 11) Poslední cit. v pozn. 2, s. 121, v rukopise s. 64. 12) Nejedná se o
ojedin lou situaci, viz Gabriel, F. – Kursová, L.: Informace
historických pramen o st edov kých sídlech a problémy
s jejich interpretací, asopis Spole nosti p átel starožitností
3/2011, s. 134. Podoba hroz atovského hradu v pozdním
st edov ku je obtížn rekonstruovatelná. Viz druhá cit.
v pozn. 1, s. 32. 13) Citace v pozn. 3, s. 39-43. 14) Krátce
po sepsání svého spisku Kryštof nejspíše zem el. Panství po
n m zd dili synové Kryštof II. a Linhart.

Tyrolské klauzy
Petr Mikota
Tyrolsko je hornatá zem . Horské h bety ohrani ují
jednotlivá údolí, která tak p edstavují jednotlivé kraje. Dolinami a pr smyky vedly již od starov ku udržované obchodní cesty. Na mnoha místech se údolí zužují do skalních
sout sek. V t chto místech byly budovány ve st edov ku
silni ní uzáv ry, nazývané klauzy (z latinského claudere –
uzav ít).1) Využívaly se zpravidla k výb ru cla. Údolí bylo
p ehrazeno zdí, do níž byl vložen opevn ný objekt se dv ma branami a dalšími pomocnými stavbami. Mezi branami
probíhalo celní odbavení.
Tato zajímavá opevn ní nemají v našich zemích obdobu. A je to hrad, m sto, opevn ný kostel i vojenská
pevnost, to vše m lo kolem sebe uzav enou hradbu. Základem klauzy je naproti tomu jen jeden úsek hradby,
který se p imyká na obou koncích ke strmému svahu nebo
k vodnímu toku. V blízkosti klauzy byly n kdy stav ny
další pevnosti. Ty byly ur eny k obran p ed nep átelskou
armádou, zatímco klauza m la jako hlavní ú el výb r cla a
odolná byla jen proti menším skupinám úto ník . Tyrolská kastelologie proto zavádí pro tento typ opevn ní samostatnou kategorii.2)
Celní organizace
Výb r cla byl právem panovníka, který zpravidla toto
právo pronajímal. Krom cla se
vybíralo mýto, které sloužilo
k údržb silnic, most i brod .
V praxi se oba poplatky asto
zam ovaly. Existovalo mnoho
výjimek, ada m st i klášter
získalo r zná privilegia a úlevy.
Výb r í mýta si n kdy po ínali
svévoln a obohacovali se na
úkor panovníka. To vše snižovalo výnos cla pro stát.
Chaotické st edov ké pom ry se za aly m nit až za vlády Ferdinanda I. v roce 1528,
kdy byl vydán první moderní
celní sazebník. Celní organizace
byla dobudována po átkem 17.
století. V roce 1775 byly
v rámci monarchie zrušeny

n které celní hranice a vytvo eno jednotné celní území
zahrnující tyto zem : echy, Morava, Slezsko, Rakousy,
Štýrsko, Korutany, Krajina, Gorice a Dalmácie. Výjimku
m ly stále ješt Cheb a Plze (jejich zvýhodn né postavení m lo ko eny již ve st edov ku3)). Roku 1784 byla
p ipojena Hali a zrušeny výsady Chebu a Plzn . V roce
1825 byly kone n odstran ny celní hranice s Tyrolskem
a Vorarlberskem.4) Teprve potom se staly tyrolské klauzy
zbyte né a byly opušt ny nebo použity k jiným ú el m.
Klauzy
Následující vý et vychází z citovaných pramen
a dalších zdroj na internetu, dopln ných autorem podle
informací získaných na míst .
Altfinstermünz. Za obcí Pfunds v míst , kde opouští
stezka údolí Innu a stoupá k pr smyku Reschenpass, byl
již v dob ímské postaven most. Ten byl ve st edov ku
dopln n adou pevnostních budov, až vznikla kompaktní
stavba celnice opírající se na jedné stran o strmou skalní
st nu a na druhé stran o prudký tok eky. Sou asnou

Území historického Tyrolska s vyzna ením klauz. árkovan dnešní státní hranice
mezi Rakouskem a Itálií. 1 – Ehrenberger Klause, 2 – Fernstein, 3 – Altfünstermünz,
4 – Brixener Klause, 5 – Mühlbacher Klause, 6 – Lienzer Klause, 7 – Kolman, 8 –
Terlan, 9 – Salurn, 10 - Porta Claudia, 11 – Leutascher Schanze, 12 – Kufstein.
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Lienzer Klause (http://www.panoramio.com/photo/408496,
[6.9.2015]).
Altfinstermünz, jižní brána klauzy, vlevo vede hradba p imykající se ke skalní st n (foto P. Mikota 2013

Mühlbacher Klause (foto P. Mikota 2010).
Pevnosti na obranu Ehrnbergské sout sky. 1 – hrad, 2 –
klauza, 3 – Fort Claudia, 4 – Schlosskopf (informa ní tabule u objektu).

Podoba Ehrnberské klauzy v r. 1606 (informa ní tabule u
objektu).
stavbu za al budovat roku 1473 vévoda Zikmund. Na
pravém b ehu stojí pr jezdní opevn ný dv r (klauza),
uprost ed Innu mostní v ž se zachovaným cimbu ím a tzv.
smolným nosem, odkud se mohla lít vroucí sm la na
nezvané hosty. Klauza je voln pr chodná, v ásti budov
je muzeum. Stavba je v majetku spolku, který ji opravuje
a postupn dopl uje interiéry dobovým vybavením.
Brixener Klause. Severn od Brixenu na stezce od Brenerského pr smyku byla na p elomu 12. a 13. století postavena klauza opevn ná hradbou. Byla mnohokrát centrem
vále ných útok . Po roce 1803 byla opušt na. V blízkosti

Mülbacher Klause – p dorys (informa ní tabule u objektu).
byla postavena v letech 1833-1839 mohutná vojenská pevnost Franzenfeste.
Ehrenberg. Historická cesta Via Claudia jdoucí údolím Lechu z Bavorska na jih, opouští v m st Reute tok
eky a prochází úzkým pr smykem do doliny Loisachu.
V t chto místech bylo postupn vybudováno n kolik
opevn ní: roku 1293 hrad, v letech 1317-1480 klauza,
v letech 1607-1609 dopln ná o bastiony, roku 1645 pevnost Claudia, roku 1741 pevnost Schlosskopf na prot jším
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Srovnání se situací v echách
Na našem území byly rovn ž stav ny stanice k výb ru
cla a mýta. Sv d í o tom místní a pomístní názvy typu
Mýto. Kupodivu jich není mnoho. Vzhledem ke konfiguraci terénu se u nás nedochovaly podobn ešené silni ní
uzáv ry – klauzy – jako v alpských zemích. Výjimkou
mohou být oblasti pískovcových skal, kde je terén pro taková opevn ní vhodný. Zde také nalezneme dobrý p íklad
v opevn ní Karlsfriedu na pomezí ech a Lužice, kudy
procházela Žitavská stezka. Byl postaven roku 1357. Krom skalního hrádku je zde dosud patrná opevn ná linie
p ehrazující údolí pod hradem. Jednoduchý val s p íkopem
je na protilehlé stran od hradu zakon en obdélným objektem. Uvádí se, že na severozápad p iléhal k úpatí hradního
ostrohu ohrazený celní dv r se dv ma branami, jimiž procházela obchodní cesta. Zbytek údolí mezi dvorem a úpatím
Heidebergu p ehrazoval asi 300 m dlouhý val s p íkopem,
který nutil obchodníky projet celním dvorem a zaplatit
v n m clo.5)
Lze p edpokládat, že i ostatní celnice byly vybaveny
r zn propracovaným systémem zábran, které nutily kupce
projížd t mýtním místem. Zde je tedy možnost dalšího
výzkumu. Podobný typ liniového p ehrazení údolí nacházíme i u horních m st jako je Jáchymov nebo Krupka. Zde
se však nejednalo o jednoú elovou celnici, ale o sou ást
m stského opevn ní.6)
Poznámky: 1) V n m in se tyto stavby nazývají rovn ž Talspere Burg, ve Švýcarsku Letzi. 2) Südtyroler Burgenkarte, Bozen 1995. 3) Zlatá bula císa e Zikmunda z 19.
9. 1434. 4) Kolektiv: Celnictví v eskoslovensku. Praha
1982. 5) http://www.luzicke-hory.cz/mista/index. php? pg=
zmkarlc [20. 5. 2015]. 6) Karel, T.: Opevn ní horních m st.
In: Prom ny montánní krajiny. Loket 2013.

kopci. Dnes je v klauze expozice Burgenwelt v novaná
hrad m a životu na nich.
Fernstein. Z pr smyku Fernpass (1210 m n. m.) klesá
cesta prudce k jezeru Fernsee. Zde p ímo na cest byl ve 14
století postaven hrad Fernstein, který plnil rovn ž funkci
klauzy. Obchodní cesta prochází dv ma branami s celním
prostorem mezi nimi. Nad tím se potom ty í z ícenina hradu. Vévodové si v 15. století postavili na ostr vku v jeze e
pohodlný lovecký zámek, aby nebyli rušeni provozem na
silnici. Hradu potom z stala jen funkce celnice. V okolí
jsou na staré cest dochovány vyjeté stopy po kolech formanských voz a op rné zdi staré stezky. V klauze je dnes
p epychový hotel.
Kollman. Celnice na brenerské silnici nedaleko od
m sta Klause. Postavena byla roku 1483 a fungovala do
roku 1829. Je dob e zachovaná, v etn malovaného ervenobílého kvádrování na fasád .
Lienzer Klause. Na druhém konci Pustertalu, již v údolí
eky Dráva nedaleko od Lienzu stojí velmi dob e zachovaná Lienzer Klause. Nachází se na levém b ehu eky nad
sou asnou silnicí a to jí zachránilo p ed poškozením. P vodní st edov ká ást byla pozd ji dopln na bastiony.
Mülbacher Klause. Na významné komunikaci spojující
dolinu Pustertal s údolím Eisacku byla klauza postavena
v letech 1464-1487 za vévody Zikmunda. Stavba byla za
války s Francouzi v roce 1809 poškozena, ale její st ední
ást s branami a celnicí je stále dob e zachovaná. Postranní
zdi vedoucí ke svahu hor a na druhé stran k ece byly
poškozeny výstavbou železnice a silnice.
Klause von Terlan. Leží na Via Claudii v údolí Etsch
v míst , kde se dolina zužuje pod hradem Neuhaus. Postavena byla v roce 1288. Dnes jsou zachovány jen malé zbytky.

Zví etice v b hu asu
Martin Vaistauer
Gotický hrad nad stejnojmennou vsí Zví etice (okr.
Mladá Boleslav) byl založen ve druhé polovin 13. století
lenem rodu Markvartic . Prvním známým držitelem byl
Zdislav z Lemberka, užívající od roku 1287 p ídomku „ze
Zví etic“. Hrad, chrán ný ze t í stran vysokým b ehem
a hlubokými koryty, m l zhruba obdélníkový p dorys a dv
v že; severní, asi 9,5 m v pr m ru, strážila vstup do hradu,
nástavbou v 16. století dostala další patro; druhá v ž stála
v protilehlém nároží (pr m r necelých 9 m). Obytná k ídla
byla u obvodových zdí hradu. V 16. století byl hrad
p estav n na renesan ní zámek; byl obydlen do roku 1720,
kdy po zásahu blesku vyho el a asem pak zpustl.
Rozsáhlé z íceniny zví etického hradu a zámku (271 m
n. m.) zm nily nedávno svého majitele (tímto je aktuáln
nedaleké m sto Bakov nad Jizerou). Starobylé sídlo
dávných mocných pojizerských pán se tak probouzí po
letech d ímoty do další etapy své dlouhé existence. Tento
lánek chce p iblížit n co málo z již relativn rozsáhlého
objemu rekonstruk ních prací, které zdejší jedine né
z íceniny promyšlen zachra ují pro další a další generace
nadšených obdivovatel . V elý dík všem, kterým není osud
zdejšího starého šlechtického sídla lhostejný.
Osobn mám ke zdejšímu „hrado-zámku“ v elý vztah
již od raného d tství. V 80. letech minulého století jezdívali
jsme na zdejší z íceninu na letní tábory, které se konaly

v rámci tehdejšího hnutí Brontosaurus. Jedine né Zví etice
se v té dob staly další mojí doživotní srdcovou záležitostí.
Zdejší záchranné práce proto sleduji s nebývalým zaujetím,
a jsem moc rád za každý znovu usazený kámen do zdejších
starobylých zdí.
Srovnání prvé: (pohled na zví etickou v ž od studny).
Oba snímky staré zví etické v že od sebe d lí propast
dlouhých osmnácti inorodých m síc . Jak je na první
pohled z ejmé, došlo k vým n více než 70 rok starého
p ístupového schodišt , které spojuje nádvo í hradu s výše
umíst ným vstupem do mohutné zví etické v že. Nové
schodišt pln respektuje ducha p vodní prvorepublikové
p ístupové komunikace. Jako hlavní nosný prvek posloužily
op tovn
kolejnice, d ev né konstrukce (sch dky
a chodní ky) jsou z poctiv nat eného zdravého d eva,
bezpe í návšt vník pak zajiš uje nové vkusné kované
zábradlí (p vodní zábradlí ko bylo zhotoveno pouze ze
slabých trubek). Pozorné oko zaznamená i erstv
vyspravenou kavernu v pískovcovém zdivu paty zví etické
v že.
Srovnání druhé: (zví etická v ž – první stupínky
p ístupového schodišt ). Jak je z porovnání obou snímk
patrno, prošly první ty i kamenné stupn o išt ním,
vyspravením a zpevn ním (na maltu). Navazující strmé
d ev né sch dky (patrn nejmén pohodlná ást
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Zví etická v ž – p ístupové schodišt (vlevo íjen 2013,
vpravo duben 2015 ).
Pohled na zví etickou v ž od studny (vlevo íjen 2013,
vpravo duben 2015).
p vodního schodišt ) byly nahrazeny významn
sch dn jší konstrukcí. Jak je ze snímku patrno, zvýšil se
zde po et d ev ných sch dk (p vodn m l tento díl
stup osm, nyní je jich deset). Za pozornost stojí také
zábradlí, které je nejen pevn jší, ale i um lecky mnohem
lépe zpracované. I nezkušený pozorovatel navíc
zaznamená n která drobná vyspravení (taktéž již na
maltu) zdiva prastaré zví etické v že. P i výstupu na
vyhlídku zví etické v že napo ítáte nov celkem 110
rozli ných schod , sch dk a stupínk .

Zví etice – pohled z v že na p ístupovou lávku (naho e
íjen 2013, dole duben 2015).
„výluce“) rozli né dopravní prost edky. V rámci pe livé
rekonstrukce došlo též k oprav p vodního masivního
obdélníkového op rného pilí e p emost ní a k následnému
návozu drobného kamene k okrajím nového mostu. Osobn
tento po in vítám s otev enou náru í. Stále mám totiž v živé
pam ti nemilou p íhodu, jíž jsme byli relativn nedávno
p ímými sv dky. Jednoho letního deštivého dne (tuším, že
roku 2003) zde došlo k pom rn kuriózní nehod . Lávku se
v ten den odhodlal p ekonat jezdec na koni. Bohužel, na
vlhkém d ev ném povrchu se koni smekla kopyta. K tak
nakonec z stal ležet na b iše na úzké lávce, s nohama
tr ícíma pod zábradlím nad p íkopem. Ne ekan
uv zn nému koníkovi na svobodu museli nakonec pomoci
až hasi i. Zle vyhlížející nehoda nakonec skon ila pouze
n kolika od eninami.
Další zví etické novinky: Další fotografie je uvedena
již bez navazujících kompara ních snímk . etné roky bylo
zadní elo jedné z dochovaných kom rek starého paláce
do asn „vyztuženo“ starými lešená skými trubkami, které
dlouhodob vzdorovaly zna nému tlaku balvan ze
z íceného zdiva. Síly p irozeného rozpadu a rozkladu jsou
však stále v innosti. Bohužel, i na zví etickém hrad tak
nedávno došlo k další z díl ích destrukcí a z ícené zdivo se
provalilo dovnit .

Zví etická v ž – první stupn p ístupového schodišt .
(vlevo íjen 2013, vpravo duben 2015).
Srovnání t etí: (zví etická v ž – p ístupová
komunikace). Uvedené dva snímky nezachycují, bohužel,
autentické místo. Zaznamenávají však dva navazující úseky
jednoho a téhož schodišt , které spojuje nádvo í hradu
s výše položeným vstupem do nitra v že. Jak je patrno, je
povrch p ístupové komunikace pohodln jší – a tím i
bezpe n jší. Nepatrn širší je též odpo ívadlo, které je
umíst no nad hradní p ístupovou brankou pro p ší.
Srovnání tvrté: (Zví etice – pohled z v že na
p ístupovou lávku). Pohled z výšin zví etické v že na
sou asný vstup do hradu zachycuje zm nu uplynulých
m síc snad nejmarkantn jší. Místo vedle letité úzké lávky
pro p ší zaujal nový pevný d ev ný most. Širokou branou
pro vozy tak znovu mohou projížd t (po cca 300 let trvající
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komunikace do zví etického hradu a zámku b žela k jeho
branám v trochu odlišné stop ). Úzká klikatící se p šina
(vyšlapaná v jílovitém podkladu) sice mí í k hradní brance
tém nejkratším sm rem, tato „vymoženost“ je však
vykoupena strmým záv re ným stoupáním. V ase, kdy je
kluzký povrch p šinky poznamenán padající vodou, ocení
turista – a to více než kdy jindy – p ítomnost pevné
zábrany. Tato byla vzty ena na míst p vodního letitého
d ev ného zábradlí.
Novinkou zví etického hradu je též nová nau ná
stezka. Tato má sv j po átek u žluté zrekonstruované
budovy Informa ního centra – to je umíst no poblíž
zahradní železnice v Podhradí. Celkem sedm tivých
informa ních panel obsahuje pom rn široké spektrum
vztažných d jepisných a zem pisných událostí. Poslední
informa ní panel je pak lokalizován u nového mostku do
zví etického hradu. Pro návšt vníky podzví etického
infocentra je vyhrazeno nevelké parkovišt u jeho budovy.
Samým záv rem si nemohu odpustit drobnou zmínku
o zahradní železnici, která se již jistý as nachází na jedné
zahrad v p ilehlé obci Podhradí. Nejen d ti ocení možnost
p ípadného svezení se miniaturním parním vlá kem,
s výhledem na nedaleké zví etické ruiny.
Poznámky: 1) Kolektiv autor : eský ráj a Podkrkonoší. Praha 1989, s. 365.

Zví etice, starý palác – destrukce provizorní výztuže
(duben 2015).
P i pohledu z výšin velké v že vidíme sou asnou
p ístupovou turistickou komunikaci pro p ší (p vodní

Tvrz a další panská sídla v Kozlov I. ást
Petr Rožmberský
Dašek, Vav inec a vdova Slava po p l lánu.10) Až tímto
aktem tedy vzniká ves Kozlov.11)
trnáct osadník tedy drželo 10 lán . Z lánu se ro n
platilo (polovinu na sv. Ji í, polovinu na sv. Havla) po 1
kop 50 groších, o Vánocích 12 kur (slepic), na královskou
berni dávali 16 gr. Osadníci robotovali – všechno obilí na
hoštickém popluží a seno okolo ostrova o žních a se i museli svážet a z lesa Javorníku vozit d íví, z lánu po t ech
vozech. Pozd ji došlo k rozd lení statku – Hoštice pat ily
jiné vrchnosti.12)

Ves Kozlov (okr. Strakonice) se rozkládá na pravém
b ehu eky Otavy. Na levém b ehu eky proti Kozlovu leží
St elské Hoštice. Tato aglomerace se nalézá mezi Horažovicemi a Katovicemi, respektive Strakonicemi, 4,5 km
jihovýchodn od Horaž ovic. O tvrzi a vsi Kozlov již
v roce 1892 napsal monografii a vydal ji vlastním nákladem
August Sedlá ek.1) V roce 1896 napsal o tvrzi Kozlov sta
ve svých Hradech2) a potom se objevila informace o ní
v Hradech nakladatelství Svoboda z roku 1985.3) Objevuje
se v díle o tvrzích na Strakonicku z roku 1986,4) ale další
obdobná encyklopedická díla již kozlovskou tvrz neznají,5)
i když v roce 1987 v regionální historické literatu e bylo
o Kozlovu velmi podrobn pojednáno.6) V Kozlov však
nebyla jen tvrz, ale ješt další sídla spole enských elit,
kastelologii (mimo posledn uvedeného díla) dosud unikající.
Tvrz a ves
N kdy na po átku 14. století prodal Vilém ze Strakonic
bu celou ves Kozlov, nebo její ást Bohu kovi
z Mlad jovic, jenž m l v erbu kozla. Tím si vysv tlíme,
pro tvrz a dv r postavené proti Hošticím na pravém b ehu,
obdržely jméno Kozlov, íká Sedlá ek v monografii.7) Jazykov dci ovšem vysv tlují vznik jména vsi z p íjmení Kozel,8) což v tomto p ípad patrn nebude správn . Ale ani
Sedlá kova domn nka o prodeji celé vsi nebo její ásti
nebude dob e, nebo když se odd lil od otce Bohu ka jeho
syn Chval, postavil si podle další Sedlá kovy domn nky
tvrz na (pozd jším) Kozlov .9) Chval z Hoštic a z Kozlova
potom 17. b ezna 1347 prodal ást d din od svého kozlovského popluží svým poddaným lidem zákupním právem
(emfyteuticky). Byli to Bartuš, Valkun, Václav, Jakub,
Hostivít a Vavruš po lánu, Van k, Pešek, Van k, Jan, Jan,

Pohled na ruiny stodoly p. 41 od eky p sobí opravdu
„tvrzoidn “ (foto P. Rožmberský 2015).
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a plat 3 kopy v Rohozné odkázal na založení špitálu ve
Strakonicích pro 12 chudých a na ranní mši v n m (Rohozná je na Strakonicku a Po í any jsou patrn dnešní Dolní a Horní Po í í taktéž u Strakonic25)). Poru níky nadání
u inil strakonického nejvyššího mistra johanit (maltézských rytí ) Jošta z Rožmberka, Petra Sádlo z Kladrubec
na Kalenicích a Beneše z Kalenic sed ním ve Škvo eticích;
nadání potvrdil král Ladislav roku 1455. Špitálu byla odevzdána ves Kozlov a 10 kop platu v Po í anech (dnes Horní
a Dolní Po í í nedaleko Kozlova), krom kozlovských les
na levé stran eky Otavy s vyplan nými lukami – ty obdrželi za svou práci jmenovaní poru níci.26) Podrobný zápis
o tom do desek zemských byl u in n až roku 1462
s povolením krále Ji ího. Poru níci p iznali, že si ne iní
žádné právo na celou ves Kozlov s kmetcími dvory
s platem (a na plat v Po í anech), krom kozlovských les .
Na kozlovské d diny si ne iní žádné právo, krom panství
pro obranu a zachování špitálu, které mohou zastavit nebo
prodat, komu cht jí. Beneš Mnich je titulován „slovutný
panoše“.27) N které p íb hy z dob poru enství nad odkazem
Beneše Mnicha uvádí regionální literatura.28)
Nadále tedy plat od kozlovských poddaných sm oval
na strakonický špitál sv. Markéty. Do desek zemských byla
roku 1609 zapsána velmi obšírná smlouva z roku 1608,
uzav ená císa em jmenovanými komisa i mezi tehdejšími
poru níky odkazu Beneše z Brat ic, kte í m li mezi sebou
ur ité neshody již od roku 1593. Šlo o Matouše D polta
z Lobkovic a na Strakonicích, nejvyššího mistra p evorství
rytí ského ádu sv. Jana a Petra Boubínského z Újezda a na
St ele (ten koupil i právo Kalenicovo). Mezi tím však bylo
Boubínskými prodáno poru enské právo na Kozlov B e kovi Ježovskému z Lub a na Železném Újezdci a Janu
Kalenicovi z Kalenic na Škvo eticích, kte í se roku 1608
dohodli, že v kozlovské kr m se bude prodávat po t i roky
(do roku 1611) pivo ze strakonického zámku, potom rok
pivo Ježovského a další rok pivo Kalenicovo. Potom se zde
bude epovat dva roky zase strakonické pivo, rok pivo
Ježovského a rok pivo Kalenicovo a tak se budou nadále
st ídat. B en k m l platil z kozlovských rybník a luk strakonickému špitálu ro n 4 kopy 30 míše ských groš ,
k vybírání plat ze vsi a les m l být zvolen všemi t emi
„zachovalý a na statku možný“ strakonický m š an, p i
p edložení ro ního po tu budou p ítomni všichni t i poru níci, lidé z Kozlova budou všem t em budou slibovat lov enství a poddanost, oni je mají bránit a opatrovat. P ípadné
pokuty poddaných p ipadnou špitálu, ale mají se zachovávat jejich privilegia a neobt žovat je žádnými robotami.
Desátky mají platit tam, kde je ádn sv cený katolický
kn z.29) Od Kalenických (již roku 1616) získal jejich poruenská práva ke Kozlovu p evor strakonického panství,
o t etí ást poru enství se vedl spor mezi p evorem Ditrichsteinem a Janem Felixem Deymem, držitelem t etí ásti,
skon ením vít zstvím Dejma v roce 1734.30) N kdy pozd ji
i tuto ást n který z p evor získal ke strakonickému panství.31)
Kozlovští ochra ovali své privilegia jako oko v hlav .
Báli se o n tak, že listiny chovali v d ev né truhlici, která
byla u jednoho z nich zazd ná. Sedlá ek zaznamenal, že
ješt roku 1860, když si cht l jeden badatel listiny opsat,
byla svolána celá obec a po jejím svolení ze vybourána,
a obec se nerozešla, dokud nebyl s opisem hotov a truhlice
zase zazd na. V dob , kdy Sedlá ek psal Pam ti obce

Prostor na východním boku p. 41 (vpravo) – úvozová cesta
nebo poz statek p íkopu? (foto P. Rožmberský 2015).
Markéta ze Strakonic (provdána za Viléma ze Strakonic, ovdov la roku 1359) zapsala v dluhu 200 kop groš
svému bratru Albrechtovi, litomyšlskému biskupu, tvrz
a m ste ko B l ice, ves Lhotu a tvrz Kozlov, což potvrdil
Karel IV. roku 1365.13) Situaci komplikuje nedaleká ves
Koclov, ale badatelé se v tšinou p iklonili k tomu, že
alespo tvrz s dvorem v té dob pat ila uvedené Markét .14)
August Sedlá ek zná až zprávu z roku 1398, kdy pat il Kozlov Vilémovi z Žel e, který tehdy emfyteuticky
prodal sv j kus eky Otavy s ostrovem a pozemek pod
vsí rybákovi Blažeji.15) Že toho roku prodal kozlovskou
tvrz, jak tvrdí Hrady nakladatelství Svoboda,16) se nezakládá na pravd . To u inili až Petr z Žel e a jeho syn
Jošt roku 1409, kte í majíce statek Radimov u Sob slavi,
o Kozlov mnoho nestáli a celé své zdejší hospodá ství
(zbytek popluží a tvrz) prodali kozlovským osadník m.
Ti mohli kozlovskou tvrz bu zbo it, nebo opravit a k ní
koupili také 2 lány 3 jitra orných d din a 57 jiter lesa vrchnostenských pozemk za 16 kop groš . Stali se též svobodnými držiteli všech vesnických usedlostí a pozemk a vrchnosti nadále nebyli ni ím jiným povinni, jen platem a odúmrtí (robota zrušena).17)
V roce 1444 byli rukojmími (tj. ru iteli) za strakonického p evora Václava z Michalovic Miroš z Vochova
a Holub z Kozlova.18) Je možné se domnívat, že tak jako
vladyka Miroš19) byl i Holub z Kozlova ve službách strakonického mistra johanit a byl v té dob (zástavním?) držitelem pojednávaného Kozlova. Další kozlovskou vrchností
byl Beneš Mnich z Brat ic, o n mž však nevíme, kde „sed l“. Psal se po Brat icích 7 km od áslavi.20) 23. listopadu
1454 potvrdil Kozlovským jejich svobody, odpustil jim
slepice k Vánoc m a od mrti – po smrti hospodá e zem elého bez potomk jeho majetek p ipadl nejbližšímu p íteli,
který ale musel být z Kozlova; jinak se statek rozd lil mezi
všechny Kozlovské; za to m l každý hospodá i jeho d dici
za jeho duši od íkat p t Ot enáš , sedm Zdrávas Maria
a jednou V ím v Boha.21) Hrady nakladatelství Svoboda
tvrdí, že šlo o Petra Mnicha z Brat ic.22) Tím Kozlovští
dosáhli postavení jako m š ané.
V polovin 15. století tu žilo 18 (vyjmenovaných)
osadník , z nichž ty i m li p ldruhého lánu pozemk .
K prvním 14 osadník m p ibyl mlyná , rybák, chalupník
a jeden hospodá , celkem ke vsi náleželo 17 a p l lánu.
Ro ní plat z lánu z stával na 1 kop 50 gr.23)
Nábožný Beneš Mnich (Hrady nakladatelství Svoboda
íkají, že Beneš byl p evorem24) – viz dále) 16. dubna 1455
u inil poslední po ízení, jímž své statky Kozlov a Po í any
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Kozlovské, již byly dokumenty uschovány u p edstavenstva
obce.32) V roce 1912 byla kozlovská privilegia odevzdána
do archivu – dnes jsou v d ev né truhlici zhotovené v roce
1910 uložena v Národním archivu v Praze.33)
Co se s kozlovskou tvrzí dálo po roce 1409, kdy ji koupili Kozlovští, není známo. Hrady nakladatelství Svoboda
praví, že po darování Kozlova ke špitálu roku 1455 tvrz
patrn zanikla.34) August Sedlá ek ji lokalizoval na místo,
kde stojí statek p. 41,35) a v roce 1985 byla lokalizace
rozší ena – tvrz v Kozlov stála pravd podobn na míst
p. 40 a 41 (tzv. Maltézského dvora). Budova p. 40
v majetku Místního národního výboru je zna n p estav na,
p. 41 náleží Jednot .36) Ani v prvním, ani ve druhém p ípad nejsou uvedeny skute nosti vedoucí k takovéto lokalizaci tvrze. Pouze ve Tvrzích na Strakonicku z roku 1986
stojí, že kozlovská tvrz stála p i b ehu eky na parcele hospoda p. 41, kde však dnes nejsou patrny její výrazn jší
poz statky. V mapce byl vyte kováním ozna en ovál p edpokládaného místa tvrze, zasahující i do p. 42.37)
Žádné vodítko, jako nap . kruhové seskupení parcel,
neposkytují ani historické mapy. Snad mohla na tvrzišti
vzniknout kr ma, jediný objekt ve vsi v majetku poru ník ,
pozd ji Jednota a nyní hospoda. Ke vzniku tradice (možná
pravdivé) jist také p isp l pohled na vysoko se vypínající
objekty hospody od eky a úvozová cesta mezi hospodou
a jinou usedlostí východn od ní, p ipomínající p íkop;38)
zda jde prvotn o cestu nebo p íkop by mohl vypov d t jen
archeologický výzkum.

Toto pojmenování se objevuje v poznamenání desátk
ze vsi Kozlova z roku 1690, kdy Hynek, Stodolka, Mráz,
Štefl, Vl ek, Kotrba, Kožla, Melan, N mec, dv r dolejší,
Soukup, Novotný a dv r ho ejší dávali fará i po dvou v rtelích žita, je mene a ovsa. V té dob Kozlovští dávali fará i
také 1 zlatý 30 krejcar za rekviem, které se drží na den sv.
Havla za kn ze opata Beneše z Bra ic a kantorovi 5 míše ských groš . Kozlovští „jsou povinni p i té mši svaté z íkati
zvlášt jeden každý p tkrát Ot enáš, Zdrávas sedmkrát,
jednou V ím v Boha až do konce“.41) Beneš byl tedy z ejm mnichem – viz výše).
Ho ejší dv r
Roku 1600 prodal kozlovský poddaný Jakub Ticha
urozenému panu Kryštofovi Seybertovi z Lanštejna sv j
dv r za 850 kop míše ských groš . Podle ceny byl nejv tším dvorem ve vsi a pat ily k n mu ješt dv chalupy. Rodina Seybrtova držela dv r 22 let a další (neuvedení) držitelé se pak m nili zpravidla po n kolika letech.42) A koli je
Kryštof ozna en jako urozený pán, jde z ejm op t jen o
erbovního m š ana (viz dále).
Déle se na tomto dvo e udržel v létech 1640-1661
Jáchym Sedlecký z Újezda.43) Ves Kozlov v ervenci
roku 1653 vyho ela. Z edice berní ruly (k roku 1654)
poznáváme, že ve vsi náležející ke strakonickému panství bylo 14 selských, 4 chalupnické a 6 tzv. zahradnických usedlostí, avšak všechny, až na jednu, byly spálené.
Na oné jedné poddanské selské usedlosti hospoda il pan
Jáchym Sedlecký. Obhospoda oval 60 strych pozemk
(ve vsi byla dobrá žitná p da) a choval 2 kon , 2 voly, 4
krávy, 2 jalovice, 50 ovcí a 4 svin . Ostatní usedlosti (až
na jednu, viz dále) m ly 24 – 36 strych .44) Dv r Jáchyma Sedleckého mohl být na rozdíl od ostatních vesnických objekt zd ný a požár vsi p e kal bez v tších
problém , nebo byl opraven d íve než ostatní usedlosti.

Šlechtické dvory v Kozlov
Jak už bylo nazna eno na za átku, existovala
v Kozlov ješt jiná sídla šlechty, než tvrz. Šlo povodn o
poddanské dvory, které si kupovala nemajetná šlechta, která
nedosáhla na zemskodeskový statek i panství. Koup
dvora v Kozlov bylo výhodné také proto, že šlechtic nemusel vysílat na robotu svou ele , nebo od roboty byly
zdejší usedlosti osvobozeny. Také odúmr byla výhodou
(viz výše). Šlechtic tedy platil jen úroky ke strakonickému
špitálu a desátek fará i, váznoucí na jeho dvo e, podobn
jako na dvorech dalších kozlovských usedlík .
Jako první o šlechtických dvorech v Kozlov psal až
Josef Drobil v roce 1986 v kapitole „O šlechtických statcích
kozlovských“, za použití kozlovských gruntovních knih
a strakonických pozemkových knih.39) V lí ení jejich osud
budou použity také matriky – Kozlov byl p ifa en ke St elským Hošticím, filiálce fary v Katovicích, ale matriky byly
vedeny zpo átku (od roku 1623) v Katovicích. P ihlédnuto
bude i k dalším pramen m.
Drobil má za jeden ze šlechtických dvor „Hnátovský
grunt“ p. 44. Od Jeronýma Hnáta jej koupil za 150 kop
míše ských groš pan Kryštof Vodi ka e ený též Horský
z Vosenštejnu, m š an a radní písa m sta Strakonic, který
jej z ejm obratem prodal roku 1601 za 290 kop poddanému Petru Kotrbovi z Katovic. Hnát si st žoval, že byl
k prodeji dvora za pouhých 150 kop „mocí p inucen“, ale
strakoni tí ú edníci jej za údajn nepravdivé údaje cht li
ješt potrestat.40) Tento vysloven spekulativní obchod však
neuskute nil šlechtic, ale erbovní m š an, takže za šlechtické sídlo považován býti nem že. Šlechtickými sídly však
byly další dva dvory v Kozlov – „grunt Tichovský“
a „grunt Vocelkovský“, v tšinou však ozna ované jako
Ho ejší dv r a Dolejší dv r.

Vý ez z císa ského otisku stabiln-ího katastru Kozlova z r.
1837. Šipka ukazuje na sídlo v Ho ejším dvo e.
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Vý ez z císa ského otisku stabilního katastru Kozlova z r.
1837. Šipka ukazuje na sídlo v Dolejším dvo e.
Jáchym byl p íslušníkem starobylého šlechtického rodu
Sedleckých z Újezdce. Za adit jej do jejich rozrodu vytvoeného Augustem Sedlá kem je obtížné – snad by se mohlo
jednat o Jana Jáchyma zem elého roku 1681, o n mž nejsou
jiné informace uvedeny.45)
V roce 1664 nejmenovaná šafá ka z Kozlova ze dvora
paní Kalenické porodila nemanželské dít a roku 1665 byl
sv dkem na svatb šafá Bárta z Kozlova ze dvora paní
Kalenické. Roku 1669 se zde op t stal otcem šafá paní
Kalenické.46) Kdo byla paní Kalenická? Mohla to být držitelka Kalenic, jíž byla od roku 1660 Žofie, ovdov lá Ježovská z Lub, rozená Bory ová ze Lhoty,47) nebo n která p íslušnice rodu Kalenických z Kalenice, tedy op t p íslušnice
nižší šlechty.
V letech 1674-1685 byl držitelem Tichovského statku
urozený a state ný rytí Alexandr Václav Záborský
z Brloha a na Slatin .48) Na Slatin patrn sídlil v dob
koup Horního dvora v Kozlov , kam poté p esídlil, nebo
do zmaten vedené katovické matriky zem elých (16621719) byl zapsán nedatovaný soupis dom a chalup a jejich
obyvatel v Kozlov , kte í vykonali velikono ní zpov (z
doby okolo roku 167649)). Mezi nimi je uveden také dv r
ho ejší, kde žil Jeho Milost pan Alexandr Záborský, jeho

Kozlov na sou asném leteckém snímku. V oválu bývalé
sídlo v Dolejším dvo e. Uprost ed dolní ásti obrázku velká
zahrada s novostavbou v místech Ho ejšího dvora.
(nejmenovaná) paní, panna Ma enka, syn pan Jan a jejich
služebnictvo a zam stnanci: Václav ko í, Martin forejt,
Mat j pacholík, Viktorín pachole, Mat j pacholík, Markéta
d ve ka, Markéta kucha ka, Zuzana d ve ka, Ludmila
d v e, Anna druhé d v e, Alžb ta d ve ka, Kate ina Pikhanzlová podruhyn , Pavel šafá , Dorota žena, Mariana
krej ová, její manžel krej í a Žofie podruhyn .50)
Poznámky: 1) Sedlá ek, A.: Pam ti obce Kozlovské.
Tábor 1892. 2) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského XI. Praha 1897, s. 138. 3) T íska, K. a kol.:
Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku
V. Jižní echy. Praha 1986, s. 113. 4) Kaši ka, F. – Nechvátal, B.: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Strakonice
1986, s. 61-62. 5) Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí II.
Praha 2000; Koblasa, P. – Ková , D.: Panská sídla jižních
ech. eské Bud jovice 2003. 6) Drobil, J.: Staré p íb hy
hoštické a kozlovské. Strakonice 1987. 7) Citace v pozn. 1,
s. 1. 8) Profous, A.: Místní jména v echách, jejich vznik,

Problematický matri ní zápis z r. 1753 – vpisek mezi ádky je tém ne itelný.
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p vodní význam a zm ny II. Praha 1949, s. 349-350. 9)
Citace v pozn. 2. 10) Citace v pozn. 1, s. 1. 11) Srovnej dílo
cit. v pozn. 4, s. 61-62. 12) Citace v pozn. 1, s. 2; citace
v pozn. 6, s. 133. 13) Sedlá ek, A. (ed.): Zbytky register
král v ímských a eských 1361-1480. Praha 1914, s. 24.
14) Citace v pozn. 3; citace v pozn. 6, s. 133. 15) Citace
v pozn. 1, s. 2. 16) Citace v pozn. 3. 17) Citace v pozn. 1, s.
3-4; citace v pozn. 6, s. 134. 18) Rynešová, B. (ed.): Listá a
listiná Old icha z Rožmberka 1418-1462 II. Praha 1932, s.
328-329. 19) Rožmberský, P.: St edov ké d jiny Vochova.
Vochov 1993, s. 2-3. 20) Citace v pozn. 6, s. 134. 21) Citace v pozn. 1, s. 4-5. 22) Citace v pozn. 3. 23) Citace v pozn.
1, s. 3-4; citace v pozn. 6, s. 134. 24) Citace v pozn. 3. 25)
Profous, A.: Místní jména v echách, jejich vznik, p vodní
význam a zm ny III. Praha 1951, s. 440-141, 575. 26) Citace v pozn. 1, s. 5. 27) Emler, J. (ed.): Poz statky desk zemských Království eského r. 1541 poho elých II. Praha
1872, s. 313-314. 28) Citace v pozn. 6, s. 137-138. 29)
Státní oblastní archiv Strakonice, fond Archiv obce Kozlo-

va 1347-1945 (1949), inv. . 19, sign. 2/3, . 16-25, výpis
z desek zemských z r. 1767. 30) Citace v pozn. 6, s. 138139. 31) Citace v pozn. 1, s. 6-7. 32) Citace v pozn. 1, s. 78. 33) Citace v pozn. 6, s. 136. 34) Citace v pozn. 3. 35)
Citace v pozn. 1, s. 3. 36) Citace v pozn. 1, s. 3. 37) Citace
v pozn. 4, s. 62. 38) Autopsie. 39) Citace v pozn. 6, s. 143146. 40) Podrobn v díle cit. v pozn. 6, s. 143-144. 41)
Státní oblastní archiv T ebo , fond SM, ímskokatolická
fara St elské Hoštice, kniha 1 (dále jen SOA T ebo /Plze ,
název farnosti, a . knihy), s. 3, 5. 42) Citace v pozn. 6, s.
144-145. 43) Citace v pozn. 6, s. 145. 44) Dosko il, K.
(ed.): Berní rula 2 – popis ech r. 1654. Praha 1954, s. 518;
Haas, A. (ed.): Berní rula 27 – kraj Práche ský I. Praha
1954, s. 90-91. 45) S k. [Sedlá ek, A.]: Sedlecký z Újezdce.
In: Ott v slovník nau ný XXII. Praha 1904, s. 755. 46) SOA
T ebo , Katovice . 2, fol. 11v, 92, 18v. 47) Citace v pozn. 2,
s. 218. 48) Citace v pozn. 6, s. 145. 49) Citace v pozn. 6, s.
145. 50) SOA T ebo , Katovice . 3, fol. 116v.
(pokra ování p íšt )

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
ho vrcholu kostel a klášter pro mnichy celestýny. Horní hrad však
z stal nadále d ležitým strážným bodem.
Vstup do areálu p vodn chránily t i brány. První je dnes
v náznaku, druhá v rozvalinách, t etí s pr jezdem je velmi zachovalá. P ed ní vpravo je do skály zahloubena cisterna, sloužící
z ejm t mto p edsunutým okruh m. Model hmotové rekonstrukce s popisky p iblíží p edstavu o objektu nejlépe.

Hrad a klášter Ojvín a jeho podzemní chodba
Karel Pokorný

Kousek za naší severní hranicí na území, které kdysi pat ilo
ke Království eskému, se uprost ed pískovcových skal ty í
hrad/klášter Ojvín (n mecky Oybin v dnešním Sasku). Archeologické nálezy dosv d ují, že zde bylo opevn né sídlo již v dob
ran románské, i starší. P vodní hrad rozší il a p estav l Jind ich z
Lipé kolem roku 1312. Bylo impozantním opevn ným šlechtickým sídlem, ale mluvit se o n m za íná až s p íchodem eského
krále Karla IV., který sem dorazil v nejv tším rozpuku svých sil,
ve t iceti letech.

Hrad Ojvín – vstup do tajné chodby (foto K. Jakubse 2007).
Tento zcestovalý panovník m l možnost shlédnout architektonické skvosty center tehdejší Evropy. Pustil se do dalšího rozsáhlého p ebudovávání orlího hnízda Ojvína na reziden ní reprezenta ní královské sídlo. Verze o tom, pro tak u inil v krásném, ale
zasutém míst království jsou t i, ale jsou p íliš romantické na to,
abychom je uvád li. Náš král a ímský císa , zde však nepotla il
významnou obrannou složku, jako se to stalo na Karlshausu nebo
pozd ji na Krakovci. Ani toho nebylo zapot ebí, vždy jezuita,
historik a velký hradní nadšenec Bohuslav Balbín prohlásil v roce
1660, že dosud nespat il místo, tak dokonale opevn né p írodou.
Velmi zbožný Karel IV. také nechal zbudovat v dolní ásti hradní-

Hrad Ojvín – tajná chodba. V pozadí autor (foto K. Jakubse 2007).
Snah o dobytí tohoto významného strategického místa bylo
více. Usp li Žitavští a hrad byl uchvácen i pro krále Karla IV.
Otázkou je, zda nebyl spíše p edán, než vojensky dobyt. Dvakrát
však neusp li ani dob e vyzbrojení a vybavení husité. O íškem
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Toužimský zámek ožil

vedení m sta vysoudilo zámek zp t až v roce 2009, to již byly
objekty zámku v t žkém havarijním stavu, následné záchranné
práce probíhaly velmi pomalu. Vedení m sta v sou asné dob
uvažuje o komplexní obnov zámku, má již zpracovanou studii,
ale pot ebných asi 250 milión na realizaci nemá, stejn jako na
realizaci obnovy a p estavby sousedního zámeckého pivovaru.
Sou asné zajiš ovací a záchranné práce provádí jen díky výrazné
podpo e Karlovarského kraje. Stav obou objekt zámku, Horního
i Dolního, je dnes takový, že neumož uje bezpe ný pohyb ve ejnosti v jejich areálu, proto se vedení m sta zdráhá podpo it ob anskou aktivitu a objekt otev ít k navrhovaným aktivitám ve ejnosti.
Nicmén není vylou eno, že po vyjád ení pat i ných odborník ,
ú ad a provedení ur itých bezpe nostních opat ení bude možno
otev ít alespo nádvo í a rozvíjet zde vhodné ízené aktivity, které
ve ejnost navrhuje. A to je pro toužimský zámek jist dobrá zpráva; má šanci na znovuoživení a možná i postupnou obnovu. Pro
za átek by m lo dojít ke zp ístupn ní nádvo í zámku a k jeho
komunitnímu využívání pro setkávání, odpo inek, kulturní
a spole enské aktivity. Tomu ovšem musí p edcházet zajišt ní
bezpe nosti a vy ezání nálet , následn i úprava terénu a bývalého
amfiteátru, v další fázi není vylou eno ani zp ístupn ní n kterých
bezpe ných ástí objekt a jejich vhodné využití.
Diskuse kolem zámku v Toužimi nekon í a budou pokra ovat. Organizáto i setkání nyní hledají jak dobré nápady na využití
zámku, tak dobrovolníky, kte í by se zapojili do úprav, a také jejich koordinátory, kte í by zám r na oživení zámku dále
rozvíjeli – ti se mohou hlásit v toužimském infocentru nebo p ímo
kontaktovat pana Tichého na e-mailu mikulas.tichy@fdv.mpsv.cz.

Ji í Schierl

Setkání hradolog na K ivoklátu

k nerozlousknutí byla možnost ustoupit v p ípad krajní nouze na
skalní suk, který areálu dominuje a kde stával hrad p vodní.1)
P esto bylo využito skalní pukliny k vybudování ústupové cesty,
kterou ješt zmíním.
Mezi ruinami císa ského paláce a vstupem do k ížové chodby
jsou zbytky n kolika p vodních budov. Nejzachovalejší je budova
knihovny. Atraktivitou, kterou jsem v této podob ješt nevid l, je
v podlaze vy íznutý tvercový otvor s nasvícenou šachtou a tabulkou „Unteridischer Gang“ (podzemní chodba). Vedle je poklop,
kterým bylo možno sestoupit dvoupodlažním schodišt m. Z jeho
úpatí pokra uje šíje, která se však po n kolika metrech za ne dosti
svažovat. Bývaly zde ukotvené další schody, které ale již ztrouchniv ly. Na dn této tém skluzavky je odbo ka, sm ující pod
chrám, kde je již zasutá. Z ejm navazovala na soustavu sklep
a schodiš . Není t eba mnoha spekulací. Ona krkolomná chodba
asi neposkytovala možnost rychlého úniku pro celou komunitu
mnich v p ípad akutního nebezpe í. Zajiš ovala snad jen možnost nepozorovan p ijmout i vyslat posla nebo dopravit n jaké
zásoby. Výstup z podzemí, dnes uzav ený m íží, je do jedné z
roklí. Dva n me tí speleologové mne do chodby spustili, až kam
se dalo, ale výstup z ní jsem pak spat il až zvenku. O tom, že
chodba je opravdu pr chozí, fámami nezdeklasovaná tajná chodba,
by snad opravdu nikdo nepochyboval.
Poznámky: 1) Podle Oettel, G.: Oybin – Burg und Kloster.
Górlitz/Zittau 1999; viz též nap . http://cs.wikipedia.org/wiki/
Hrad_Ojv%C3%ADn.

Zámek v Toužimi (okr. Karlovy Vary), na n mž v sou asné
dob probíhají stavební záchranné práce a je dlouhodob ve ejnosti
nep ístupný, se v ned li 28. ervna po mnoha letech otev el ve ejnosti. Stalo se tak díky iniciativ pracovník místního projektu
Pracovní návyky Fondu dalšího vzd lávání pod vedením komunitního koordinátora Mgr. Mikuláše Tichého a díky zájmu ve ejnosti
a vst ícnosti vlastníka, tedy m sta Toužimi, a také podpo e Infocentra Toužim. Pracovníci projektu zorganizovali p ímo na nádvoí zámku komunitní setkání, kde se prezentovaly návrhy ve ejnosti
na oživení této památky vzniklé z p edchozí ízené diskuse –
facilitace. Ta mimo jiné ukázala, že pro v tšinu místních je tento
objekt stále zajímavý, považují jej za dominantu svého m sta, váží
se k n mu vzpomínky starší generace z dob, kdy byl kulturním
a spole enským centrem, je vnímán také jeho potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu i jeho neut šený havarijní stav, který rozhodn
ned lá est Toužimi. Zazn ly však i návrhy na jeho úplnou nebo
alespo áste nou demolici. Na setkání nakonec dorazilo asi 70
lidí, prob hly také p ednášky k zámku, diskuse se starostou m sta,
památká i a odborníky na udržitelný rozvoj, co lze ud lat v souasné dob pro oživení zámku bez velkých investic, nechyb lo ani
sousedské ob erstvení a pro d ti bylo p ipraveno malování na
plátna, která budou instalována do rozbitých oken zámku.
Zámek m sto v roce 1998 nelegáln a prakticky zadarmo p evedlo na jistého podnikatele, který jej pak prodal ruské firm , ta
však nejevila o památku zájem a dovedla ji na pokraj zániku. Nové

Petr Mikota
Již druhým rokem se konala 13. 9. 2015 v hradní kapli na
K ivoklát vzpomínková pobožnost za Tomáše Durdíka a Annu
Durdíkovou. Na ni navázalo mezioborové pracovní setkání
v prostorách hradu. Jednalo se vlastn o malou konferenci zam enou na otázky kastelologie, archeologie a historie. Jednání probíhalo ve t ech blocích a zazn lo 14 referát . Z programu vybíráme:
P estavby eskokrumlovského hradu za Old icha II z Rožmberka,
Reaktivace hrad na eskobavorském pomezí v 15. století, Vimperk jako rezidence Petra Kaplí e ze Sulevic, Královská kaple
a palác hradu Bezd z, Hrady severozápadních ech v dob husitské, Výsledky nedestruktivních výzkum tvrzí na K ivoklátsku,
Hrad B lá a jeho fortifika ní systém v pozdním st edov ku, Nová
zjišt ní o stavební podob hrad Po ešína a Velešína.
Na p íprav se podílel Archeologický ústav AV R, Západoeská univerzita, Spole nost p átel starožitností a Správa hradu
K ivoklát, která vytvo ila p íjemné prost edí pro celodenní jednání.
Organizaci hlavní m rou zajistila katedra archeologie Západo eské
univerzity. P ednesené referáty budou do jara zpracovány formou
sborníku. Setkání se zú astnilo p es 40 odborník (z toho nejmén
tvrtina len KAS). Pot šitelný je velký po et mladých odborník , kte í presentací svých prací nejlépe uctili památku Tomáše
Durdíka.

Už jste etli...?
Nakladatelství eského lesa v Domažlicích vydalo v minulém
a letošním roce n kolik nových publikací, v nichž jsou podrobn
zpracována n která panská sídla Plze ského kraje, p edevším
okresu Domažlice:
Procházka, Z.: Domažlice, historicko-turistický pr vodce
m stem a jeho památkami. Jedná se o rozší ené a zcela p epracované vydání staršího pr vodce, tentokrát ve formátu B5. Mimo
podrobného popisu m stského opevn ní, kláštera, kostel a dalších
ve ejných budov je tu samostatná kapitola v novaná domažlickému hradu. V její obrazové p íloze jsou otišt ny n které zcela nové
historické plány hradu a stará vyobrazení. 240 stran, pevná vazba,
MC 285 K .

Toužimský zámek v rekonstrukci.
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Procházka, Z.: Všeruby a Všerubsko (1570-2014). Publikace podrobn dokumentuje historii i sou asnost pohrani ního m ste ka Všeruby na Domažlicku. Kniha byla vydána ke 444. výro í
povýšení Všerub na m ste ko. Mimo Všerub samotných je tu
popsána i historie míst, která dnes spadají pod ÚM Všeruby.
K památným míst m, popsaným v této publikaci, pat í i kostelík
sv. Václava na Br dku a kostel sv. Anny na Tanaberku. Kniha je
dopln na bohatým obrazovým, mapovým i fotografickým materiálem. Pro tená e Hlásky jsou zajímavé informace o panském sídle
ve Všerubech. Formát B5, pevná vazba, 160 stran, MC 300 K .
Procházka, Z.: Z historie a sou asnosti Blížejovska. Kniha
podrobn popisuje historii a památky obce Blížejov i osad, které
pod ni spadají. Publikace je dopln na mnoha vyobrazeními, mapami, historickými fotografiemi i dokumentací památek. tená e
Hlásky zde budou zajímat informace o záme ku v Blížejov , kde
je p iložen i plán, dále historie zámku v Chotim i se zam ením
a starými fotografiemi, historie a stavební popis tvrze ve Lšt ní,
d jiny zámku v Nahošicích v etn jeho zam ení a historie rod ,
které zámek vlastnily až do roku 1945. Posledním popsaným
sídlem je pustnoucí zámek v P ívozci, kde je op t p iloženo zam ení objektu a dendroanalýza. Formát B5, pevná vazba, 192 stran,
MC 315 K (zbývá posledních n kolik kus ).
Procházka, Z.: Milav e, kapitoly z d jin obce. Vedle popisu
známého milave ského mohylníku a dalších milave ských památek se jedna z kapitol knihy v nuje i po átku 14. století, kdy
v Milav ích mohlo stát šlechtické sídlo. Formát B5, pevná vazba,
96 stran, MC 280 K .
Procházka, Z. – Ptáková, M.: Kanice, kapitoly z d jin a souasnosti obce pod Net ebem. V publikaci je popsán hrad Net eb
v etn autorova zam ení. Velice podrobn na základ archivních
pramen tu je zpracována historie kanického zámku. Informace
pro 1. polovinu 20. století jsou erpány také p ímo z materiálu
dodaného posledními majiteli zámku – potomky barona Pergera.
Prostor je v nován i starým popis m sídla a vsi p evzatých z desek
zemských. Publikaci dopl uje ada historických i sou asných
vyobrazení. Formát B5, pevná vazba, 128 stran, MC 280 K .
Procházka, Z.: Chocomyšl 1365-2015. V tšina textu brožury
je v nována opomíjenému chocomyšlskému zámku. Jsou tu otišt ny jak jeho staré popisy, tak i historické veduty objevené zcela
nov v SOA T ebo , pobo ka Jind ich v Hradec. Sou ástí brožury
jsou i portréty hrabat ernín – stavebník zámku. Formát A5,
brožovaná vazba, 64 stran, MC 120 K .
Procházka, Z.: Kout na Šumav , kapitoly z historie obce
pod Rýzmberkem. Publikace obsahuje podrobné d jiny Kouta
v etn nov objevené písemné zmínky o vsi z roku 1441. Zasloužená pozornost je v nována i jednotlivým rod m, které koutskotrhanovské panství vlastnily, p edevším Stadion . Ve zvláštních
kapitolách jsou popsány jak koutská tvrz, tak i stadionský zámeek. Kapitoly o t chto panských sídlech obsahují op t plánovou
i fotografickou dokumentaci. Formát B5, pevná vazba, 160 stran,
MC 300 K .
V Plzni je možné tyto tituly zakoupit nap . v knihkupectví
Moudrá sova, knihkupectví Šev ík, knihkupectví Fraus, knihkupectví Dobrovský – Chmela atd. V Praze v knihkupectví Academia na Václavském nám stí a knihkupectví Karolinum v Celetné
ulici nebo objednat na adrese nakladatelství www.naklatelstvicl.cz, e-mail: zdenek.prochazka@rzone.cz.
Novobilský, M.: Neznámé podbrdské hrady Strašná skála
a Lišk v hrad. V r. 2015 vyšlo 2. upravené a rozší ené vydání 20.
ísla edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa. Formát A5, 36 stran,
plány, ezy, nálezy, rekonstrukce. V cen pouhých 30 K (+ poštovné a balné) je možno publikaci objednat na tel. 603828377 nebo
na e-mailu pmikota@post.cz.
Práv vychází nové . 47 téže edice – Kastl, P.: Hrad
Pušperk na Chudenicku. Formát A5, 36 stran, historie, plány,
nálezy, rekonstrukce. V cen 40 K (+ poštovné a balné) je možno
publikaci objednat tamtéž.
Gersdorfová, Z. (ed.): Castellologica bohemica 14. Vydala
Západo eská univerzita v Plzni 2014. Formát A4, 175 stran. Ob-

sah: F. Gabriel: Poznámky k t íd ní hrad podle dispozi ních typ ,
s. 5-18. P. Kastl: Povrchový pr zkum hradu Pušperku u Polen , s.
19-25. J. Št tina – D. Janiš: Zámek Lešná u Valašského Mezi í í,
s. 36-76. M. Beránek – P. Taibl – P. Hasilová – J. Hasil: Valová
poloha „Betlém“, k. ú. Klášter Teplá, okr. Cheb: revize stávajícího
poznání, s. 77-84. F. Záruba: P ísp vek ke vztahu kaple Všech
svatých na Pražském hrad a Saintes Chapelles ve Francii, s. 85108. J. J. Ková : Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon, s.
109-135. J. Unger: Lednice z druhé poloviny 15. stol. na šlechtickém sídle v Lelekovicích, s. 136-141. D. Vích: Kovové nálezy
z hradu v Brandýse nad Orlicí, s. 142-155. M. Kalašová: Dv
„neznámé“ Máchovy kresby hrad Bezd zu a Vale ova, s. 156158. Bibliografická referativní a informativní služba, s. 159-173.
Sborník je možné zakoupit v Plzni v prodejn vydavatelství Z U
v Husov ul. a v areálu univerzity na Borech, a dále v distribu ní
síti a internetovém knihkupectví Kosmas – zde za 224 K .

redakce

Lehký, I. – Sýkora, M.: Pyšná sídla mocných – hrady a tvrze na Mostecku. Kniha na 202 stranách seznamuje tená e
s objekty jak známými – nap . Jeze í, Most, Rýzemburk, Erv nice,
Nový Žeberk, tak i pom rn neznámými: hrad u Albrechtic, hrad
na Josefinin skále, hrad u Brandova. V knize jsou zachyceny jak
dobové obrázky, tak i p dorysy jednotlivých lokalit dle posledního
zam ení. V ad p ípad jsou zobrazeny i p sobivé 3D rekonstrukce. Vydal v roce 2014 Ústav archeologické památkové pé e
severozápadních ech, Žižkova 835, 434 01 Most.
Hrady na hranici echy – Sasko, vydavatel: Iniciativa pro
D ínský zámek. Na 246 stranách knihy dobové obrázky, p dorysné zam ení i rekonstrukce hrad z oblasti esko-saské hranice.
Nap . z eské strany Bílina, Ostrý, St ekov, Brtnický hrádek,
Šarfenštein, Kyšperk, eská Kamenice, ze saské strany potom
hrady zejména z oblasti saského Švýcarska: Winterstein, Königstein, Altrathen, Wehlen a dále Donín, Pirna, Hohenstein apod.
Gabriel, F. – Paná ek, J. – Podroužek, K.: Helfenburk –
hrad pražských arcibiskup . Na 519 stranách kniha seznamuje
s historií, vývojem a stavební podobou hradu Helfenburk u Úšt ka.
Kniha dopln na adou fotografií nalezených artefakt , kreseb
i rekonstrukcí jednotlivých vývojových fází hradu. V rámci ur ení
a datace stavebního vývoje hradu je zobrazena i ada kresebných
p dorys dalších, zejména skalních hrad , nap . Kav iny, Zakšín,
Winterstein, Falkenstein apod. Vydalo Hrádek, ob anské sdružení
Borek 1, 277 14 D ísy v r. 2011.
Záruba, F.: Hrady Václava IV. – od nedobytného úto išt
k pohodlné rezidenci. Kniha na 438 stranách mj. v kapitolách
Hrady Václava IV., Okruh staveb královny Žofie i Hrady dvorského okruhu Václava IV. prezentuje d jiny a dispozice hrad
K ivoklátu, Žebráku, To níku, Písku, Nového hradu u Kunratic,
M lníka, Egerberku, Roupova, Litome ic a dalších. V knize uvedena ada dobových zobrazení jednotlivých lokalit, p dorys
i fotografií sou asného stavu. Vydala Universita Karlova v Praze –
Katolická teologická fakulta, Ústav d jin k es anského um ní v r.
2014.
Z. Hermsdorfer

Z hrad , zámk a tvrzí
Již n kolik dlouhých let jsou d razn upozor ováni návšt vníci z íceniny hradu Kumburku (okr. Semily), že kumburská vyhlídková plošina je ur ena pro maximáln 5 (slovy p t)
p íchozích. Jejím p et žováním návšt vníci ohrožují nejen své
zdraví, ale i další existenci ve ejn prosp šného za ízení, kterým
zdejší jedine ná d ev ná konstrukce (v provozu od podzimu roku
2002) bezpochyby je. P iložené foto bylo po ízeno v dubnu
2015. A koliv byla informa ní cedulka „max. 5 osob“ jasn
a z eteln umíst na u vstupu na vyhlídku, p ece se stále najdou
skupinky návšt vník , kte í tento zákaz nerespektují a jdou
„stádn “ stále dále a výše. Taktéž platí p ísný zákaz vstupu (viz
platný kumburský návšt vní ád) za nevysoké zábradlí vyhlídkové plošiny, erozí narušená koruna velké v že je turist m již roky
d razn zapov zena. M jme stále v živé pam ti velké nešt stí,
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burku o této „budovatelské“ skute nosti (vlastn „ erné stavb “).
Natož, aby požádal o p ípadné vyjád ení k umíst ní toho zna n
rušivého prvku. Osobn si nyní v d v rn známém lomu p ipadám velmi tísniv – jako na h bitov . Prosíme tímto zhotovitele
onoho masivního k íže, aby nám laskav sd lil sv j p íb h
a z n j vyplývající d vody, které ho vedly k anonymnímu umíst ní uvedeného symbolu do prostoru bradleckého tábo išt .
V opa ném p ípad dojde k jeho odstran ní.

M. Vaistauer

P i návšt v hradu Tý ova (okr. Rakovník) na po átku ervence 2015 jsem zjistil, že se z ítila zna ná ást východního
nároží hradního donjonu. Zdivo obytné v že se v této ásti skládalo z p vodní hradby opat ené ochozem se stínkami a k n mu
pozd ji p iloženého zdiva donjonu. Na odhalené zdi jsou poz statky tohoto ochozu patrné. Tomáš Durdík kladl stá í obvodové hradby do 1. poloviny 13. století a zdivo donjonu do období
kolem poloviny 13. století. St ed odhalené zdi by si zasluhoval
podrobného zdokumentování, nebo i on podlehne zakrátko
zkáze.
Na tvrzi v Dolanech (okr. Klatovy) patrn nový majitel zapo al stavební práce. Jako první p išlo na adu vybourání zazdívky brány.
Z. Procházka

P etížená vyhlídka na Kumburku 2015.
které se p ed n kolika lety odehrálo na krkonošském výletním
hrádku Aichelburgu (okr. Trutnov). Tehdy se pod nadšenými
svateb any prolomila p etížená d ev ná konstrukce mostku
sm ujícího do hradní sín . Svatební nadšení a veselí tak ve
zlomku okamžiku nekompromisn vyst ídaly etné slzy a dlouhodobé trápení t la i ducha.
N kdy b hem m síce dubna 2015 se objevil na hrad
Bradlec (okr. Semily) v prostoru tábo išt v lomu mohutný
d ev ný k íž, který sem osadila ísi pilná ruka. I když také tady
platí návšt vní ád, nikdo se nenamáhal informovat SPZH Kum-

Dolanská tvrz (foto Z. Procházka 2015).
Natalija Makoviková
z B loruska
prodává
bohatým zájemc m eské
zámky. V tšina jejich
klient je ruskojazy ná,
jsou to ob ané Ruska,
Ukrajiny nebo Kazachstánu. Podle podnikatelky je
v eské republice aktuáln 2165 zámk , k prodeji
je sou asn p ibližn 200
historických
objekt .
Ro n se zm ní majitelé
p ibližn u 50 zámk , její
spole nost jich prodá dva
až t i m sí n . Pr m rná
cena zámk se pohybuje
kolem 5 milion korun.
Oblíbenou etbou Natálie
je monumentální patnáctisvazkové dílo Augusta
Sedlá ka Hrady, zámky
a tvrze Království eského
Vybourávání zazdívky brány tvrze
(p íloha Hospodá ských
v Dolanech (foto Z. Procházka
novin Ego . 11, 2015).
2015).

Tý ov – situace po havárii (foto Z. Procházka 2015).

M. Blažek

Tý ov – bílou linkou vyzna ena stínka ochozu (foto Z. Procházka 2015).
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centry, a také relikty císa ské falce v m ste ku Ingelheim. Následn jsme se již vno ili do hluboko za íznutého údolí Rýna
a po levém b ehu jsme sm ovali k severu po proudu eky
a zdolávali postupn jeden hrad za druhým s p estávkami pro
osv žení ve svižném proudu eky a do erpání sil v m stském
zázemí (pivo v hradních kr mách, které byly na n kterých hradech, bylo pro našince celkem drahé). Nejsevern jším cílem naší
výpravy byl klášter benediktýn v Maria Laachu, který je sice
mírn stranou údolí, nicmén nám nabídl duchovní zastávku na
naší cest . V tu dobu se již naše putování p ehouplo do své druhé
poloviny a tak jsme poblíž m sta Koblenz p ejeli na druhý b eh
Rýna a vydali se na cestu za poznáním pravob ežních rýnských
hrad . V rámci prohlídky m sta Braubach jsme navštívili i Philippsburg, sídlo n mecké obdoby Klubu A. Sedlá ka, kde shodou okolností probíhala také výstava v novaná „n meckému
Sedlá kovi“
Bodo
Ebhardtovi.
Využili
jsme i p íležitosti nahlédnout na hrady
z perspektivy
vodní
hladiny a n kolikakilometrový úsek vodního
toku jsme se svezli na
palub
výletní lodi.
Z údolí Rýna jsme
vyjeli po návšt v
m ste ka a hradu Rüdelsheim a záv rem
jsme ješt
podnikli
podve erní prohlídku
m sta Heidelberg se
známou
z íceninou
zámku. Pak už nezadr- Praktická ukázka funk nosti st ílny
žiteln
následovala hradu Schönburg.
cesta dom . Nicmén
p i jedné z vynucených zastávek p i cest zp t jsme se neplánovan ocitli v m ste ku Wimpfen (resp. BadWimpfen), kde se
zachovala valná v tšina císa ské falce. To však byla definitivní
te ka za poznáním nes etných n meckých, nejen hradních,
pam tihodností.
A. Kratochvílová
lenové pobo ky zaplatí do konce listopadu lenské p ísp vky ve výši 120 K , publikující v Hlásce pouze 60 K . Za
rodinného p íslušníka, lena klubu, navíc 20 K . Platit je možné
na lenských sch zkách nebo poštovní poukázkou typu C na
výše uvedenou adresu. Pozor zm na!!!!! T etí možností je
možnost platit na nov
z ízený ú et pobo ky
.
2100806393/2010. Na tento ú et (a na žádný jiný) platí pouze
lenové klubu. Odpadá tak p tikoruna za pohyb na ú tu. Kdo
chce ukon it lenství, pošle 60 K – dlužné p ísp vky za rok
2015. P edpokládáme, že zjednodušené platby každý pochopí –
platby jiným zp sobem nebudou brány v potaz. Upomínky
nebudou zasílány a neplati i budou na jarní sch zi vylou eni.
Platbu neodkládejte a u i te zadost jediné povinnosti lena co
nejd íve.
Klubové sch zky probíhají každou první st edu v m síci od
17. hod. v suterénu v Kollárov ul. . 18 (ACW Sallon).
V období prázdnin se p ednášky na sch zkách nekonají, na
zá ijovou sch zku p ipravil T. Karel poznávání lokalit na leny
p inesených fotografiích, avšak nebyl k dispozici projektor. P i
íjnové sch zce prob hne podzimní lenská sch ze s volbou
funkcioná pobo ky a p ijímáním nových len .
Podzimní poznávací zájezd povede v sobotu 24. íjna do
m sta dotýkajícího se hv zd. V Praze si pod vedením Ing. arch.
Petra Chot bora ( lena pražské pobo ky KASu a pracovníka
památkové pé e) prohlédneme areál Pražského Hradu.
V místech, kde se platí vstupné, se tomuto nep íjemnému zvyku
nevyhneme, ale náš pr vodce nás vezme i do míst, která jsou
b žným návšt vník m nep ístupná. Další plánovanou lokalitou

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.
17. ro ník konference D jiny staveb se koná ve dnech 18.
– 20. b ezna 2016 v zámku Ne tiny. P ihlášky na adrese pmikota@post.cz, podrobnosti na www.evida.cz/shp.
Pokladníci pobo ek nejpozd ji do 15. prosince 2015 odešlou na ú et Rady KASu . 236531078/0300 vybrané peníze –
„desátek“ (10 K za lena v roce 2015) a p edplatné Hlásky na
rok 2016 (60 K za p edplatitele). Zárove je nutné zaslat na
výše uvedený e-mail jmenné seznamy platících desátek a platících Hlásku. Hlásku 2016 mají zdarma lenové klubu publikující
v Hlásce 2015. Jsou to z pobo ky Plze : J. Vlada , J. Richterová,
M. Bartoš, P. Rožmberský, M. Týfová, P. Mikota, J. Sv tlík, T.
Karel, Z. Procházka, O. Brachtel, T. Ma ík, J. Schierl, Z. Hermsdorfer, M. Blažek, z pobo ky Hradec Králové J. Slavík,
z pobo ky Praha Karel Pokorný, J. Synek, Zv. Dragoun, J.
Boukal, z pobo ky Brno J. Unger, z pobo ky Humpolec F.
Kocman, z pobo ky Zlín V. Svoboda, M. Zikmund, R. Vrla.
Redakce všem, kte í poslali p ísp vky, d kuje. P esto jich
stále není dostatek. Dokonce nebýt ne len KASu, kte í též
publikují v Hlásce (i když nemají další ro ník zdarma), patrn by
už Hláska nevycházela. Redaktor proto apeluje na leny klubu,
aby si všímali (fotili a psali), i t eba drobných zm n na panských
sídlech. Velký dluh mají ti lenové, kte í jsou pracovníky v deckých ústav , s panskými sídly p ichází asto do styku, a p esto si
nenajdou chvilku, aby poslali lánek, nebo alespo zprávu na
adresu redakce: rozmber@post.cz. Doufejme, že se to zm ní.

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: rozmber@post.cz.
Na za átku srpna se uskute nila týdenní cesta len pobo ky (sekce „L“) do Porýní za poznáním tamní hradní krajiny.
K navození panující atmosféry cesty nejlépe poslouží úvodní
volná citace z cestovního deníku: Sedm ú astník m lo sraz
naplánovaný na devátý den m síce srpna, desátou hodinu, jedenáctou minutu a dvanáctou sekundu. Na uvedeném míst v tu
dobu však nikdo nebyl a tak prozíravý vozka (který se však
neú astnil p ípravných sch zek) vyrazil do kr my zvané Vegas,
kde již ostatní za popíjení zlatavého moku netrp liv vy kávali
jeho p íjezdu. Po t chto úvodních organiza ních peripetiích
následovala cesta na západ s nutnými zastávkami pro osv žení,

Kobern – dolní hrad.
protáhnutí kostí, pou ení a vykoupání. Cesta samotná pak již
probíhala v poklidném duchu horkých srpnových dní a nenáro ném programu, který si vyžádal asté zm ny. Ješt p ed vjezdem
do malebného údolí eky Rýn jsme navštívili m sta Špýr
a Worms s úchvatnými románskými bazilikami a historickými
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dlouholetý archeologický výzkum, který p inesl mnoho nových
poznatk o vývoji a fungování tohoto hradu. Po opravdu d kladné prohlídce a zajímavých debatách o této z ícenin , výpravu
ekal další významný hrad v této oblasti, rozsáhlá z ícenina
hradu Lanšperk z druhé poloviny 13. století, který je jedním
z mála hrad s tzv. pláš ovou zdí v echách. Vzhledem
k pokro ilé hodin a dlouhé cest k domov m v tšiny ú astník ,
jsme na Lanšperku jarní velice zda ilý výlet ukon ili. Nutno
p ipomenout, že se výpravy zú astnilo 5 len KAS (Cejpová,
ížek, Dvo ák, Slavík a Švejkar a dva rodinní p íslušníci). Podzimní výjezd by se m l konat do oblasti severní Moravy (hrady
Sovinec, Úsov a okolí).
J. Švejkar
Uprost ed letních veder v ned li 2. srpna ve 14 hod. položili
zástupci pobo ky kv tiny u hrobu F. A. Hebera na h bitov
ve Starém M st u Náchoda. Neformálním pietním aktem p ipomn li letošní 200. výro í narození i 166. výro í úmrtí prvního
eského kastelologa, autora sedmi díl nedokon ené publikace
o eských hradech a tvrzích.
V úterý 22. zá í se v 17 hod. slavnostní vernisáží otev e v prostorách Orlické galerie na zámku v Rychnov n. Kn žnou výstava
k 200. výro í narození prvního badatele eských hrad F. A. Hebera. Výstavu bude možné navštívit do 1. 11. 2015. Krom obrazových p íloh z Burgen budou vystaveny i p edlohové kresby
a dokumenty z poz stalosti v etn deník a kreseb dalších Heberových spolupracovník .
Pobo ka po ádá 10. 10. podzimní automobilový zájezd na severomoravské hrady Sovinec, Šternberk a Úsov. Sraz ú astník
J. Slavík
v Moravské T ebové u erpací stanice v 9 hodin.

je návšt va Vyšehradu. Zájemci se musí v as p ihlásit na výše
uvedeném e-mailu nebo telefonu.
Velká p ednáška pro ve ejnost se koná ve st edu 25. listopadu. O hradech na Malši bude p ednášet dr. Josef Hložek a to
v zasedací místnosti FF Z U v Sedlá kov ul. 15 (2. patro) od
17. hodin.

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.
Jarní výlet hradecké pobo ky KAS se uskute nil v sobotu
18. dubna 2015. V plánu bylo navštívit zbývající hrady v oblasti
pod Orlickými horami. Již vloni na ja e jsme navštívili lokality
na Rychnovsku, tentokrát jsme se zam ili na jižn jší oblast –
Rychnovsko a Orlickoústecko. Celá výprava se sešla u zámku
v Rychnov nad Kn žnou. Odtud jsme se vydali do obce Liberk,
kde se nacházejí zbytky hradu Rychmberk vzniklého za koloni-

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

Spole né foto z výletu královéhradecké pobo ky na hrad
Žampach.
zace této oblasti, pravd podobn na p elomu 13. – 14. století,
jehož majitelé se poté psali s p ídomkem z Rychmberka. Zde nás
zasáhl poslední výk ik zimy, v podob sn hové p ehá ky, v tru a
zimy. V obci Liberk jsme si ješt prohlédli barokní d ev ný
kostel sv. Petra a Pavla z konce 17. století a sousední d ev nou
zvonici. Poté jsme se p esunuli do údolí eky Zdobnice a odtud
na hrad P ín. Nevelké zbytky hradu, který pravd podobn
vznikl kolem roku 1260, p i kolonizaci této oblasti, jsou dnes
zbaveny veškeré vegetace a porostu. Díky tomu je hrad dob e
znatelný, stejn tak p edhradí a jeho blízké okolí. V odpolední
fázi výletu jsme se p esunuli do oblasti Orlickoústecka. Nejprve
na zbytky hradu v Neko i, nad údolní p ehradní nádrží Pastviny.
Od této chvíle nás odborným výkladem provázela kolegyn
z klubu a východo eská archeoložka Mgr. Miroslava Cejpová.
Vzhledem k tomu, že zde provád la výzkum a zam ovala tuto
lokalitu, byl výklad velice zajímavý, obohacený o plánky a další
materiály z jejího výzkumu. Následn jsme navštívili z íceninu
hradu Žampach. Rovn ž na této lokalit pí. Mgr. Cejpová vedla

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 12. 2015
(vyjde v první lednové dekád 2016)
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