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Lešná u Valašského Mezi í í – shrnutí stavebního vývoje zámku
Jan Št tina – Dalibor Janiš
Zámek v Lešné (okr. Vsetín) je voln stojící ty k ídlá,
nízkou sedlovou st echou krytá dvoupodlažní budova
s p dním polopatrem a historizujícími vn jšími fasádami,
do zna né míry zastírajícími složitý stavební vývoj objektu.
Tomu nasv d uje pouze pon kud nepravidelný pr b h
vn jších obvodových zdí s lokáln odkrytými renesan ními
architektonickými detaily. Miniaturní vnit ní nádvo í, rytmizované pravidelným systémem dodate n zazd ných
arkád, má zcela pravidelný obdélný p dorys.
P estože Lešná od pozdního st edov ku náležela
k lokáln významným sídl m nižší šlechty a tvrz zejména
v období pozdního st edov ku a renesance prošla dynamickým vývojem, donedávna chyb lo aktuální zpracování
stavebního vývoje sídla.1) První poznatky o genezi objektu
p inesl již stavebn -historický pr zkum z roku 1978.2) Nedokon ená rekonstrukce z 80. až 90. let 20. století, po níž
interiéry zámku z staly ve fázi hrubé stavby, umož ovaly
provedení operativní dokumentace, která vyústila ve zhotovení nového stavebn -historického pr zkumu.3) Jeho výsledky obohatil i dendrochronologický pr zkum vybraných
d ev ných konstrukcí.4) P esto, že nové poznatky o stavebním vývoji zámku byly nedávno obsáhle publikovány,
neškodí snad jejich stru n jší rekapitulace i na stránkách
Hlásky.5)
Do písemných pramen Lešná vstupuje roku 1355 jako
majetek vladyk píšících se po sousední obci Perná. V roce
1415 se pak poprvé uvádí tvrz v Lešné jakožto majetek
Hanuše z Pržna. Stavební podoba nejstarší fáze lešenské
tvrze z stává neznámá, jádro dnešní stavby z ejm vzniklo
až po roce 1481, kdy se majitelem lešenského statku stal
Beneš Pražma z Bílkova.6) Pozdn gotická tvrz m la lehce
kosodélnou dispozici o rozm rech cca 33 x 25,5 m, vymezenou p dorysn mírn zalamovanou hradbou o tlouš ce
kolem 100 cm. Nejstarší obytnou stavbou tvrze bylo podsklepené a z ejm dvoupodlažní jihovýchodní k ídlo
s trojprostorovou dispozicí suterénu a z ejm i p ízemí.
Podobu a dispozici p edpokládaného pozdn gotického
severozápadního k ídla nelze detailn ur it. V první fázi
nepochybn
existoval alespo
jeho severní oddíl
s p edpokládanou kuchyní v p ízemí a prostorem, vybaveným z ejm arký ovým prevétem v prvním pat e. Plochu
p edpokládaného severozápadního k ídla, které mohlo

vzniknout i složit jším stavebním vývojem, dnes zaujímá
goticko-renesan ní k ídlo, znovu p estav né po polovin
16. století. Vstup do tvrze z ejm vedl dnes nedochovanou
branou v severovýchodním ele tvrze. Tvrz, položenou p i
potoku Slaná voda a v pat táhlého svahu, chránil zavodn ný okružní p íkop a minimáln od severovýchodu a jihovýchodu i mohutný zemní val (obr. 1, obr. 2, obr. 8A).
Po Benešov smrti (p ed rokem 1499) statek p ešel na
jeho nedosp lé syny Petra, Beneše a Mikuláše za poru enské správy jejich matky. Patrn koncem 30. let 16. století si
brat i Pražmové statky rozd lili a Lešnou získal Petr Pražma z Bílkova. Petr zem el po roce 1556 a d dici jeho statk ,
tedy i lešenského panství, se stali jeho ty i synové (Jan,
Petr, Šebor a Bohuslav). Na po átku 16. století, p ípadn
v prvních desetiletích 16. století, prob hla další p estavba

Obr. 1: Lešná (okr. Vsetín), stavebn -historická analýza
suterénu zámku. Stav p ed rekonstrukcí v letech 2010-2011.
V prostoru 002 vyzna ena dvojice pozdn gotických p í ných zdí. Te kovan p edpokládaný pr b h dvorního pr elí severozápadního k ídla, árkovan p dorys odstran ných
pilí p i vn jším pr elí, šrafovan ez terénem (kresby
a fotografie J. Št tina 2008-2014).
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podobu dostalo i jihozápadní k ídlo, do
jehož p ízemí byl nov p esm rován vstup,
Goticko renesan ní zdiva (kolem roku 1500)
z ejm akcentovaný hranolovou v ží (jejíž
existenci m že nasv d ovat situace ve
Renesan ní zdiva (po polovin 16. stol.)
sklep pod dnešním vstupním vestibulem).
Zdiva z p estavby po roce 1635 a zdiva z 50. – 60. let 17. stol.
Razantní renesan ní p estavba je dodnes
patrná i u severozápadního k ídla, pod
Barokní zdiva (2. polovina 17. stol. – 18. stol.)
jehož st ední partií v rámci renesan ní
Zdiva z 19. stol.
p estavby v dnešní podob vznikl suterén
s
klenbou podepíranou mohutným st edním
Zdiva historizující p estavby (80. – 90. léta 19. stol.)
pilí em. Ve vn jším pr elí k ídla se dosud
Zdiva z p estaveb 20. stol. (po polovin 20. stol. a 80. – 90. léta dochovala dv obdélná renesan ní okenní
20. stol.)
ost ní, kombinující profilovaný kamenný
rám
s iluzivními nadokenními ímsami
Zámek Lešná – vyhodnocení zdiv k obr. 1, 2 a 3.
a paspartami, podanými v kombinaci fialových linií na bílené omítce (obr. 5). Horitvrze. Severozápadní k ídlo bylo z v tší ásti odstran no
zontální
spojení
jednotlivých k ídel patrn zajiš ovaly d ea vn jší obvod tvrze rozší ila nová obvodová ze
v
né
dvorní
pavla
e na dvorním pr elí, s existencí arkádos pravoúhlým západním nárožím, vzep eným subtilním
vé
chodby
nelze
pro
renesan ní fázi ješt po ítat. Reneop rným pilí em. Vnit ní dispozice k ídla z podstatné ásti
san ní p estavba se projevila i v osazení velkých oken d lezanikla p i následující renesan ní p estavb , z detail z staných vnit ním k ížem (z nichž z staly pouhé fragmenty)
lo in situ dochováno alespo dubové ost ní klí ové st ílny
a také v úprav exteriérových, bílených fasád, zdobených
v p ízemí, jehož poloha sou asn upozor uje na nižší úrojednoduchým kvádrováním nároží v okrové barv (zjišt no
ve terénu nádvo í po átkem 16. století. Východní nároží
na východním nároží). Nejpozd ji v renesanci na korun
tvrze vzep el mohutný hranolový, nakoso posazený op rný
staršího valu vyrostla prostá ohradní ze s t i tvrt válcovou
pilí , další op ráky byly p iloženy i k severnímu a jižnímu
baštou v severním nároží. P ed vstupním, jihozápadním
nároží (obr. 2, obr. 3, obr. 8B). Dokumentované nálezové
k ídlem p i renesan ní p estavb vznikl alespo zárodek
situace nesv d í pro výrazn jší výškové vyvinutí pilí ani
pozd jšího hospodá ského dvora, jehož rozsah a podobu
pro jejich interpretaci jako podnoží nástaveb i arký ,
známe z vyobrazení z roku 1793 a katastrální mapy z roku
rozši ujících obytné prostory prvního patra. Novostavbu
1834. Renesance tedy dala dosavadní tvrzi v Lešné podobu
z prvních desetiletí 16. století p edstavuje úzké a v interiéru
ty k ídlého zámku, jehož zdi však ješt uchovávaly v tšinu
plochostropé severovýchodní k ídlo, z jehož architektonickonstrukcí
pozdn gotické tvrze (obr. 8C).
ké výbavy se dochovala torza dvou již ran renesan n
Pozdn gotická zdiva (2. polovina 15. stol.)

profilovaných obdélných okének n kdejšího prvního patra
(obr. 4); nároží zdobilo barevn
pojednané kvádrování ( ervenofialové kvádry skládané na vazbu,
odd lené
bílými
linkami).
Z p estaveb v prvních desetiletích
16. století pochází ada kvalitních
architektonických prvk , zejména
pozdn
gotických
ost ní
s p etínavými pruty, dochovanými poz statky ervených krycích
nát r a okenních paspart s bílými hlazenými omítkami, rámovanými ervenými liniemi.7)
Následující renesan ní p estavba zapo ala ješt p ed polovinou 16. století. Dotkla se i pozdn
gotického jihovýchodního k ídla,
jehož dvorní pr elí v úrovni
patra dostalo obdélný okenní
otvor s d ev ným rámem, dendrodatovaným do let 1545/1546.8)
Navazující severovýchodní k ídlo
z p edchozí stavební fáze bylo
prodlouženo o prostor n kdejší
vstupní soutky a p edevším cihlovou nadezdívkou zvýšeno o druhé
patro, do nádvo í otev ené dvojicí
rozm rných obdélných oken bez
Obr. 2: Lešná (okr. Vsetín), stavebn -historická analýza p ízemí zámku.
kamenných ost ní. Dvoupatrovou
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podlah všech ty výškov
dosud nestejnorodých k ídel
vnit ní zástavby. Nad prvním patrem vstupního, jihozápadního k ídla a st ední
partií k ídla severozápadního byly v nové úrovni osazeny prosté trámové stropy,
dendrodatované do let 16311635 (obr. 6). Nosný prvek
schodišt ve st ední partii
severozápadního
k ídla,
vsazeného na rub klenby
staršího, renesan ního sklepa tvo í trám z dubu, smýceného mezi lety 16281645. Sou asn se sjednocením výškové úrovn
podlah prvního patra probíhalo i vkládání valených
výse ových
kleneb
v n kterých
prostorách
p ízemí (obr. 2). Nová úrove podlah prvního patra si
vynutila i zazd ní oken ze
starších stavebních fází a
proražení dvorních i vn jObr. 3: Lešná (okr. Vsetín), stavebn -historická analýza prvního patra zámku. Odstran né ších fasád prostými obdélnými okny s okrov natírahistorické p í ky zna eny árkovan .
nými omítkovými pasparV majetku Pražm z Bílkova z stala Lešná až do roku
tami, kontrastujícími s bílým nát rem fasád. Výtvarn nená1628, kdy byla vdovou po Beneši Pražmovi, Ludmilou
ro nou p estavbou z doby kolem roku 1635, pon kud p ePiklarovou z Grodic, odprodána Martinu P hon ímu
kvapiv provedenou v období t icetileté války, dostal záz P edmostí, za n jž se toho roku i provdala. Po smrti Marmek v Lešné podobu ty k ídlého dvoupodlažního objektu,
tina P hon ího (1637) jeho potomci prodali v roce 1641
který se stal základem všech mladších adaptací, jež sídlo
Lešnou a Koli ín Hynkovi Sev skému z Kuli ova, který
postupn m nily v barokní zámek.
pocházel z hornoslezského rytí ského rodu a byl manželem
V roce 1656 (vklad do desk 1657) byla Lešná odprodruhé dcery Martina P hon ího, Kate iny († 1647). Hynek,
dána Wolfgangu Fridrichovi Hoffmannovi z Grünbüchlu,
který již v roce 1628 získal biskupské lenní statky Choryni
který držel rozsáhlé panství Starý Ji ín. P estože nový majia Lou ku, zem el v roce 1653. Pravd podobn ješt za
tel preferoval Starý Ji ín, na Lešné sta il do své smrti
P hon ího zapo ala velmi radikální p estavba sídla, kterou
(1667) obnovit jihovýchodní k ídlo (tj. pozdn gotický plác
jsme schopni rozpoznat díky ad nov zjišt ných dendrotvrze) a p edevším provést vestavbu arkádových ochoz
dat. V pozadí p estavby tušíme pot ebu sjednocení úrovn
v nádvo í. Trojprostorové d lení interiéru suterénu a p íze-

Obr. 4: Lešná (okr. Vsetín), zbytek okenního ost ní
z po átku 16. stol. ve dvorním pr elí severovýchodního
k ídla zámku. Po polovin 17. stol. okno p ekryla podlaha
nádvorní arkády.

Obr. 5: Lešná (okr. Vsetín), dvojice renesan ních oken
s omítkovými paspartami ve vn jším pr elí severozápadního k ídla, uprost ed rozm rné okno ze záv ru 19. stol.
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prvého patra. V záv ru p estavby nádvo í i vn jší fasády
zámku sjednotila nová omítková úprava, kombinující plochy z šedé strukturované omítky s bíle natíranými vertikálními pásy, vytvá ející iluzi lisénového systému. Základním
motivem ran
barokních fasád se stal obdélník
s tvrtkruhov vykrojenými rohy, uplatn ný v parapetních
výplních v pat e dvorní arkády i ve form pr b žného vlysu
nad okny prvního patra fasád vn jších.
Záv r 17. a celé 18. století byly ve znamení astého
st ídání majitel Lešné (byli jimi nap . páni ze Žerotína,
sídlící na zámku v sousedním Valašském Mezi í í nebo
Podstatští z Prusinovic). Toto období již nep ineslo výrazn jší stavební zásahy, probíhaly však práce na úpravách
interiér . Z nich musíme zmínit zejména položení nových
pozoruhodných podlah (snad n kdy kolem poloviny 18.
století, dendrochronologická datace nemohla být provedena). Podlahy se v p vodní poloze patrn nacházely
v reprezentativních sálech prvního patra jihozápadního
k ídla i v navazujících místnostech k ídla severovýchodního. V kompletním stavu se dochovala pouze podlaha
v nejv tším sále vstupního k ídla, se st edním tvercovým
polem dekorovaným osmicípou hv zdou. St ed dalších
podlah zvýraz ovaly kartuše s šestihrotou a ty hrotou
vnit ní hv zdicí. Výtvarné p sobení vykládaných barokních
podlah bylo založeno na použití n kolika kontrastních druh d eva. Podlahy, restaurované v roce 2011, se alespo ve
fragmentárním stavu dochovaly díky p ekrytí mladšími
nášlapnými vrstvami z 19. a 20. století.

Obr. 6: Lešná (okr. Vsetín), schodiš ová hala v pat e severozápadního k ídla si uchovala prostý trámový strop, dendrodatovaný do let 1633/34. Další zajímavostí je zábradlí
schodišt , v etn kuželek vyrobené z plechu. Vpravo pr hled do okružní chodby n kdejší dvorní arkády.
mí jihovýchodního k ídla bylo vybouráno, suterén dostal
valenou klenbu a nad p ízemím byl osazen strop, jehož
profilované trámy byly podle výsledk dendrochronologického pr zkumu vytesány z jedlí smýcených v letech 16581659 (obr. 7). P lkruhové archivolty arkád v p ízemí nádvorního ochozu vynášely hranolové pilí e, jejichž rytmu
odpovídaly hranolové sloupky otev ené chodby v úrovni

Obr. 8: Lešná (okr. Vsetín), pokus o rekonstrukci podoby sídla v jednotlivých vývojových fázích. A – záv r 15. stol. (severozápadní k ídlo podáno v jedné z vícero možných variant). B – kolem r. 1530 (bez zakreslení vn jšího opevn ní nejisté datace). C
– kolem r. 1600. D – zámecký areál s hospodá ským dvorem kolem r. 1800. E – na konci 19. stol.
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V pozdním baroku a
patrn i kolem roku 1800
probíhaly i drobné dispozi ní úpravy interiér zejména
v úrovni obytného a reprezentativního prvního patra,
spojené s výstavbou subtilních
d licích
p í ek.
V jižním nároží patra zámku
vznikla drobná místnost
s kvalitní nást nnou výmalbou patrn z doby kolem
poloviny 18. století; trámový strop, již d íve opat ený
iluzivním mramorováním,
skryl nižší omítaný podhled.
Rovn ž další místnosti Obr. 7: Lešná (okr. Vsetín),
v této úrovni jihozápadního detail profilace stropního
k ídla v 18. století dostaly trámu z místnosti ve východnové podhledy se štukový- ním nároží p ízemí. Stropní
mi rámci a na st nách kva- trámy byly vytesány z jedlí,
litní barokní výmalbu, se- pokácených v letech 1658stávající z iluzivních sokl 1659; stav p ed restaurováve spodních partiích a ma- ním.
lovaných rámc
v partii
horní. Barokní výmalbu st n následn ukryly další interiérové úpravy, provedené v záv ru 19. století.
V roce 1793 Lešnou koupil Josef svobodný pán Bees
z Chrostiny, po n mž v ad majitel následoval jeho syn
Ji í Bees z Chrostiny. Podobu zámku i hospodá ského dvora z té doby umíme dob e rekonstruovat díky historické
ikonografii (obr. 8D). Po roce 1834 byl zasypán zavodn lý
p íkop kolem zámku, což z ejm vyvolalo zvýšení vlhkosti
v p ízemí objektu. ešení spo ívalo ve zvýšení podlah
všech prostor p ízemí, ímž se jejich niveleta dostala do
stávající úrovn . Již p ed polovinou 19. století byly zazd ny
dvorní arkády a jejich interiér se v obou podlažích prom nil
v kryté vnit ní chodby (obr. 2, obr. 3).
V roce 1887 se Lešná stala majetkem hrabat Kinských
z Vchynic a Tetova. Statek koupil August hrab Kinský
(1817-1891) pro svého syna Filipa (1861-1939). Filip postoupil statek v roce 1921 svému synovi Bed ichovi (†
1956). K velkostatku náležel kolem roku 1900 mlýn, hospoda, pivovar a palírna. P ed první pozemkovou reformou
náleželo k velkostatku 457 ha hospodá ské p dy (dv r,
lesní revír, pila a mlýn), z toho rozparcelováno bylo 161 ha,
zbytek propušt n ze záboru. V roce 1945 byl statek Kinským konfiskován.
V 90. letech 19. století provedli Kinští poslední celistvou, architektonicky kvalitní p estavbu lešenského zámku.9)
V tšina oken v obou podlažích byla sjednocena do shodné
velikosti
a
opat ena
omítkovými
šambránami
s neogotickými detaily. Objekt sou asn navýšilo nové
p dní polopatro. Starší vstupní rizalit v ose jihozápadního
k ídla dostal trojúhelný štít a p edevším sloupový portikus
s krytou verandou v prvním pat e. Ke sjednocení hmoty
zámku p isp la i nízká valbová st echa. Interiérové úpravy
p inesly z ízení nových historizujících detail (d ev né
obložky a výpln otvor , nové parketové podlahy, d ev né
obklady) i obnovu povrch zejména v reprezentativních
sálech patra. Zámek p estavbou dosáhl podoby p vabné
vilové stavby, zasazené v rozsáhlém parku (obr. 8E).

Po druhé sv tové válce zámek prošel adou utilitárních
úprav a sloužil pot ebám obce, která jej využila k umíst ní
školy. V roce 1975 získalo zámek v Lešné Okresní vlastiv dné muzeum ve Vsetín (dnes Muzeum regionu Valašsko). Rozsáhlá rekonstrukce zámku, zejména v první fázi
doprovázená zánikem ady významných detail ze všech
vývojových etap sídla, zapo ala již roku 1983, po p erušení
v roce 1996 byla však dokon ena až v letech 2010-2011.
V sou asnosti je ve ejnosti p ístupný zámek v majetku
Zlínského kraje a ve správ Muzea regionu Valašsko se
sídlem ve Vsetín .10) Obnovené a z ásti i p vodním mobiliá em vybavené interiéry tohoto pozoruhodného a dlouho
opomíjeného zámku znovu lákají k návšt v , kterou lze
zp íjemnit i procházkou p ilehlým parkem.
Poznámky: 1) Pla ek, M.: Hrady a zámky na Morav
a ve Slezsku. Praha 1996, s. 216; Pla ek, M.: Ilustrovaná
encyklopedie moravských hrad , hrádk a tvrzí. Praha
2001, s. 342-343; Samek, B.: Um lecké památky Moravy
a Slezska 2. Praha 1999, s. 330-331. 2) Eliáš, J. O. – Kob rská, L. – Líbal, D.: Zámek Lešná – stavebn historický
pr zkum. Státní ústav pro rekonstrukci památkových m st
a objekt v Praze, 1978 (nepublikovaný rkp.). 3) Janiš, D. –
Št tina, J.: Dopl ující stavebn -historický pr zkum zámku
v Lešné (okr. Vsetín), 2010-2011. 4) Kyncl, T.: Dendrochronologické datování d ev ných konstruk ních prvk
zámku v Lešné (okr. Vsetín), výzkumná zpráva . 136f-10,
listopad 2010. Zpráva uložena ve spisovém archivu NPÚ
úop v Krom íži. 5) Št tina, J. – Janiš, D.: Zámek Lešná
u Valašského Mezi í í. In: Castellologica bohemica 14.
Plze 2014, s. 36-76. 6) Janiš, D.: Lešná. In: Kolektiv:
Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomezi í sko, Vsetínsko.
Valašské Mezi í í-Brno 2002, s. 769-770. K majetkovým
pom r m p ehledn Janiš, D. – Kohoutek, J.: St edov ké
osídlení. In: Kolektiv: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomezi í sko, Vsetínsko. Valašské Mezi í í-Brno 2002,
s. 131-136; Baletka, T.: Od velké kolonizace do konce
st edov ku. In: Kolektiv: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomezi í sko, Vsetínsko. Valašské Mezi í í-Brno 2002, s.
152-159; Sztefek, J.: Historický vývoj panství v Lešné,
Zpravodaj Okresního vlastiv dného muzea ve Vsetín
1991, s. 59-63. 7) Št tina, J.: Zámek Lešná, dokumentace
vybraných architektonických prvk pro pot eby jejich základní evidence. Nálezová zpráva operativního pr zkumu a
dokumentace, Krom íž 2012. Uloženo ve spisovém archivu NPÚ úop v Krom íži. 8) Št tina, J.: D ev ný okenní
rám z prvního patra dvorního pr elí jihovýchodního k ídla
zámku v Lešné u Valašského Mezi í í. Nálezová zpráva
operativního pr zkumu a dokumentace, Krom íž 2011.
Uloženo ve spisovém archivu NPÚ úop v Krom íži. 9)
Autorství projektu bylo omylem p i knuto architektu Johannu Mickovi a Viktoru Siedekovi. Dvojice uvedených
architekt ve skute nosti p estavovala zámek v Lešné u
Zlína. 10) Tato práce vznikla v rámci pln ní výzkumného
cíle NPÚ: Výzkum nemovitých památek v R. Aplikace
nových metodik pr zkumu a dokumentace – ohrožené
druhy památek a jejich vybrané exemplá e, financovaného
z institucionální podpory Ministerstva kultury R na dlouhodobý koncep ní rozvoj výzkumné organizace (J. Št tina)
a za finan ní podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu
R jako sou ást ešení projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0031 Historizace st ední Evropy Slezské
univerzity v Opav (D. Janiš).
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Nedostav ný hrad u Stanu?
Miroslav Carda – Josef Hložek – Filip Kasl – Petr Menšík
Asi 6 km od Plané u Mariánských Lázní se nachází
pom rn výrazná ostrožna, na které se nacházejí stopy
antropogenní innosti. Lokalitu je možné nalézt na vrchu
d íve zvaném Kallenberg, asi 700 metr jihovýchodn od
vsi Stan (obec Lestkov, okr. Tachov). Na map ZM10 1143-03 je místo možné lokalizovat na základ koordinát
457 : 281. Nejvyšší bod ostrožny se nachází v nadmo ské
výšce 580 metr nad mo em (obr. 1). Na existenci lokality
upozornili lenové Spolku pro záchranu hradu Volfštejna
s tím, že se jedná o poz statek „nedod lané“ fortifikace
ohrani ující prostor asi
0,7 ha. V roce 2004
provedl na lokalit
povrchový pr zkum a
mikrosondáž Jan John
v rámci výzkumu výšinných poloh v povodí
Kosího
potoka.
V severní ásti vrcholové plošiny zam il oválný objekt, který p edb žn interpretoval jako
poz statek t žby nebo
prospekce.
V jedné
z mikrosond bylo nalezeno n kolik drobných
keramických
st ep
Obr. 1: Lokalizace polohy Stan z období
vrcholného
na map . Ozna ena kroužkem.
st edov ku (John 2008,

258). V odborné literatu e se zmín ná lokalita objevuje
pouze v jediném p ípad , kdy V. Matoušek ve své publikaci
v nované t ebelskému bojišti uvádí zjišt né stopy p íkopu
a nízkých val . K interpretaci se neuchyluje, pouze konstatuje skute nost, že k objektu se nevztahuje žádná písemná
zpráva (Matoušek 2006, 285).

Obr. 2. 3D model vytvo ený na základ geodetického m ení (vytvo il J. Hložek).

Obr. 4-6: Fotografická dokumentace lokality Stan (foto P.
Menšík 2014).

Obr. 3: 3D ernobílý model vytvo ený na základ geodetického m ení (vytvo il J. Hložek).
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Na ja e roku 2014 provedli auto i lánku povrchový
pr zkum a dokumentaci lokality pomocí totální stanice. Na
základ nam ených dat byl vytvo en 3D model lokality
(obr. 2 a 3). Dokumentované místo se nachází na malé
ostrožn tvaru nepravidelného oválu o pr m ru cca 60 x 40
metr s delší osou ve sm ru severovýchod-jihozápad. Nad
okolním terénem lze pozorovat p evýšení asi 30 metr .
Prostor je p ístupný po šíji široké asi 20 metr . Ta je porušena terénní depresí p edstavující „p íkop“ o hloubce dvou
metr (obr. 4). Zemina vybraná z p íkopu byla navršena na
okraj vnit ní terasy a tvo í valové t leso vysoké z vnit ního
prostoru do 0,7 metru a široké do t í metr (obr. 5). Vnit ní
prostor je pom rn rovný, v n kterých místech mírn porušený vývraty strom . Jak v prostoru p íkopu, tak ve vnit ní
ploše lokality je možné pozorovat v tší množství voln
ležících kamen o pr m ru 0,2 – 0,8 metru, které navozují
myšlenku, že výšinná lokalita nebyla dokon ena, nebo

p edstavuje d sledek prospek ní t žby kamene (obr. 6).
P i povrchovém pr zkumu bylo objeveno n kolik drobných zlomk keramiky, které je možné datovat do 15.
století.
Na základ sou asného poznání nelze jednozna n urit, zda lokalita p edstavuje poz statek výšinné lokality,
která nebyla dokon ena, p ípadn využívána po krátké
asové období, nebo o poz statek t žby. V p ípad , že by se
jednalo o nedokon enou fortifikaci, lze rovn ž uvést domn nku, že se nemuselo jednat o tradi ní feudální sídlo, ale
o doposud tém neprobádaný typ objektu související se
specializovanými lesními i t žebními innostmi. Další
poznání by mohl p inést až destruktivní archeologický
výzkum.
Literatura: John, J. 2008: Stan u Lestkova, okr. Tachov. In: Výzkumy v echách 2005. Praha, s. 258; Matoušek, V. 2006: T ebel – obraz krajiny s bitvou. Praha.

Tvrz a další panská sídla v Kozlov
(pokra ování)

ást II

Petr Rožmberský
k estními jmény Josef Václav a roku 1708 je ozna en jako
„ho ejší pán“ z Kozlova.9) Roku 1706 je kmotrem k tu
z Hoštic rytí Josef Karel Lažanský toho asu v Kozlov ,
roku 1710 p i k tech z Kozlova dvakrát kmotruje rytí Jan
Lažanský z Bukové a také roku 1711,10) aniž známe jejich
vztah k Josefovi Václavovi.
Josef Václav Lažanský se v té dob z ejm oženil.
Roku 1711 je kmotrou k tu z Kozlova urozená paní Eleonora Kornélie Lažanská z Bukové, rozená Plotová z Kona in,
a 20. zá í téhož roku se uvedeným rodi m narodila dcera
pok t ná jmény Marie Kate ina Ludmila. V roce 1713 se
jim v Kozlov op t narodila dcera pok t ná jmény Anna
Marie Josefa. Téhož roku se ženil Jan Ku era, bývalý zahradník pana Lažanského v Kozlov .11) Rytí Josef Lažanský z Bukové je v hoštickém kostele za kmotra naposledy
v roce 1714, jeho manželka ješt n kolikrát potom, p i emž
v roce 1716 je zapsána jako urozená paní Eleonora Lažanská, rozená Plotová z Kona in a v Sušici. Naposledy je zde
kmotrou bez ozna ení pobytu roku 1717.12)
August Sedlá ek zná jen tu v tev Lažanských, kte í byli za t icetileté války za služby Habsburk m povýšeni do
panského a pak do hrab cího stavu. O v tvi z stávající
v rytí ském stavu neví.13) P i k tu dít te rytí e Josefa Lažanského z Bukové na Kozlov byla svému chudému vzdálenému p íbuznému roku 1711 za kmotru vysoce urozená
paní, paní Kate ina, hrab nka Lažanská rozená Fuggerová,
paní na Bratronicích, Oseku a Rad jovicích.14)
Až n kdy okolo roku 1715 získal ho ejší kozlovský
dv r rod Sob tických ze Sob tic. Už v roce 1716 se
v Kozlov narodil Jan Leopold, syn urozeného a state ného
rytí e, pana Václava Sob tického ze Sob tic „a v Kozlov “
a jeho manželky urozené paní Anny Sibyly, rozené Pfeferkornové z Ottopachu. Ješt v roce 1717 byl Jan Václav
Sob tický za kmotra dít ti kozlovského rychtá e a potomku
purkrabího z Hoštic kmotrovala Anna Sibyla Sob tická.15)
Ovšem za sv dka p i svatb v Horaž ovicích byl roku
1718 urozený a state ný rytí , pan Karel Sob tický „pán
ho ejší“ v Kozlov (dalším sv dkem byl Václav Sob tický).

Urozený a state ný rytí , pan Alexandr Záborský
z Brloha, toho
asu v Kozlov , je zaznamenán
v horaž ovické matrice jako kmotr již od roku 1678, od
roku 1683 také urozená panna Ma enka Záborská z Brloha
a v Kozlov a také urozený a state ný rytí Jan Záborský
z Brloha, syn starého pana Záborského z Kozlova.1) Nejmenovaná manželka pana Alexandra Záborského byla „jemnostpaní“ Ludmila Záborská, rozená Strojetická, p ipomínaná v souvislosti s Kozlovem v letech 1681-1686.
Z ostatních p íslušník rodu jsou v Kozlov naposledy
zaznamenáni roku 1685 Alexandr i Jan junior.2)
O rodu Záborských z Brloha bylo známo, že Alexandr
držel statek Slatinu, který roku 1677 prodal, a usadil se pak
v Kozlov . Zem el v lednu 1686. M l „bezpochyby“ syny
Jana Václava a Františka Ignáce. Jan u inil roku 1688 slib
v rnosti a roku 1696 byl štolmistrem u hrab te ze Šternberka.3) Více o této rodin v Kozlov neslyšíme.
Potom v matrikách zprávy o Ho ejším dvo e v Kozlov
umlkají. Snad s ním m žeme spojit zprávu o tom, že 26.
íjna 1697 v Kozlov zem ela urozená paní Ludmila Lažanská, rozená Kalenická, která byla poh bena ve sklípku
v hoštickém kostele.4) V roce 1698 se dozvídáme, že se
v Kozlov narodilo dít Ann a Pavlovi „šafá i paní ho ejší“, v roce 1699 v Kozlov zem elo dít
eho e, šafá e
z Ho ejšího dvora a v roce 1700 se v Kozlov stali rodi i
Dorota a Pavel „šafá paní Hoplové“.5) Zam stnanci se
z ejm rychle st ídali a o paní Hoplové nevíme nic bližšího.
Dalším rodem na Tichovském dvo e byli Sob ti tí ze
Sob tic (1700-1766).6) S tímto údajem ovšem kolidují matri ní zápisy: Od roku 1702 se totiž objevuje v matri ních
zápisech urozený a state ný rytí , pan Josef Lažanský
z Bukové7) a je pak v souvislosti s Kozlovem, p edevším
jako kmotr, asto uvád n. V roce 1703 je vzpomenuto jeho
páže Václav, roku 1705 byl pan Josef Lažanský z Kozlova
za kmotra panchartovi „zkurvené Marján Fanká ové
z Kozlova“, roku 1706 je uvedena panna Kate ina Štolbová,
kucha ka pana Lažanského z Kozlova a také Šimon Kamba,
jeho rajtknecht.8) Potom je rytí Lažanský nazýván n kdy
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V letech 1721 a 1726 kmotruje v Horaž ovicích urozená
paní Kate ina Sob tická, rozená Pernklová, paní na Ho ejším dvo e v Kozlov .16) Jan Karel Sob tický a Kate ina jsou
potom velmi asto kmotry v Hošticích lidem z Kozlova
a Hoštic, jako nap íklad roku 1724 dít ti svého ko ího
z Kozlova, nebo roku 1727 dít ti svého forejta z Kozlova,
ale i p i šlechtických k tech. Roku 1720 je zaznamenán Jan,
služebník Jana Karla Sob tického, roku 1734 porodila
v Kozlov nemanželské dít Kate ina, která byla ve služb
u pana Sob tického.17)
Kozlovští byli poddanými strakonického špitálu sv.
Markéty, ale Sob tický m l v Kozlov také své poddané –
roku 1720 byl v Hošticích oddán Ji í Ferus z Javora
s Kate inou z Klatov, poddaní Jana Karla Sob tického,
který jim s atek povolil. Totéž je uvedeno i p i svatbách
z Kozlova Jana Šebesty a Mariany z Bukoviny roku 1722
a Josefa Franka s Alžb tou Hájkovou roku 1725 (s povolením Jana Karla Sob tického „pána jednoho dvora kozlovského jakožto obou d di ného pána a vrchnosti“). Roku
1734 je zaznamenán v Kozlov Jan Šebesta, poddaný Jana
Karla Sob tického, „pána na dvo e Kozlov“, roku 1737 k til
potomka Filip Jelínek, poddaný „jeho milosti“ panu Sob tickému.18)

Odkázal tedy sv j dv r manželce, která snad ani v Kozlov
nežila; matriky ji zachytily nep ímo op t až v roce 1752
(a též v roce 1755), kdy jsou ozna eni Mat j Suchoprk a
jeho manželka Kate ina z Kozlova jako poddaní „jemnostpaní“ Sob tické. V roce 1759 se pak znovu ženil další její
poddaný, vdovec Jan Šebesta.21)
Po smrti manželka Jana Karla Sob tického d dili z ejm jejich majetek v Kozlov p íbuzní a roku 1766 prodal
Tichovský statek Antonín Sob tický, hejtman c. a k. p šího
pluku, za 1200 zlatých Josefu Rhenovi z Rhenu. Tato rodina držela dv r do za átku 19. století.22)
Urozenému panu Josefovi Rennovi z Rennu, obyvateli
v Kozlov , zde roku 1767 zem ela ve v ku 6 let a 7 m síc
dcera Anna a byla poh bena v krypt kostela sv. Martina
v Hošticích.23) Urozený pán Josef Renn ze vsi Kozlova byl
kmotrem ve Volenicích roku 1768, v roce 1780 je kmotrou
p i k tu dít te císa ského kontribu ního z Hoštic urozená
panna Terezie, dcera Josefa z Rennu ze vsi Kozlova.24)
Od konce roku 1770 jsou ve st elskohoštické matrice
uvád na popisná ísla. V Kozlov p. 9 se v roce 1791
narodilo první dít panu Janu Kranlovi a Terezii Rennové.
Druhé dít m li uvedení rodi e z Kozlova p. 9 v roce 1794
(Terezie je ozna ena jako dcera Jeho milosti pana Josefa
Renna), t etí roku 1796 (Terezie od té doby ozna ována
jako dcera nebožtíka pana Renna), tvrté roku 1801 (Jan
Kranl je nazván „p edstaveným místa“), páté roku 1807
(otec je „p edstavený místa a usedlý Kozlovský“).25)
Terezie se provdala za pana Jana Kranla, evidentn do
nižšího stavu, ímž pozbývala šlechtictví. Do rozrodu rytí
Renn neumíme za adit Jana Renna, zem elého v Kozlov
p. 9 roku 1787 v 63 letech na souchotiny, ani Annu Rennovou zem elou tamtéž roku 1793 v 75 letech na sešlost
v kem.26) Jan Kranl je roku 1798 ozna en jako „grundbesitzer (tj. statká ) v Kozlov a roku 1803 se jedno z d tí Jana
Kranla „osedlého“ v Kozlov p. 9 utopilo.27)
Od roku 1800 je dochována ada soupis poddaných
strakonického panství. V roce 1800 je majitelkou p. 9 paní
Anna Marie „von Rehen“ (tj. z Rennu), ovšem hospoda í na
n m Jan (omylem Franc) Kranl (36 let) s manželkou Terezií
(31 let).28) Vzáp tí Anna Marie umírá – v dalších seznamech z let 1801-1802 a 1803 je ozna ena k ížkem. Také se
dozvídáme, že k jejímu dvoru náleželo t i tvrtiny lánu
pozemk (stejnou vým ru m ly ješt p. 3 a 15).29) Anna
Marie byla nejspíše manželkou Josefa Renna a matkou
Terezie, která dv r zd dila.
V roce 1805 došlo v Kozlov k p e íslování – íslo 4,
které nesla neobývaná chalupa, bylo zrušeno, a tak Jan
Kranl s Terezií poté hospoda ili v p. 8. V roce 1807 byl
Jan Kranl kozlovským rychtá em.30) Toho roku Terezie
Rennová odevzdala dv r manželovi a ten jej v roce 1808
prodal bratr m Varaus m za 10 500 zlatých. Roku 1800
pak dv r koupil Vít Cába již za 15 000 zl., znehodnocených
napoleonskými válkami.31) Dv r se tak dostal do rukou
poddaných a v p. 8 pak dlouhodob hospoda ila selská
rodina Cáb / áb .32)

Návesní fasáda Dolního dvora p. 40 (foto P. Rožmberský
2015).
Paní Kate ina Sob tická z Kozlova kmotruje
v Hošticích naposledy roku 1731. Dne 26. dubna 1738 byl
urozený pan Jan Karel Sob tický z Kozlova poh ben
u klášterního kostela sv. Michala páter
minorit
v Horaž ovicích. Bylo mu 65 let.19)
O Sob tických ze Sob tic v souvislosti s Kozlovem
August Sedlá ek uvádí, že Václav Sob tický na Podmoklech a Bohov m l syny Jana Jind icha, Jana Karla, Jana
Maxmiliána, Jana Viléma, Jana Václava a t i dcery. Ze syn
Jan Karel byl od roku 1719 ženat s Izabelou Amabilií Pernklovou ze Šenrajtu, které roku 1738 odkázal sv j dv r
v Kozlov . Manželka jej p ežila o mnoho let a zem ela 6.
íjna 1762. Jeho bratr Jan Václav byl ženat od roku 1716
s Annou Sibylou Pferfkornovou z Otopachu a bydlel
v letech 1725-1734 v Milevsku.20) Zpo átku, jek doložily
matriky, však žil u svého staršího bratra v Kozlov .
Jan Karel Sob tický se tedy ženil pom rn pozd , ve
svých 46 letech, a nezanechal potomky. A koli to nikde
v matrikách není p ímo e eno, jeho manželkou byla spíše
Kate ina Pernklová z Šenrajtu a nikoli Izabela Amabilie
Pernklová z Šenrajtu, jak tvrdí August Sedlá ek (viz výše).

Dolejší dv r
Roku 1609 koupil od Václava Vocelky dv r v Kozlov
za 600 kop míše ských groš Jan Jílovský ze Strakonic,
ú edník strakonického špitálu. Po Jílovského smrti (cca
1623) se na dvo e krátkodob vyst ídalo vícero majitel , až
jej roku 1646 koupil Theobald Karel Siebert z Lanštejna,
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primátor m sta Strakonic.33) Už
roku 1673 tu m l Ctibor Údražský
p edchozí majitel dvora asi nebyl
pacholka (viz výše).
O Floriánovi Sob tickému ze
kozlovský poddaný, nebo roku
Sob tic, kterého August Sedlá ek sice
1643 byla p i k tu z Hoštic kmoneum l za adit do rozrodu Sob tictrou Barbora, šafá ka v Dolejším
kých, ale v d l o n m, že byl roku
dvo e. Konkrétn jší údaj máme z
1665 hejtmanem u d lost electva a m l
roku 1647, kdy se stal otcem
manželku Ludmilu Františku († okolo
Václav Hladký (matkou Anna),
roku 1678) a syna Jind icha.41) Ze
šafá v Kozlov na dvo e strakonického primasa pana Teobalda
Ctibor Údražských z Kest an p ipadá
Ziberta.34) Nejednotnost zápis
v úvahu ten, který žil roku 1657
jmen je zde evidentní. Jeho p ev Jehn dn 42) východn od Písku.
dek, držící kdysi v Kozlov HoV dob okolo roku 1676 vznikl
ejší dv r, byl zapisován jako
soupis dom a chalup a jejich obyvatel
Syebert, on sám jako Siebert,
v Kozlov , kte í vykonali velikono ní
Zbytky maltézského k íže na návesní fasád zpov (viz výše). Je zde uveden také
v matrikách jako Zibert.
Ves Kozlov v ervenci roku Dolního (Maltézského) dvora p. 40 (foto P. dv r dolejší. Žil tu urozený pan Jan
1653 vyho ela. Z edice berní ruly Rožmberský 2015).
(sic!), paní Anna jeho manželka, panna
(k roku 1654) poznáváme, že ve
Alžb ta (patrn dcera) a služebnictvo
vsi bylo 14 selských, 4 chalupnické a 6 tzv. zahradnických
se zam stnanci: Jan Vohnout hospodá , žena jeho, dcera,
usedlostí, avšak všechny, až na jednu (Ho ejší dv r s 60
šafá Havel Šváb, Pánek pacholek, Pavel pacholík, Vít
strychy), byly spálené. Z dalších hospodá na selských
Pacholek (p eškrtnuto), Mat j pacholek, Mariana kucha ka,
dvorech
Eva d v ice, Kate ina d ve ka, purkrabí a jeho žena.43)
m l jen Teobald taktéž 60 strych , ostatní 24 – 36
Jakého rodu byl pan Jan, se nepoda ilo zjistit. Mohl být
strych .35) Sho el i dv r strakonického primasa. V roce
p íslušníkem jak rodiny Sob tických, tak Údražských, nebo
1655 je však zaznamenána Dorna (tj. Dorota), šafá ka dvora
dokonce zcela jiného rodu.
pana Teobalda z Kozlova,36) takže jeho dv r byl již op t
Vocelkovský grunt podle Josefa Drobila od Floriána
funk ní. V Kozlov jsou tedy v té dob dva dvory, vymykaSob tického koupil roku 1679 Vilém Adam Pernklo
jící se z b žného standardu selských dvor – strakonického
z Šenrajtu, vojenský hejtman, „za 816 zlatých a jedny hom s ana, prvního z konšel , a šlechtice Jáchyma Sedleckédinky“ a držitelé dvora se pak asto st ídali.44) Snad šlo jen
ho (viz výše).
o krátkou epizodu, nebo už 4. ervna 1681 se v Dolejším
V rodin Siebert /Zibert z stával dv r do roku 1666,
dvo e v Kozlov narodil Antonín Bohuslav, syn pana
kdy jej Kryštof Ji í prodal šlechtici Ctiborovi Údražskému
Adama Václava Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a paní
z Kest an.37) Ovšem už když se roku 1665 stal v Kadov
Reginy. Další syn se uvedeným rodi m narodil v Kozlov
urozený pan Ctibor Ferdinand Údražský z Kest an otcem,
roku 1683 (Václav František Bartolom j), avšak roku 1689
jsou jako rodi e Ferdinanda Kašpara Melichara Balcara
psal se pánem na Kadov a Kozlov .38) Pan Údražský m l
v Kozlov roku 1666 šafá e Martina a roku 1673 je p ipouvedeni Adam Václav Dlouhoveský a jako matka Anna.45)
39)
menut Kašpar, pacholek pana Ctibora. Ovšem Josef DroS paní Annou má pak Adam Václav roku 1691 dceru Annu
bil íká, že Ctibor Údražský „placení trhové ceny zanedbal
Barboru a roku 1694 syna Františka Jind icha. Paní Anna
a dv r hrub zruinoval“ a proto Siebert uplatnil postih
Dlouhoveská je matrikami naposledy uvedena roku 1702,
a prodal dv r znovu roku 1668 Floriánovi Sob tickému ze
Adam Dlouhoveský je naposledy za kmotra roku 1711.46)
40)
Stožic u Vod an. Jak to nakonec dopadlo, nevíme – ješt
Panna Žofie Dlouhoveská (Adamova sestra?)
z Kozlova je p ipomínána v letech 1685-1690, urozená
panna sle na Evi ka/Eva Dlouhoveská v letech 1703-1730,
urozená sle na panna An i ka/Anna Dlouhoveská v letech
1708-1718 a urozená panna sle na Kate ina Dlouhoveská
jen jednou, v roce 1711.47) Mohou to být dcery Adama
Václava. Roku 1709 byla kmotrou p i k tu z Kozlova urozená paní Regina, manželka urozeného a state ného rytí e
pana Jana Dlouhoveského z Dlouhé Vsi.48)
Poznámky: 1) Státní oblastní archiv Plze , fond SM,
ímskokatolická fara Horaž ovice, kniha 2 (dále jen SOA
Plze /T ebo , název farnosti, a . knihy), s. 35, 53, 55. 2)
SOA T ebo , Katovice 2, fol. 46, 69, 65v; SOA Plze ,
Horaž ovice 2, s. 63. 3) S k. [Sedlá ek, A.]: Záborský
z Brloha. In: Ott v slovník nau ný XXVII. Praha 1908, s.
358. 4) SOA T ebo , Katovice 3, fol. 98v. 5) SOA T ebo ,
St elské Hoštice 1, s. 52, 60; Katovice . 3, fol. 100. 6)
Drobil, J.: Staré p íb hy hoštické a kozlovské. Strakonice
1987, s. 145. 7) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 69. 8) SOA
Východní štítová ze obytného domu p. 40, vpravo hospoda
T ebo , S. Hoštice 1, s. 76, 88, 94. 9) SOA T ebo , S. Hošp. 41 (foto P. Rožmberský 2015).
tice 1, s. 112. 10) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 94, 121,
9

122, 125. 11) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 123, 126,
135, 626. 12) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 140, 161. 13)
S k. [Sedlá ek, A.]: Lažanský z Bukové. In: Ott v slovník nau ný XV. Praha 1900, s. 750-751. 14) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 126. 15) SOA T ebo , S. Hoštice 1,
s. 154-155, 157, 161. 16) SOA Plze , Horaž ovice 2,
fol. 349v; . 5, fol. 90v, 109. 17) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 201, 217, 663, 748. 18) SOA T ebo , S. Hoštice
1, s. 636, 639, 643, 271, 285. 19) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 243; . 10, fol. 50. 20) S k. [Sedlá ek, A.]: Sob tický z Sob tic. In: Ott v slovník nau ný XXIII. Praha
1905, s. 563-564. 21) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 410,
434, 745. 22) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 410, 434,
745. 23) SOA T ebo , S. Hoštice 11, fol. 21. 24) SOA
T ebo , Volenice 6, fol. 66v; S. Hoštice 2, s. 165. 25)
SOA T ebo , S. Hoštice 3, fol. 55, 56v, 58v, 63v, 68v.
26) SOA T ebo , S. Hoštice 12, fol. 49v, 51. 27) SOA
T ebo , S. Hoštice 3, fol. 61; . 12, fol. 54v. 28) SOA
T ebo , fond Soupisy poddaných, inv. . 89, sign. AXVI-1, fol. 208. 29) Citace v pozn. 28, inv. . 90, sign.

A-XVI-2, fol. 210v; inv. . 91, sign. A-XVI-3, fol. 221.
30) Citace v pozn. 28, inv. . 92, sign. A-XVI-4, fol.
260; inv. . 93, sign. A-XVI-5, 261. 31) Citace v pozn. 6,
s. 145. 32) SOA T ebo , S. Hoštice 12, nap . fol. 75. 33)
Citace v pozn. 6, s. 145. 34) SOA T ebo , Katovice 1,
fol. 27, 35. 35) 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. 36)
SOA T ebo , Katovice 1, fol. 60v. 37) Citace v pozn. 6,
s. 145. 38) SOA Plze , Kadov 1, fol. 14. 39) SOA T ebo , Katovice 2, fol. 14, 25. 40) Citace v pozn. 6, s. 145.
41) Citace v pozn. 20, s. 564. 42) S k. [Sedlá ek, A.]:
Údražský z Kest an. In: Ott v slovník nau ný XXVI.
Praha 1907, s. 13-14. 43) SOA T ebo , Katovice 3, fol.
117. 44) Citace v pozn. 6, s. 145-146. 45) SOA T ebo ,
Katovice 2, fol. 46, 58v, 79v. 46) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 19, 29, 72, 128. 47) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s.
13, 76, 239, 108, 164, 125; Katovice . 4, s. 173; . 2,
fol. 66. 48) SOA T ebo , S. Hoštice 1, s. 117.
(pokra ování p íšt )

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
nosti se pod klenbou nacházejí schody do sklepení místnosti pod
podlahou místnosti p ízemní. Po d kladn jším ohledání této spodKarel Pokorný
ní místnosti, se dá najít menší otvor p i zemi, který d íve sloužil
bu jako úniková chodba nebo jako odtokový kanál z hradu“.2)
Hrad Kyšperk – též Supí Hora, se nalézá u vsi Un ína (obec
Jinde na internetu je možné shlédnout n kolik fotografií klenutých
Krupka, okr. Teplice). Soudí se, že byl zbudován na popud krále
sklep a vchod do nich,3) ale t eba i informace o podzemní chodJana Lucemburského. Z pom rn rozsáhlého hradu se toho moc
b s fotodokumentací, ješt p ed jejím vy išt ním.4)
nedochovalo. P ístupy po silnici ze zdola i shora, z ejm nájezdy
Velmi zajímavý a z ídkavý je zápis dvou opravdu zanícených
sedlák do tohoto levného kamenolomu usnad ovaly.
nadšenc , kte í suterén pod palácem pro istili, popsali a zakreslili
V míst jediného možného p ístupu byl ostroh, na n mž se tav roce 2007. Daleko pozoruhodn jší je kontroverzní chodba i
to pevnost nachází, p ekopán a vylámán zde hluboký a široký
štola v druhém suterénu sklepení paláce. Zmín ní nadšenci ji
p íkop, p es který vedl na konci zvoditý most. Prostá, ve zdi proopakovan od roku 1983 zkoumali s mizivými prost edky, které
lomená brána se ve svém reliktu zachovala. Druhá hradba též
m li k dispozici. Pod schodišt m nejspodn jšího sklepení je ve
s branou se zvedala až k palácové stavb . Teprve t etí branská v ž
skále tesaná štola, zahýbající po n kolika metrech ost e do leva.
byla mohutnou p ekážkou. Dispozice objektu byla trojdílná, bloPokud by m la být odvod ova kou tohoto enorm suchého sklepa,
kového typu. Teprve p estavby Jana z Jenštejna povýšily hrad svou
ztrácelo by to odbo ení zcela význam, protože po n kolika metrozlohou a výstavností na sídlo reprezentující církevního oligarchu.
rech svah pod hradbou prudce klesá. Pokud by se ale m lo jednat
Nejimpozantn jší jeho stavbou je zde dnes torzo tverhranné v že
o cestu ústupovou,
vystav né v míst ,
musela by tato
kde býval p ed l
šachtovit
klesat
p edhradí a jádra
a podcházet hradní
hradu. P edhradí je
p íkop a dosahovat
dnes již ne itelné,
délky
desítky
ale horní hrad s
metr .
Poslední
nejsiln jším zdimožností je, že by
vem sv d í o tom,
se jednalo pouze
že byl posledním
o cestu do hradního
bodem obrany. Jen
p íkopu. V délce
nepatrné poz statosmi metr
se
ky
prozrazují
nalézala poloshnilá
místo obytné v že
prkna a trámy
i v žového palástaršího
ce; zachovala se Kyšperk – sestup do nejhlubšího sklepa, z n hož Kyšperk – vstup do chodby, která byla nad- z ejm
šenci vy išt na a na p íkaz ú ad op t zne- data.5)
pouze ást valen vyús uje chodba (foto Kamil Pokorný 2006).
p ístupn na (foto Kamil Pokorný 2006).
Pak vojáci a
zaklenutého sutepolicisté vše na
rénu a p ízemí.1)
p íkaz ú adu zaházeli. Typické. Všude jinde ve sv t se obavy p ed
O podzemních prostorách hradu se m žeme na internetu donežádoucími vstupy do podzemí eší m íží. Odborné pr zkumy
zv d t, že: „Podzemí pat í v sou asnosti k nejv tším zajímavostem
podzemních chodeb se u nás ned lají. Nejsou peníze ani na záp i návšt v z íceniny hradu Kyšperk. Zachovalým klenutým
chranu toho nad zemí. Pracn vy išt ná chodba je op t zavalená
vstupem pod hlavním palácem se dá vstoupit do dvou p ízemních
kameny, ale odkrýt by se dala i shora, kde je její propad. Ale koho
místností. Jedná se o dv klenuté místnosti stav né z lomového
to dnes zajímá?
kamene, spojené krátkou chodbi kou. Na pravé stran druhé míst-

Podzemí hradu Kyšperku
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Poznámky: 1) Menclová, D.: eské hrady I. Praha 1972, s.
390; Durdík, T.: Encyklopedie eských hrad . Praha 1995, s. 163.
2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%A1perk_(hrad,_okres_
Teplice) [25. 11. 2015]. 3) http://www.hrady.cz/?OID=197 [25. 11.
2015]. 4) http://agartha.cz/html/pruzkumy/cechy/kysperk/index.
php [25. 11. 2015]. 5) Písemná informace jednoho z nadšenc
Bohuslava Hirsche; uloženo u autora.
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P edseda Klubu Augusta Sedlá ka
Ing. Jan Anderle šedesátiletý
Je to neuv itelné. Jako by to bylo v era, když jsme s Honzou
Anderlem a Vladimírem „Maxem“ Švábkem v kv tnu roku 1984
m ili zaniklý dv r plaských cistrciák T ebokov (do té doby
považovaný za hrad Železnici). Honza posadil malou dcerku pod
strom, dal jí panenku a ekl: „Hraj si Maruško, my tady se strejdama budeme chodit okolo a neute eme“ (nebo tak n jak). S Honzou
jsem se seznámil p es Maxe, který tehdy tak jako já bydlel ve
Vochov u Plzn .
Jan Anderle se narodil 15. 3. 1956 v Plzni, vyrostl v její okrajové ásti erveném Hrádku u lesa a s p estávkou let strávených na
Bílé Ho e žije v erveném Hrádku dodnes (ano, je to ten slavný
„Jakeš v“ ervený Hrádek). Záme nický u en, gymnasista, absolvent VŠSE v Plzni, obor elektronické po íta e. Po vojn zam stnán ve Výzkumném ústavu elektrotechnickém Škoda k. p.,
kde se jako výzkumný a vývojový pracovník zabýval tvorbou
architektury a programového vybavení ídicích mikropo íta .
V roce 1984 spolu s Josefem Milerem se nejvíce angažoval p i
vzniku Klubu Augusta Sedlá ka. Název našeho zpravodaje Hláska
je jeho nápadem.
Do roku 1990 byl bezpartijní. S p esv d ením, že svobodný
ob an je povinen starat se o v ci ve ejné, vstupuje toho roku do
komunální politiky, ve které do roku 2014 jako zastupitel Pravé
volby pro Plze hájil, asto bez úsp chu, konzervativní pravicová
stanoviska obvykle proti silám ODS, SSD a KS M. Po celou
dobu mu politika z stala „koní kem“, ne zam stnáním.
Podn cován chlapeckým romantismem s ko eny v rodin , se
Jan Anderle od studentských let profiloval jako amatérský badatel
– kastelolog. Spolu s V. Švábkem vytvo ili Soupis tvrzí
v rokycanském okrese, vít znou práci Studentské odborné innosti
roku 1981, která vznikla na VUT pod vlivem M. Radové a T.
Durdíka. V dalším odborném vývoji erpal z p átelských kontakt
s J. Škabradou. V roce 1992 opustil pracovní pom r ve Škodovce
a od té doby, zúro ujíc znalosti ze svého dlouholetého amatérského p sobení v daném oboru, se „na volné noze“ živí jako historik
architektury zejména stavebn -historickými pr zkumy. Zpracoval
jich za dosavadní kariéru p es 250. V roce 1994 na VUT v Praze
úsp šn dokon il studium v oboru D jiny architektury a památkové pé e.
Na cest vlakem z výletu za Z. Procházkou na Domažlicko
s J. Škabradou vytvo ili na papí e od sva iny koncepci konference
D jiny staveb. První impuls k jejímu konání vzešel na p d KASu
z p ání J. Milera. Od roku 2003 p sobí jako externí u itel na Z U
v Plzni, na kated e archeologie, kde p ednáší p edm ty Stavebn historický pr zkum a Poznávání historických staveb. Nep ednáší
jen student m, ale asto ud lá p ednášku i pro leny plze ské
pobo ky klubu. Jeho styl p ednesu je neopakovatelný – váží slova,
a ta která vy kne, sedí. P i tom všem se ješt sta il oženit, postavit
d m a vychovat dv d ti. Za hodn vd í manželce Danušce.
Po úmrtí prvního p edsedy Rady Klubu Augusta Sedlá ka J.
Milera roku 1999 byl Jan Anderle zvolen druhým p edsedou. A
ješt dlouho nemáme p edsedu t etího.
Bibliografie (J.A. = Jan Anderle)
1984: J.A. – P. Rožmberský – V. Švábek: Hrad Železnice i
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dovan zpracované d jiny hlavní i vedlejších v tví rodu s odkazy
na prameny, edice a literaturu nepostrádají informace o sídlech
Velhartických, asto p inášející nová zjišt ní a nové pohledy.
Formát A5, 571 stran, ernobílé obrázky a barevná p íloha, kresebné rekonstrukce hrad a tvrzí, rozrody jednotlivých v tví,
mapky, rejst ík. Cena v internetových knihkupectví k 11. 11. 2015
od 366 K (http://www.pipkin.cz) do 663 K (http://www. martiP. Rožmberský
nus.cz).

Z hrad , zámk a tvrzí
Na z ícenin hradu V žka u Druztové (okr. Plze -sever)
probíhá od jara roku 2015 vy ezávání a kácení náletové zelen ,
která trvale znep ehled uje prostor památky. Práce provád jí
zájemci o údržbu památky z Plze ského centra filozofie a um ní.
Náletová zele mizí od jara 2015 i na Krasíkov (Švamberku, okr. Tachov), zejména v prostoru hradního jádra, kde jsou
odstra ovány vybrané ke e a menší stromy, donedávna zakrývající
tém celý areál vnit ního hradu a šíjového p íkopu odd lujícího
vnit ní hrad a p edhradí. Vyhlídková terasa na zbytku bergfritu tak
bude poskytovat výhled nejen do okolí hradu, ale i na jeho vlastní
plochu.
Na hrad Krašov (okr. Plze -sever) staví lenové Spolku
pro ochranu p írodní rezervace a hradu Krašov ochranný d ev ný
p íst ešek nad vstupní šíjí s gotickým portálem proti paláci. P íst ešek nahrazuje p edchozí zakrytí nevhodné svým tvarem a p edimenzovanou výškou. Následovat by v dohledné budoucnosti m ly
práce na zajišt ní havarijních ástí zdiva hradu.
Po letech zapomn ní ožívá na hrad Radyn (okr. Plze m sto) zbytek pece na pálení vápna pocházející snad již z doby
výstavby hradu. Prostor pece pod jižním svahem hradu je zbaven
náletové zelen a je vypracován projekt na konzervaci nov geodeticky zam eného torza pece, které se ocitlo v havarijním stavu.
Výhledov se tato st edov ká technická stavba stane jednou
z p iznaných ástí hradního areálu.
P. Sokol
Ahníkov (okr. Chomutov) – v rubrice Z hrad , zámk
a tvrzí v Hlásce XIV/2003 . 3 s. 51 je p ísp vek V. Langa, kde se
uvádí, že v chomutovském Pokrušnohorském zooparku bude
znovu postavena renesan ní budova zaniklého zámku Ahníkov.
Zbytky stavebních prvk m ly být uloženy ve stodole zooparku.
V zá í roku 2013 se tyto architektonické lánky nalézaly, zarostlé
vegetací, v už rozpadlém p íst ešku z lešená ských trubek a prken,
v prostoru mezi zooparkem a skanzenem. Zdá se, že z velkolepého
plánu, výstavby
zcela nové stavby
zámku, s použitím
zrestaurovaných
p vodních
pískovcových prvk ,
definitivn sešlo.
Na stránkách Ob anského
sdružení Muzeum
Královského
hvozdu v Nýrsku
v lánku
Zase
další nález z 26.
12. 2014 stojí: Díky pomoci p átel se za íná zv tšovat soubor
p edm t , nález , z blízkého hradu Pajrek (okr. Klatovy). Už
máme bojovou sekerku, sedm kus st el do st edov kých zbraní
nejr zn jší ráže, kamennou d lovou kouli, st edov kou podkovu a
te , zcela nový p ír stek. Hv zdicový hrot soubojového rytí ského
d evce. V konzervátorských dílnách Západo eského muzea v Plzni
už prošel konzervací, takže si ho m žete prohlédnout mezi našimi
novými p ír stky. Ale ani tím to nekon í. Máme nad ji získat do
sbírky nález z Pajreka také kus bronzového d la, které se kdysi
p i bojích kolem hradu roztrhlo, a jeden kus odlet l tam, kde ho
nikdo nenašel (http://muzeumnyrsko.cz/muzeumnyrsko/fr.asp?
tab= muznyrsko&id=61&burl=&pt=AK).
P. Rožmberský

Už jste etli...?
Pr zkumy památek XXII/2015, . 1. Vydává Národní památkový ústav, ú. o. p. st edních ech v Praze. Kvalitní papír,
ernobílé a barevné obrázky a fota, formát A4, 152 stran. Distribuce: roubickova.dita@npu.cz. Z obsahu: J. Kypta –R. Šim nek –
J. Veselý: Kostel v Neustupov jako nekropole renesan ní šlechty.
Mikrosv t reziden ní vsi (1450-1620), s. 7-28; E. Racková –
J. Svobodová: Renesan ní jádro zámku v areálu Národního h ebína v Kladrubech nad Labem – výsledky operativní dokumentace, s. 106-119; M. Kruntorád: Zámek Hajany a jeho stavební
vývoj, s. 120-132; A. Navrátil: „Prachárna Hlídka 4“ ve Špilberském parku, s. 132-138; R. Vrla – P. Hudec – J. Št tina:
K praktickému využití výsledk operativních pr zkumu – nová
prohlídková trasa na hrad Buchlov, s. 139-141.
F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska. Encyklopedické dílo zaznamenávající na více než 600 stranách p es 300
objekt . V roce 2015 vydalo Šmíra-print s. r. o. Ostrava. Objednat
lze za 799 K (+ poštovné a balné) u vydavatele: office@smiraprint.cz.
redakce
Kartotéky Augusta Sedlá ka. Tak jsme se do kali. Historický ústav AV R spustil internetové stránky s naskenovanou
a okomentovanou
Sedlá kovou
lístkovou
kartotékou,
(http://www.augustsedlacek.cz/?q=cs), které ur it badatel m
uleh í práci.
Digitální model reliéfu R (LIDAR). eský ú ad zem m i ský a katastrální spustil stránky (http://ags.cuzk.cz/dmr/#), na
nichž je možné zjistit nejen výškopis hradiš a tvrziš . Sláva!
V. Knoll: Páni z Velhartic. M li duši zvláštní – trochu drsná zdála se… Vydalo nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015,
v edici Šlechtické rody ech, Moravy a Slezska, svazek 13. Eru-
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B lá pod Bezd zem (okr. Mladá Boleslav) – v roce 2010 byla
v nejjižn jší ásti západního k ídla zámku, pod
dosud známými sklepy,
náhodn odhalena další,
ve skále tesaná prostora.
Stalo se to tak, že neopatrný nájemník zámku
zapomn l zav ít
vodu a ta se ztrácela pod dlažbou zmín ných sklep . Zámek je
nyní z ásti p ístupný. Prohlídkový okruh je, mimo muzea, za
pouhých 20 K . Veškeré informace jsou k nalezení na
J. Synek
www.mkzbela.cz/zamek.
20. dubna 2013 po ádala plze ská pobo ka KASu autovycházku na Táborsko. V plánu byla i návšt va opevn ného místa u
Dražic (okr. Tábor). Z asových d vod však byla tato zastávka
vynechána. Jak jsme pozd ji zjistili, ud lali jsme dob e, protože
situace v katastru Dražic je
pon kud složit jší, což jsme
tenkrát nev d li.
V Hlásce . 1 z
roku 2002 na
stran 11 popisuje J. Synek
„Hrad“ u Dražic, kde cituje z
díla
Augusta
Sedlá ka, že za
Kv chovským
mlýnem
se
nachází ostrožna, kterou lidé
nazývají Ob išt . Dále je v
lánku uvedeno,
že dnes se stopy
tohoto opevn ní Opevn ná místa v katastru Dražic podle
nacházejí
na O. Chvojky a D. Ková e. 1 – opevn ní v poloze
ostrožn u eky Obo išt , 2 – fortifikace nad soutokem
Lužnice, obté- Vlásenického potoka a Lužnice, 3 – tvrzišt
kané z velké u kostela ve vsi (kresba K. Vávra).
ásti Vlásenickým potokem,
jižn od obce Dražic. V Dodatcích . 3 k Ilustrované encyklopedii
eských hrad T. Durdíka je uvedeno heslo „Ob išt “ – zaniklá
fortifikace u Dražic na ostrožn nad pravým b ehem Lužnice. Zde
uvedený plánek však neodpovídá opevn ní na ostrožn nad Vlásenickým potokem, jak jsme p ímo v terénu zjistili. Vše se poda ilo
objasnit po získání lánku O. Chvojky a D. Ková e „St edov ká
fortifikace u Dražic na Táborsku“ publikovaném ve sborníku
Archeologické výzkumy v jižních echách z v roce 2007. V katastru obce Dražic jsou totiž známy t i opevn né polohy: 1) Opevn ní
v poloze Ob išt z doby vrcholného až pozdního st edov ku na
ostrožn tvo ené Lužnicí a jejím pravým bezejmenným p ítokem.
Touto polohou se zabývá uvedený lánek. 2) Ran a vrcholn
st edov ká fortifikace nad soutokem Lužnice a Vlásenického
potoka. Místo je vzdáleno 1 km níže po proudu Lužnice od Ob išt . Je uvád no i v encyklopediích hradiš . 3) Tvrzišt u kostela
v obci Dražice. Z uvedeného vyplývá, že ve stati J. Synka v Hlásce
jsou ob ostrožní lokality spojeny do jedné. T. Durdík hovo í
správn o Ob išti a této lokalit odpovídá i její plánek.
Upozor ujeme na vynikající internetové stránky archeoložky PhDr. Evy Ulrychové (ulrychova-archeolog.webnode.cz), kde
najdete vy erpávající informace o archeologických novinkách

a dalších historických zajímavostech Ji ínska, v etn regionální
historie, kalendá e vlastiv dných akcí, p ednášek, odborných
lánk a též otázek a odpov dí. Zejména je t eba ocenit podrobný
p ehled st edov kých panských sídel na Ji ínsku, díky kterému
jsem k dosavadním mn z literatury známým sídl m musel p idat
návšt vu ješt asi 40 lokalit. Je zde uvedeno i tvrzišt
v Kn žnicích (okr. Ji ín), které se rozkládalo v dolních Kn žnicích mezi domy p. 74 a 90. Toto tvrzišt nyní pravd podobn
beze stopy zmizelo (srpen 2015). V prostoru mezi uvedenými
domy je nov postavený rodinný d m, v jehož okolí jsou z ejmé
rozsáhlé terénní úpravy. Zbytky tvrzišt se nám nepoda ilo identifikovat.

Kn žnice, novostavba rod. domu pravd podobn na míst tvrzišt .
V malé osad Vl kovice na Voticku (okr. Benešov) najdeme poz statky vodní tvrze p estav né v 18. stol. na zámek. Ten byl
po konfiskaci po r. 1948 využíván k bytovým ú el m a jeho údržba byla provád na zp sobem na tehdejší dobu obvyklým. Z ejm
proto byl koncem sedmdesátých let 20. stol. opušt n a ponechán
zcela svému osudu a chátrání. Dílo zkázy zde zanechala zejména
voda, a to jak ta spodní z p vodních vodních p íkop , tak ta shora
zatékající poškozenou st ešní krytinou. V dnešní dob (zá í 2015)
si lze u vstupu do objektu p e íst sd lení, že „...akce obnovy kulturní památky Záme ek je v roce 2014 provád na s využitím
finan ního p ísp vku poskytnutého Ministerstvem kultury z Havarijního programu“. Krom nové st ešní krytiny na západním v žo-

Vl kovice, severní k ídlo zámku s renesan ním zdivem.
vitém p ístavku však není žádnou obnovu vid t. Objekt je otev ený, bez oken, vrat a dve í. Pod opadávající fasádou severního
k ídla se objevují renesan ní sgrafita. Stavba jeví vážné statické
poruchy, kdy v n kolika místnostech narušené valené i k ížové
klenby drží pohromad jen díky provizornímu podep ení k ly
a trámy. N kde je valená klenba stažena ocelovými dráty. V místnostech se hromadí nejr zn jší nepot ebné haraburdí. Nádvo í je
provizorn uzav eno a využíváno k chovu dr beže. Zdá se, že
pokud v dohledné dob nedojde k dosti nákladné záchran této
památky, poškození se stane nenapravitelným. Právem se tento
objekt ocitl na stránkách díla J. Úlovce Ohrožené hrady, zámky
a tvrze ech z roku 2005. Zde je t eba upozornit na omyl ve stati
o Vl kovicích, kde na s. 604 je fotografie, která je stranov p evrácena a má chybný popis. Nejedná se o „jihovýchodní nároží zá-
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Pro funkcioná e pobo ek: Nejpozd ji do 10. b ezna je nutné
zaslat Rad Zprávy o innosti a Zprávy o hospoda ení pobo ek
za rok 2015 na výše uvedenou e-mailovou adresu jednatele Rady.
Pozor zm na!!!! 17. ro ník konference D jiny staveb se
nebude jako tradi n konat na zámku v Ne tinech, ale nov
v Centru stavitelského d dictví v areálu kláštera Plasy. Termín
z stává nezm n n: 18. – 20. b ezna 2016, p ihlášky na pmikota@post, cz, podrobnosti na www.evida.cz/shp. lenové KASu,
kte í m li p ísp vek na minulé konferenci a kterým ú ast nehradí
zam stnavatel, a též studenti denního studia, kte í zde p edstaví
alespo poster, jsou osvobozeni od konferen ního poplatku.
Redakce Hlásky p eje tená m a hlavn autor m Hlásky
v novém roce p edevším hodn zdraví a badatelského nadšení.
Op t musíme apelovat na leny klubu, aby posílali do Hlásky
lánky, informace o vyšlých tiskovinách s kastelologickou tématikou a drobné zprávy o d ní na hradech, zámcích a tvrzích do
rubriky Z hrad … na e-mail: rozmber@post.cz. Každý ze len
klubu, kdo p isp je do Hlásky (mimo „hlášení“ z pobo ek), bude
mít p íští ro ník zdarma. Bez Vašich p ísp vk nebude moci
Hláska existovat.

Hradištko u Žeretic, tvrzišt .

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: rozmber@post.cz.
Podzimní autovycházku provázelo až neuv iteln krásné
po así a p esto se ve 4 autech ú astnilo jen 12 lidí. M la za ít
Karlštejnem a pokra ovat p es drobné lokality na To ník a Žebrák,
avšak kv li rezervaci na Karlštejn , stanovenou na odpoledne,
probíhala opa n . Nejprve p išel na adu Žebrák, kde byl vstup na
v ž až od 10 hod.; zatím však bylo možné si voln prohlédnout
z íceninu. Od 10 hod. byl otev en také To ník, kam jsme v tu dobu
práv dostoupali. Ke vstupnému 70 K byl ješt p iražen p íplatek
20 K „na indiány“, takže jsme museli p i volné prohlídce snášet
bubnování a „indiánský zp v“. Zážitek z dýchající historie to
znep íjem ovalo. Hrad poskytl mnoho r zných architektonických
zvláštností, které bylo možné fotit a o nichž bylo možno na míst
diskutovat. Hrad je rozsáhlý a tak jsme se tu i p es indiány dost
dlouho zdrželi. Pak už mnoho asu na drobné lokality nezbývalo.
Stihli jsme jen jednu – velké tvrzišt v chobotu Velkého rybníka
pod Neum tely, z n hož poz stává již jen ást p íkopu.
V restauraci „U Horymíra“ jsme poob dvali a sp chali na Karlštejn. Od parkovišt u Berounky neuv itelnou pou ovou nabídkou
nejr zn jších obch dk a restaurací jsme sp chali na hrad vzdálený 1,4 km s p evýšením tém 100 m (n kte í s vyp tím všech sil).
Rezervace byla pro 10 lidí na okruh s kaplí sv. K íže (330 K ,
zákaz focení, zákaz zví at a dokonce zákaz tlumo ení). Zbývající
dva, kte í v kapli již byli, zvolili jiný okruh. Návšt va všech t í
okruh (i s povolením fotit v jednom z nich bez blesku) by p išla
na 800 K . Karlštejn je monumentální, ale poznamenaný p estavbou architekta Josefa Mockera z poslední t etiny 19. stol. Udivoval
nás nap . nefunk ní krb v p ízemním skladišti viktuálií, což byl
Mocker v výmysl. Mimo polodrahokam , maleb náboženských
výjev a portrét sv tských a duchovních hodnostá zaujal model
husitského obléhání hradu (s obléhacími tábory a palebnými postaveními prak a bombard) a hromada st eliva – prakových koulí i
koule z bombardy. Poté byla na nádvo í podzimní autovycházka
ukon ena.
Podzimní zájezd do Prahy byl pom rn hojn obsazen –
z Plzn jelo 33 lidí a v Praze se p idali ješt ty i. Ráno byla mlha
a zima, ale p es den op t nádhera. Autobus zastavil nedaleko
Pražského hradu; mohlo se zde jen vystoupit a pak musel odjet na
parkovišt . K našemu velkému p ekvapení se za vystoupení
(a nastoupení) na ve ejné silnici vybíralo po padesátikorun . Jeden
z nejv tších hrad sv ta byl p epln n turisty, ale to se naší výpravy
nedotýkalo – za laskavého doprovodu lena pražské pobo ky
KASu, pracovníka Památkové pé e Kancelá e prezidenta republiky ing. arch. Petra Chot bora, CSc., jsme (zadarmo) navštívili
mimo stálou expozici P íb h Pražského hradu další, b žn nep ístupné prostory. V souvislosti se zost enými bezpe nostními

Hradištko, zakrytá jáma v p íkopu tvrzišt s pískovcovými
kamenickými prvky.
padního k ídla zámku se zbytky gotického zdiva tvrze“, nýbrž
o severozápadní nároží severního k ídla s renesan ním zdivem.
Zástavba sou asné vsi Hradištka u Žeretic (okr. Ji ín) leží
uvnit áste n zachovaného opevn ní slovanského hradišt na
návrší, které kdysi tvo ilo jakýsi poloostrov nad dnes již zaniklým
meandrem eky Cidliny. Podle archeologických nález bylo místo
p erušovan osídleno již od prav ku. Na výše položené severní
ásti hradišt (akropoli) dnes krom vesnické zástavby najdeme
kostel sv. Matouše, faru a školu. V ovocném sadu severozápadn
od školy se rozkládá tvrzišt . St ední zatravn ná plošina o pr m ru
cca 11 m je obklopena p íkopem a z ásti též valem, který z ejm
pat il již slovanskému hradišti. Dle dostupných údaj nejsou zatím
z tvrzišt známy žádné archeologické nálezy. P i naší návšt v dne
5. 9. 2015 jsme na tvrzišti shledali zajímavé artefakty, které by
mohly archeology zajímat. P i vnit ním okraji jihozápadní asti
p íkopu je erstv vyhloubená jáma neznámého ú elu o pr m ru
cca 1 metr p ikrytá lešená skými podlážkami. Podlážky jsou zat žkány pískovcovými obloukovými kameny, které pravd podobn pocházejí z n jakého portálu. Podobné pískovcové lánky
a další opracované kameny jsou poházeny okolo. Dále se vedle
prohlubn nachází hromada vyt ženého materiálu, který by mohl
obsahovat zajímavé nálezy.
O. Slabý
Redakce se bohužel pozd dozv d la o dvou výstavách, na
jejichž realizaci m ly zna ný podíl pobo ky KASu ve Zlín
a v Hradci Králové. V prvním p ípad šlo o výstavu Klášterní
a hradní architektura Francie (2. – 25. 11. 2015 v Krajské
knihovn Františka Bartoše ve Zlín ), jejímiž autory byli lenové
KASu J. Hoza a M. Zikmund. Ve druhém p ípad výstavu Hrady,
zámky a tvrze na vrších – ke 200. výro í narození Františka
Alexandra Hebera (23. 9. – 1. 11. 2015) po ádanou Muzeem
a galerií Orlických Hor v Rychnov n. Kn žnou v Kolowratském
zámku tamtéž uvedl len KASu J. Slavík.
redakce

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: rozmber@post.cz. Internetové stránky:
http://www.klub_augusta_sedlacka.cz.

15

opat eními, za doprovodu policist , jsme prohlédli románské
suterény pod starým královským palácem a vystoupali na nejvyšší
ochoz v že sv. Víta. Vladislavský sál bohužel nebyl v souvislosti
s blížícím se státním svátkem p ístupný. Více jsme toho nesta ili,
nebo na zevrubnou prohlídku by bylo pot eba mnoha dn . Ing.
Chot borovi d kujeme za zasv cený a poutavý odborný výklad jak
na zmín né výstav , tak v ostatních prostorách. Další navštívenou
památkou byl Vyšehrad. Proslun ný rozlehlý areál skýtal možnost
individuáln obdivovat r zné druhy památek, od barokního opevn ní po rotundu k základ m knížecího paláce. Na zdejším h bitov
leží spousta eských velikán , od buditel p es herce až k Bicanovi
i Matuškovi. Z val se naskýtají nádherné vyhlídky na Prahu
a Vltavu. Upozorn ní: v restauraci p ed Vyšehradem si (ze zv davosti) dejte kachní paštiku nebo sulc. Nehled k cenám jsou servírovány velmi podivným zp sobem.
Podzimní sch ze pobo ky p ijala dva nové leny a potvrdila
funkcioná e a výbor ve stávajícím složení. lenové byli informováni o p íprav nových stanov. Na pravidelných sch zkách prob hla v íjnu ze zá í odložená akce (v zá í nebyl k dispozici projektor) T. Karla, na níž m li lenové p inést zajímavé snímky a ostatní
hádat, o které lokality se jedná. N kdy se to poda ilo, n kdy ne.
V listopadu p ednášel P. Mikota o opevn ných místech na Elb ,
v prosinci F. Kasl o egyptských hradech. D kujeme.
Na podzimní „velké“ p ednášce na univerzit seznámil 18
p ítomných dr. J. Hložek se staršími i nejnov jšími archeologickými výzkumy na hradech na Malši, p edevším na Po ešín a na
tvrzi Tichá. Další p ednáška se na univerzit bude konat op t
v zaseda ce v Sedlá kov ul. . 15, 2. patro, od 17. hod., a to ve
st edu 17. února 2016. P ednášet bude JUDr. Varhaník na téma
„K problematice poznávání st edov kých fortifikací“.

hradu. S postupujícím odpolednem se výrazn ochladilo a zvedl se
vítr, tak ást výpravy využila p íjemné hosp dky p i vstupu do
hradu, kde jsme se zah áli a nasytili p ed dlouhou cestou
k domov m. Podzimní výpravy se zú astnilo celkem dev t výletník z toho p t len klubu ( ížek, Dvo ák, Fišera, Slavík a Švejkar) a ty i rodinní p íslušníci.

J. Švejkar

Další informace od pobo ek redakce do uzáv rky tohoto ísla neobdržela.

Pobo ka Hradec Králové

Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210, 517 41
Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
Tradi ní podzimní výlet hradecké pobo ky KAS se konal
v sobotu 10. íjna 2015 za p íjemného podzimního po así. Tentokrát jsme se vydali východním sm rem do oblasti pod Jeseníky.
Na programu byla návšt va Úsova, Sovince a Šternberku, který
jsme nakonec z asových d vod nenavštívili. Celá výprava se
sešla u benzínové stanice v Moravské T ebové a odtud jsme se
vydali na hrad Úsov založený ve 13. století jako královský hrad
typu francouzského kastelu. Na Úsov jsme si nejprve prošli voln
p ístupné prostory, nádvo í a poté nás ekala prohlídka vnit ních
prostor objektu a také ochozu ásti hradby. Uvnit je umíst no
lesnické a lovecké muzeum s velkým množstvím loveckých trofejí
z celého sv ta. Poté jsme d kladn prohlédli valy a p íkopy výrazn zachované na východní a severní stran . Z Úsova jsme pokraovali na hrad Sovinec, jehož datace vzniku spadá do druhé t etiny
14. století. Na Sovinci nás ekala op t prohlídka s pr vodcem. Na
hrad zrovna po ádali akci – prohlídky hradních sklep , které jsme
si rovn ž prohlédli. V tšina ú astník výletu si pro obohacení
znalostí o Sovinci nakoupila adu informa ních brožur a knížek o
hradu a jeho historii. Nechyb l st edov ký jarmark, divadlo nebo
ukázka st edov kých emesel. D kladná prohlídka celého areálu
nám zabrala tolik asu, v dobrém slova smyslu, že jsme již zrušili
návšt vu Šternberku, kde bychom stejn nestihli otevírací dobu

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.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 3. 2016
(vyjde v první dubnové dekád 2016)
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