ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁ KA

ro ník XXVII, 2016, . 3

80 let od úmrtí prof. PhDr. Augusta Sedlá ka
Tomáš Karel
chiv Písek podílel soupisem a popisem Sedlá kových
píseckých kartoték.1)
Dále je nutno p ipomenout nejvýznamn jší po in,
který je v sou asné dob asi v polovin své realizace.
V decká poz stalost Augusta Sedlá ka, respektive její
nejvýznamn jší ást v etn odborné ásti osobní knihovny, je uložena v Historickém ústavu Akademie v d R, v.
v. i. (Praha), nástupnické organizaci Státního ústavu vydavatelského (zal. 1921), jemuž ji stihl sv it do pé e ješt
sám Sedlá ek. Jedná se o unikátní typ poz stalosti, a to
jak charakterem, tak i rozsahem – zahrnuje Sedlá kovu
pramennou
dokumentaci,
postupn vznikající v pr b hu
n kolika desítek let aktivní
innosti v oboru. Sestává z
více než 450 000 lístk
v abecedn
strukturovaných
kartotékách genealogických
(šlechtické rody – spole n
pro
echy
i
Moravu)
a topografických (lokality –
pro echy a Moravu odd len ), d myslným systémem
revokací propojených s více
než 150 sešity, v nichž jsou
obsažena jak regesta a excerpta z pramen , tak i p ípravné
materiálie (d jiny hrad ,
šlechtických rod , kraj ,
rekonstruk ní mapy apod.).
Tato
nesmírn
cenná
dokumentace je po léta velmi
intenzivn využívána mnoha
badateli, sta í jen p ipomenout
dílo Místní jména v echách,
jejich vznik, p vodní význam
a zm ny (vydáno mezi lety 1947-1957) které jeho autor
Antonín Profous (*2. ledna 1878 Libanice u Chrudimi,
†27. b ezna 1953 Praha) postavil práv a p edevším na
údajích z této kartotéky. Celý fond samoz ejm astým
užíváním velice trpí a tak vznikla idea jeho digitalizace.

15. ledna si jist všichni pravov rní „Sedlá kovci“,
nejen lenové našeho klubu, p ipomn li alespo v duchu
úmrtní den našeho slavného patrona. O významu a všeobecné úct k Sedlá kovi p esv d iv hovo í pr b h jeho
poh bu, který ve m st Písku p ipadl na ned li 17. ledna
1926. Detailní podoba tohoto dne byla Petrem Rožmberským p iblížena tená m Hlásky p ed deseti lety (Hláska
1996, . 1; dostupné na internetových stránkách KASu).
V tší pozornosti se již tradi n t ší výro í narození (narozen 28. srpna 1843 v Mladé Vožici), o akcích a oslavách
po ádaných p i t chto p íležitostech bývá na stránkách
Hlásky vždy referováno.
Vzpomínkový akt prob hl také letošního ledna na
píseckém
Svatotrojickém
h bitov , kterého se zú astnili
také archivá i Státního okresního archivu Písek. Jak informují na svých internetových stránkách, p ipojili se ke
vzpomínkám nejen kyticí, ale
p edevším odbornou prací,
která je jist tou nejcenn jší
oslavou velkého historika a
za kterou je jist tam n kde
na badatelském nebi velmi
rád. V letošním roce bude ve
Státním okresním archivu
Písek zpracován a zinventarizován zde uložený osobní
fond „August Sedlá ek,
PhDr. 1850-1926 (1956)“.
Bude vytvo en inventá , který
poté bude p idán k ostatním
píseckým digitálním archivním pom ckám zve ejn ným
v DigiArchivu Státního oblastního archivu v T eboni. Již
v lo ském roce došlo ke spolupráci s Historickým ústavem Akademie v d R na publikaci “August Sedlá ek in
the Age of Digital Humanitis“, kde se Státní okresní ar-
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Sedlá ka, asopis Spole nosti p átel starožitností eských
57/1949, s. 193-197; Cihla, L.: August Sedlá ek, Písek
1963 (sta a výbor z dopis ); Musil, F. – Úlovec, J.: August Sedlá ek, in: Ro enka Klubu Augusta Sedlá ka 84,
Plze 1984, s. 5-18; Kolá , O.: O Augustu Sedlá kovi.
K p ipomenutí života a díla velkého u ence, Písek 1988;
Musil, F.: August Sedlá ek a soudobá kastelologie (n kolik úvah nad dílem Augusta Sedlá ka), Hláska IV/1993, .
3, s. 29-31; Musil, F.: August Sedlá ek a Rychnov nad
Kn žnou, in: Orlické hory a Podorlicko 7/1994, s. 157162; Tecl, R.: Prvý známý (neúsp šný) pokus o archeologický výzkum v Tábo e (aneb jak se mohl stát profesor
August Sedlá ek i prvým táborským archeologem), Výb r
31/1994, s. 207-209; Kopi ková, B. (ed.):•August Sedláek a pomocné v dy historické. Sborník prací z konference ke stopadesátému výro í narození Augusta Sedlá ka,
Mladá Vožice 1995 (v této publikaci jsou evidovány
i starší práce o A. Sedlá kovi); K esadlo, K.: August Sedlá ek jako student jihlavského gymnázia, Vlastiv dný
sborník Vyso iny 9/1995, s. 151-157; Kolá , O. (ed.):
Tereza Sedlá ková, Vzpomínky Terezy Sedlá kové, Písek
1996 (pam ti dokon ené roku 1959 a vzpomínka z roku
1970); Blüml, J. – Kolda, V. (ed.):Profesora Augusta
Sedlá ka listy d v rné (milostná korespondence slavného
historika s Karolinou Rajskou p vodem z kolod jského
mlýna), Mladá Vožice 1998. Blüml, J.: August Sedlá ek –
poslední velikán eské romantické historické v dy, in:
Blüml, J. – Blümlová, D. – Jiroušek, B. a kol.: Jiho eši
v eské historické v d , eské Bud jovice 1999, s. 7-24;
Cironis, P.: O prof. A. Sedlá kovi a m stském archivu
v Rokycanech. O p sobení prof. dr. A. Sedlá ka v letech
1920-1925 jako m stského archivá e v Rokycanech,
Rokycany 1999; Blüml, J. (ed.): Emanuel Chalupný,
Vzpomínky na Augusta Sedlá ka, Mladá Vožice 1999;
R žek, V. (ed.): Sedlá kovy Atlasy erb a pe etí, in: August Sedlá ek, Atlasy erb a pe etí eské a moravské
st edov ké šlechty I, Praha 2001, s. 11-29; Janková, A.:
August Sedlá ek v Rychnov nad Kn žnou, Rychnov nad
Kn žnou 2004 (vydáno v souvislosti s reprintem Sedlá kových rychnovských d jin); Kolá , O.: August Sedlá ek
jako „kultovní“ postava eské historiografie, in: Genius
loci eského jihozápadu V. Sborník z konference konané
22. a 23. íjna 2008 v Jiho eském muzeu v eských Bud jovicích, eské Bud jovice – Plze 2009, s. 75-79; Kolá ,
O.: Numismatik August Sedlá ek, Numismatické listy
65/2010, s. 161-170; Šim nek, R.: August Sedlá ek
a historická geografie. Historické mapy Orlicka a Zvíkovska z roku 1893, Historická geografie 39/2013, s. 85112.3)
Záv rem této vzpomínky tedy m že být radostné konstatování, že dílo Sedlá kovo je stále živé a jist bude
i v budoucnu zdrojem inspirace a radosti z hledání a objevování pro další a další generace badatel . Jako by onen
odchod z pozemského života, od kterého již uplynulo 80
let, nic zásadního neznamenal. V jeho p ípad byl skute n oním odchodem na v nost.
Poznámky: 1) https://www.ceskearchivy.cz/statniokresni-archivy/pisek/soka-pisek-novinky/481vzpominka-na-augusta-sedlacka-1843-1926. 2) August
Sedlá ek ve v ku digitálních technologií – http://www.
augustsedlacek.cz. 3) Podle: http://www.augustsedlacek.
cz./ ?q=cs/ node/38..

Ambiciózní projekt s názvem: Vývoj digitálních technologií ke zp ístupn ní prosopografických a topografických kartoték badatel minulosti se zvláštním z etelem
k fondu Augusta Sedlá ka (2012-2015, MK0/DF) vedou
odborní garanti PhDr. Eva Doležalová Ph.D. a PhDr.
Robert Šim nek. Pro kompletní zpracování uvedených
kartoték byla vyvinuta originální metodika a software.
Základní informace z lístk jsou zp ístup ovány na stránkách www.augustsedlacek.cz. V sou asné dob je digitalizováno a zp ístupn no celkem 274 007 kartoté ních lístk . Uživatelsky se jedná o p ív tivé digitální prost edí
s kvalitními vyhledávacími nástroji.2)
Základním pramenem pro poznání Sedlá kovy osobnosti, jeho života a díla jsou jeho Pam ti z mého života;
„lidskou“ stránku Sedlá kovu reflektují pam ti dalších
osob, p edevším jeho druhé ženy Terezy, roz. Barcalové
(1883-1972). První stru ná hodnocení Sedlá kova díla se
objevují ješt za jeho života u p íležitosti životních jubileí
(60., 70. a 80. narozenin), a jakožto díla již uzav eného
v etných nekrolozích. Zájem nejen o Sedlá kovo dílo
tišt né, ale i jeho (v decký) odkaz je charakteristický již
pro léta bezprost edn po jeho smrti (nap . reedice jeho
Hrad , realizovaná v letech 1931-1938). Soustavn na
význam a p ínos díla (i poz stalosti) Augusta Sedlá ka
upozor oval ve svých pracích p edevším František Roubík. Další výrazná vlna zájmu p ichází v 80. letech – snad
v alespo volné souvislosti s eskými hrady Dobroslavy
Menclové, jakož i s adou Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku, vycházející od roku 1981,
jejíž auto i erpali ze Sedlá kova díla m rou vrchovatou.
Na po átku 80. let byl založen Klub Augusta Sedlá ka,
sdružení zájemc o jedno z klí ových badatelských témat
Augusta Sedlá ka, tedy panská sídla. První svazek Roenky Klubu Augusta Sedlá ka vyšel roku 1984 a jeho
úvodní lánek p inášel Sedlá k v životopis, jeho bibliografii a stru ný rozpis obsahu jednotlivých sešit uložených v rámci poz stalosti. Druhým ohniskem zájmu
o Augusta Sedlá ka se stal Písek – pozvolna jako by se
obnovovalo pov domí o Sedlá kovi jakožto sou ásti písecké regionální identity. Soustavn se Sedlá kov osob
a dílu od té doby v nuje písecký historik Ond ej Kolá ,
p íležitostn pak ada dalších odborník z oblasti historie
i p íbuzných v dních obor .
P íležitostí k bilanci se stalo 150. výro í narození Augusta Sedlá ka ( eská televize tehdy o Sedlá kovi p ipravila t icetiminutový dokument) – konference uspo ádaná
v roce 1993 ve své koncepci odrážela ší i Sedlá kova
badatelského záb ru, resp. spektra v dních disciplín, na
jejichž poli se svými výzkumy pohyboval. Vedle kastelologie, genealogie, heraldiky (a sfragistiky) to byla p edevším historická topografie, z pomocných v d historických
pak diplomatika, metrologie a numismatika.
Výb r z prací týkající se díla a života Augusta Sedlá ka: Sedlá ek, A.: Pam ti z mého života (1. vyd. 1924),
Sedlá ková, T.: Osobní pam ti, Praha 1997; Novotný, V.:
Za Aug. Sedlá kem, Jiho eský p ehled 1/1926, s. 69-73,
105-109; Peka , J.: Za Augustem Sedlá kem (nar. 28.
srpna 1843, zem . 14. ledna 1926), eský asopis historický 32/1926, s. 1-8; Šimák, J. V.: August Sedlá ek, b.
m., b. d. [po 1926]; Vavroušková, A.: Sedlá kova poz stalost a její význam pro bádání rodopisné, asopis
rodopisné spole nosti 1/1929, s. 17-28; Roubík, F.: Topografický a kartografický materiál v poz stalosti Augusta
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Otázka lokalizace šlechtického sídla v P etín
Petr Kastl – Petr Rožmberský
nevztahovala) a bu tu nebylo svobodné vladycké popluží, nebo byl vladycký dv r opomenut.
Na za átku husitských válek tu snad sed l Harovník
z „P ietiny“, který byl spole n s okolními vladyky opov dníkem Pražan .10) V pohnutém 15. století byly tém
všechny vesnice chot šovského kláštera dány do zástav.
Pouze p t vsí z stávalo v p ímém držení kláštera – Chot šov, Mantov, Holýšov, Ho íkovice a P etín.11) Po náboženských válkách koupil P etín i s K enicemi „bezpochyby“ Bozd ch z Kamenice na Ptenín ; p i statku Ptenín pak
P etín pom rn dlouho z stával. V roce 1535 zd dil statek
Václav P tipeský z Krásného Dvora.12) Ten zapsal na
Ptenín 1000 kop eských groš v na své manželce Barbo e Kaplí ce ze Sulevic již p ed sho ením desek zemských a pak zápis do obnovených desek v roce 1543 u inil
znovu: v no bylo pojišt no na tvrzi, poplužním dvoru
a vsi Ptenín , na K enicích, na kmetcích (tj. poddanských)
dvorech ve Strý kovicích „co tam má“, a na celé vsi
s dvory kmetcími P etín . Roku 1548 byl zápis vymazán,
nebo Barbora od držitele statku, Bohuslava z Vidršperka,
uvedenou sumu již obdržela.13) Celý P etín tedy náležel ke
Ptenínu a nebyl tu ani poplužní dv r.
Typologicky m žeme za adit P etín jako ves návesního typu s nepravidelnou tra ovou plužinou.14) Ves m la 12
zemí (zem je p ibližn stejná vým ra jako lán – k jedné
selské usedlosti náležel obvykle jeden lán nebo jedna
zem ). Je možné, že klášter koupil od Jana z P etína jeho
svobodný poplužní dv r a jeho pozemky (v tšinou dva
a více lán -zemí) rozd lil mezi n kolik nov vzniklých
selských usedlostí. Také jej mohl osadit svým jedním
poddaným, který by se tak stal nejv tším sedlákem ve vsi.
M žeme spekulovat i dále – klášter mohl vladycký dv r
užívat ve vlastní režii a dosadit sem svého šafá e. Harovník z P etína mohl být nap íklad klášterním nápravníkem,
ale spíše n jakým zp sobem získal možná bývalý vladycký dv r, který ovšem ve víru husitských válek zašel.
O existence tvrze v P etín s velkou pravd podobností
nem žeme uvažovat – uvedení drobní šlechtici z ejm
v P etín nem li žádné poddané a jejich ekonomická situace jim tedy neumož ovala mít jiný typ sídla, než reziden ní dv r.

Ves P etín se nachází v okr. Klatovy, 3,5 km severn
od m styse Chudenice. Vesnice je situována na pravé
stran údolní nivy í ky Merklínky, v pramenné pánvi
jejího pravostranného p ítoku. Na severozápad od P etína
se vypíná vrch Chlumec (489 m n. m). Od severozápadu
k jihu se táhne h eben P etínského lesa s vrchem H rka
(498 m n. m.) v západní ásti a Holým vrchem (483 m n.
m.) v jižní ásti. Od východu k severu se krajina otevírá
sm rem ke K enicím, do širokého údolí í ky Merklínky.
Starší období
Ani Sedlá kovy Hrady, tvrze a zámky,1) ani Hrady,
zámky a tvrze nakladatelství Svoboda,2) ani Encyklopedie
tvrzí3) panské sídlo v P etín neznají. Až soupis panských
sídel západních ech p edpokládá v P etín ve 14. a na
po átku 15. století panské sídlo neznámé lokalizace.4)

Vý ez z Müllerovy mapy ech z r. 1720.
Název vesnice lze odvodit pravd podobn od jména
jejího lokátora, kterým mohl být jakýsi P eta nebo P etena, což bylo po átkem 13. století používané osobní jméno.
Ve staro eštin je podobný výraz vykládán jako hrozba
nebo boj,5) což je možné srovnat s dodnes používaným
slovem p etínati (p etnout, p eseknout). Ve své podstat
sou asný název vznikl p idáním p ivlast ovací p ípony
k osobnímu jménu a lze jej vysv tlovat jako P et v dv r.
První písemná zmínka o P etínu je v papežském potvrzení majetku chot šovského kláštera z roku 1272 (,,de
Pretino“).6) Chot šovský klášter si od „rytí “ Jana
z P etína („Johannes de Prsietyn“) a Petra ze Zichova
vyp j il jistou sumu pen z a za to jim dal do zástavy sv j
majetek ve vsi Zichov . V roce 1334 pak Zichov ze zástavy splacením dluhu vyplatil.7) Vidíme, že již tehdy se po
P etín psal drobný vladyka. V roce 1367 m l chot šovský klášter v P etín 12 zemí, z každé ro n dostával 64
groš , 6 ku at, 30 vajec a z každé byli stav ni dva ženci
obilí a jeden seká trávy ke dvoru v K enicích.8) V berním
rejst íku Plze ského kraje z roku 1379 P etín není uveden.9) Ves z ejm stále náležela klášteru (na n jž se bern

Nov jší období
Statek Ptenín i s P etínem tedy od Václava P tipeského koupil Bohuslav starší Vidršperkár, a jeho stejnojmenný potomek tento statek vlastnil až do pob lohorských
konfiskací. V roce 1623 byl odsouzen ke ztrát poloviny
jm ní a jeho statek Ptenín (tvrz, ves a poplužní dv r Ptenín, vsi P etín, Strý kovice (díl), pusté vsi Viš ovsko
(díl), Újezd a poustky v Bolkov ) byl zkonfiskován a roku
1624 prodán jeho manželce Ann , rozené z Chudenic.15)
D dili jejich synové Václav Protiva a Mo ic Karel
Vidršperkárové, kte í se o majetek rozd lili v roce 1646
tak, že každý obdržel polovinu tvrze, dvora a vsi Ptenína.
Václav k tomu držel pustý dv r Háje a díly vsí P etína
a Újezdce.16) V roce 1651 bylo Václavovi 48 let a nebyl
ženatý. Mo icovi bylo 43 let, jeho manželce Ann taktéž a
m li dvanáctiletého syna Bohuslava Karla. V P etín ješt
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nebyl poplužní dv r.17) V dob berní ruly (1654) jsou jako
majitelé statku Ptenína uvedeni „brat i z Vidršperka“;
v P etín byly z celkem osmi selských usedlostí ješt šest
let po ni ivé t icetileté válce t i usedlosti pusté.18) V berní
rule je poznamenáno, že ze dvou t chto pustých selských
dvor si vrchnost ud lala poplužní dv r.19) Stalo se to tedy
velmi brzy p ed rokem 1654.
Václav Protiva Vidršperkár se zadlužil, a proto prodal
P etín s Hájem a Újezdem roku 1660 klatovským jezuit m.20) Nejspíše šlo ale jen o dv r Háj a jeho díly P etína
a Újezdce. Pon kud zmaten zní následující informace:
„Poplužní dv r Háje ve vsi P etín “ jezuité již roku 1663
prodali Janu Šebestiánovi Broumovi z Mi etic.21) Dv r Háje
je totiž od P etína vzdálen p es 3,5 km vzdušnou arou.
Složitou situaci osv tlují poznámky ke statku Ptenín v edici
berní ruly: Roku 1663 separovány od tohoto statku 4 poddaní ke statku Št pánovice pat ícímu klatovským jezuit m
a zbytek statku Ptenín byl rozd len na díly Václava (I. díl)
a Mo ice (II. díl) Vidršperkáry. Roku 1669 odprodán od I.
dílu III. díl Sibyle Apolonii í anské rozené z Žeberka.22)
Na kterých dílech se nacházely poplužní dvory Háj a P etín
se však nedozvídáme – šlo o evidenci pouze poddaných
a jejich majetku.
Je tedy možné íci, že pravd podobn už roku 1660
koupili jezuité ást ptenínského statku (4 poddané) a p ipojili ji ke svému statku Št pánovice. Ú edn došlo k separaci
až v roce 1663, kdy jezuité cht li uvedený majetek prodat.
Kupcem byl Jan Šebestián Broum z Mi etic. V roce 1670
byla v Chudenicích za kmotru urozená paní Judita Broumová „na P etín “.23) Je te již nade vší pochybnost jasné,
že od roku 1660 existoval samostatný statek P etín se šlechtickým sídlem zatím neznámého charakteru. V roce 1675 se
„urozený pan Braun z Mi etic a na P etín “ oženil
s urozenou pannou Annou Vitanovskou z Vl kovic.24)
Nevíme, v jakém vztahu byla výše zmín ná Judita k Janu
Šebestiánovi – mohla to být matka, sestra nebo nejspíše
první manželka.
V roce 1676 však byla do desek zemských zapsána
smlouva mezi Janem Šebestiánem Broumem z Mi etic
a Václavem Hýzrlem z Chod a na Budkov , císa ským
rytmistrem, jíž Broum prodal Hýzrlemu „díl sv j statek
P etíno“ se dv ma dvory selskými „p i nichž neb v nichž“
je výsadní kr ma, a se t etím selským dvorem, v n mž
„nyní byt panský“, se t emi chalupami, s poplužním dvorem Hájem, se dv ma chalupami ve Strý kovicích a se
selským dvorem v Újezdci, s rybníkem pod 70 kop kap í
násady a se vším p íslušenstvím, tak jak to koupil od jezuit
roku 1663, a oni zase sob skrze komorníka Království
eského Adama Peceliuse z Adlersheimu odhadem právním
dostali, totiž „nadjmenovaný díl statek P etín s poplužním
[dvorem], poplužím, s lukami, zahradami, rybníky, lesy,
háji, porostlinami, pastvišti, vodoto inami a s vrbinami,
i s rybníkem nad Újezdem s nadržováním, upoušt ním,
a vší zv lí“, s lidmi ve vsích osedlými i zb hlými,
s vdovami a sirotky, s dvory kmetcími s platy stálými
i b žnými, s ospy, kurmi, robotami, povinnostmi, s požitky
a užitky, se vším právem a panstvím. Všechno „nadejmenované“ Broum Hýzrlovi prodává za 5150 zlatých, z nichž
ást byla složena hned a ást m la být splácena. Smlouva
byla uzav ena, zpe et na a podepsána na P etín 3. listopadu1675. Jedním ze sv dk byl Mo ic Karel Vidršperkár
z Vidršperku a na Ptenín .25) Smlouva je dost zmatená
a není zcela jasné, zda je prodáván jen jeden díl (poddanské

dvory ve vesnicích, kde
v jednom z nich v P etít
bylo panské sídlo), nebo
také další díl, tvo ený
p etínským poplužním
dvorem
s poplužím
a p íslušenstvím.
Víme, že Václav
Michal Xaver Hýzrle
z Chod prodal Budkov
roku 1675;26) za stržené
peníze z ejm koupil
majetek v P etín . Hýzr- P etín na I. vojenském mapole asi nedodržel podmín- vání (1764-1768).
ky kupní smlouvy, v as
nedoplatil dlužnou sumu a prodej byl anulován; nazna ují
to matri ní záznamy. Zatímco Hýzrlové v okolních matrikách nejsou zaznamenáni, Anna Broumová „z P etína“ byla
roku 1680 za kmotru v kostele ve V eskovicích.27) V letech
1681, 1684 a 1685 jsou zaznamenány jako kmotry nebo
sv dkyn z P etína kucha ka Estera, služebnice Ludmila,
ob zam stnankyn Broum , klí nice Magdaléna pana
Brouma a zem ela zde d ve ka Kate ina pana Brouma.28)
Roku 1684 je kmotrou v P ešticích urozená paní „Wittanovska Brumova na Przetczinie“.29) Jan Šebestián Broum
držel statek P etín ješt roku 1684 a m l zem ít bez potomk .30) Ješt v roce 1686 byl k jeho statku P etín p ipojen III.
díl statku Ptenína31) (viz výše).
Zdá se tedy, že Jan Josef Kazimír, mladý pán z P etína,
kmotrujícící v Chudenicích roku 1687, tak jako roku 1688
p i k tu z P etína kmotrujícící mladý pán Josef Oseyn(?),
budou již p íslušníci jiného rodu, sídlícího na P etín , který
tu m l hejtmana Andresa Korena, jemuž se v P etín narodil roku 1687 potomek. Roku 1691 je zachycena komorná
z P etína Anna Pythonka a toho roku poznáváme onen nový
rod sídlící na P etín – kmotrem v Chudenicích byl urozený
pan Kryštof Adam z Šenau a na P etín ,32) nejspíše otec
uvedených mladých pán .
Dalším rodem, sídlícím na P etín byli „Bubnové“, patrn Varlejchové z Bubna. Roku 1697 v Chudenicích kmotrovaly Jejich milosti urozené paní Marie Magdaléna „z
Bubnova na P etín “ a Oliva „z Bubnova též z P etína“.33)
Nic bližšího se o této epizod zatím nepoda ilo zjistit. Podobn je tomu v p ípad sester Ježovských – v roce 1702
kmotrují Jejich Milosti panny Antonie a Babrle (tj. Barbora), sestry Ježovské z Lub, „toho asu na statku P etín
v panování“; roku 1704 je zachycena urozená panna sle na
Kate ina Ježovská z Lub, „držitelkyn P etína“.34)
V roce 1708 se v P etín odehrálo veselí – urozený
a state ný rytí pan František Albrecht Hrob ický
z Hrob ic, pán na Mlýnci, zde slavil svatbu s urozenou
sle nou Antonií Markétou Ježovskou z Lub. Za sv dka jim
byla (mimo jiných urozenc ) Anna Ježovská z Lub
z Ptenína.35) P i k tu z P etína roku 1705 ješt kmotruje
urozená panna Katrle (tj. Kate ina) Ježovská z Lub, ale také
již urozený pan František Hrob ický. Ješt téhož roku 1705
se však v P etín narodila dcera urozenému a state nému
rytí i Františku Albrechtovi Hrob ickému z Hrob ic a jeho
manželce urozené paní Antonii Markét Hrob ické, rozené Ježovské z Lub.36) V roce 1706 byla šafá kou p etínského poplužního dvora jakási Eva, a je uvedena Marie
Vojtová, komorná z P etína.37)
36

v r. 1837. Šipka

Bývalý p etínský poplužní dv r na leteckém snímku. p. 30
ozna eno šipkou.

Roku 1707 se v P etín narodil další potomek Františka Albrechta Hrob ického a jeho manželky, avšak
Hrob ický je již ozna en sed ním „na Mlýnci a P etín “.
P esn totéž se opakuje v roce 1708, kdy také v P etín
zem el syná ek Františka Albrechta Hrob ického
z Hrob ic a na Mlýnci. Mezi tím ješt v roce 1707 a pak
v roce 1709 je kmotrou p i k tech z P etína urozená panna
sle na Kate ina Konstancie Ježovská z Lub.38) Urozený
a state ný rytí pan Albrecht Hrob ický z Hrob ic, pán na
Mlýnci, zem el tamtéž roku 1711 a byl poh ben v Poleni
v kostele. František Albrecht Hrob ický, pán na T t ticích
a Mlýnci v roce 1713 byl roku 1714 už jen pánem na
T t ticích.39) Šlo nejspíše o otce a syna. Mlýnec
s panským sídlem zd dil František „Vojt ch“ Hrob ický
po matce již v roce 1697.40)
Je možné tedy íci, že i když Hrob ický vlastnil sídlo
v Mlýnci, kde však žil jeho otec, d ti se mu rodily z ejm
na manžel in sídle v P etín , které možná vlastnila se
sestrou/sestrami. N kdy brzy po roce 1708 p estalo být
šlechtické sídlo v P etín z ejm vrchností využíváno,
a P etín byl pak sou ástí jejího rozsáhlejšího majetku. Až
roku 1730 byl na žádost Klaudie, ovdov lé hrab nky
Hrzánové z Harasova, p ipojen k jejímu statku Ježovy II.
díl statku Ptenín, statek Bi kov a statek P etín.41) Ke koupi
jednotlivých statk však mohlo dojít d íve. Roku 1738
byly statek Ježovy (s P etínem) p ikoupeny hrab tem
Morzinem k panství Merklín.42)

V roce 1663 koupili díl statku Ptenín od jezuit
Broumové z Mi etic – v P etín dva selské dvory
s kr mou a t etí selský dv r (se t emi patrn podružskými
chalupami), který si p izp sobili k bydlení. K tomuto dílu
náležel ješt poplužní dv r Háj, dv chalupy ve Strý kovicích a selská usedlost v Újezdci. Pozd ji získali i další
ást statku Ptenína – poplužní dv r v P etín . Tento majetek pak roku 1676 prodali Hýzrlovi z Chod . Prodej patrn nebyl dotažen do konce, nebo Broumové jsou na
P etín p ipomínáni pak ješt do roku 1686. Poté tu sídlil
rod z Šenau, roku 1697 zde žily p íslušnice rodu z Bubna
a od roku 1702 zaznamenáváme v P etín n kolik sester
Ježovských z Lub. Jedna z nich se provdala za Hrob ického na Mlýnci, d ti se jim rodily v P etín . Manželé žili na
P etín prokazateln ješt v roce 1708, n kdy poté byl
P etín p ipojen k majetku Hrob ických. Roku 1730 (nebo
n kdy p edtím) byl P etín odd len ke statku Ježovy
a s ním roku 1738 p ipojen k panství Merklín.
Ze shrnutí vyplývá, že t sn p ed rokem1654 byl
z pozemk dvou pustých selských usedlostí v P etín
z ízen poplužní dv r. P i vzniku samostatného statku
P etína ješt nebyl panský dv r jeho sou ástí a tak si
Broumové z ídili sídlo z jednoho ze selských dvor .
O jeho podob ani dalších osudech nelze íci nic ur itého.
Pozd ji byl k p etínskému statku p ipojen od statku Ptenín
p etínský poplužní dv r a další ást vsi. Je možné p edpokládat, že v poplužním dvo e vzniklo nové sídlo vrchnosti,
nemáme k tomu však žádné bližší informace. Podle tradice býval ve dvo e pivovar.43) To by p ipadalo v úvahu pro
období, kdy byl P etín samostatným zemskodeskovým
statkem. Roku 1675 ješt pivovar zmín n není (viz výše),
avšak v letech 1677 a 1679 v P etín zem eli Pavel
S/sládek a Jan, syn S/sládkové.44) Problémem je, že nevíme, zda šlo o p íjmí nebo o povolání.

Bývalý vrchnostenský dv r v P etín
ozna uje p. 30.

Lokalizace šlechtického sídla
Nemožnost lokalizovat staré šlechtické sídlo v P etín
již byla dostate n nastín na výše. Náboženské války
patrn zredukovaly i po et poddanských usedlostí ve vsi.
Proto se zde budeme zabývat jen lokací a podobou sídla
mladšího.
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skice stabilního katastru jsou navíc p ipsána i popisná
ísla). Ze severozápadní linie dvora vystupuje do pop edí
obdélný objekt na stavební parcele . 12 ( p. 30), obklopený zahradou. Není moc velký, má obdélný p dorys
a byl p ístupný z návsi, kam se obracelo jeho pr elí.
Hlavní vstup do dvora vedl z návsi mezi zmín nou zahradou a rybníkem a stá el se do nádvo í dvora. Všechny
zmín né objekty byly zd né, jen drobné stavbi ky ve
dvo e (kolny) byly ze spalného materiálu.47)
Je evidentní, že poplužní dv r byl zrušen a nejen jeho
pozemky, ale i objekty byly rozparcelovány mezi poddané. Jedná se o tzv. Raabovu reformu; císa ský patent
o provedení raabizace byl vydán roku 1777, týkal se císa ských a m stských panství a u soukromých majetk musel
být souhlas vrchnosti a dvou t etin poddaných. Roku 1785
byla raabizace pozastavena a roku 1821 byl vydán zákaz
dalšího raabizování.48) Z tzv. tereziánského katastru víme,
že v 50. létech 18. století k vrchnostenskému dvoru
v P etín náleželo 183 strych rolí a luk na 63 a tvrt vozu
sena.49)
Neznámo p esn kdy vznikly v zámku v Ptenín
(komplex sestává z gotické tvrze ve st ední ásti,
z renesan ního k ídla s pr jezdem, a barokní novostavby)
v zámecké síni v pat e dnes zabílené malby – pohledy na
panské dvory Ptenín, Ježovy, K enice, P etín, Výšov,
Bolkov a Háje. Stavitelem barokního zámku byl pravd podobn Hrzán z Harasova po roce 1712.50) Škoda, že
není možno spat it pohled na p etínský poplužní dv r
po ízený z ejm jen n kolik let po jeho p ipojení
k v tšímu majetkovému celku. Pravd podobn bychom ve
dvo e (nebo v jeho blízkosti) spat ili nevelký barokní
záme ek.
Jestliže se naše úvahy ubírají správným sm rem, pak
by místem a možná i poz statkem záme ku m lo být
dnešní stavení p. 30 (i když nelze vylou it, že sídlem byl
n který jiný dvorský objekt). Stavení bylo z ejm tak jako
ostatní objekty dvora p id leno poddanému a upravováno
pro pot eby hospoda ení. Dnes jsou k jeho kratším stranám p istav ny další novodobé objekty. Prohlídka domu
nep inesla žádné poznatky, že by se jednalo o panské
sídlo. Konkrétn jší poznání vývoje bývalého panského
dvora a domu p. 30 by byl možný na základ provedení
stavebn -historického pr zkumu dochovaných staveb, což
je za sou asné majetkové situace pon kud problematické.
Poznámky: 1) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze
Království eského IX. Praha 1893. 2) B lohlávek, M.:
Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku
IV. Praha 1985. 3) Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí
II. Praha 2000. 4) Karel, T. – Kr má , L.: Panská sídla
západních ech – Plze sko. eské Bud jovice 2006, s.
195. 5) Profous, A.: Místní jména v echách, jejich vznik,
p vodní význam a zm ny III. Praha 1951, s. 471. 6)
Emler, J. (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria
Bohamiae et Moraviae II. Pragae 1882, s. 313. 7) Emler,
J. (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohamiae
et Moraviae IV. Pragae 1892, s. 39-40; 8) Emler, J. (ed.):
Deset urbá
eských z doby p ed válkami husitskými.
Praha 1881, s. 40. 9) Emler, J. (ed.): Ein Bernaregister des
Pilsner Kreises vom Jahre 1379. Prag 1876. 10) Šlégl, A.:
Politický okres P eštický. P eštice 1925, s. 84. 11) echura, J.: Chot šov v 15. století. In: Minulostí Západo eského
kraje XXVII. Plze 1991, s. 59. 12) Citace v pozn. 10. 13)
Vavroušková, A. (ed.): Desky zemské Království eského

P etín p. 30 na p elomu 60. a 70. let. 20. století, p ed
p estavbou (reprofoto P. Kastl).
Nejstarší použitelná mapa je Müllerova mapa ech
z roku 1720. Lokality ozna uje pouze kroužky, pop ípad
doprovázené zna kami. Zna ky pro zámek jsou v okolí
jen u Ptenína a Ježov, chybí u K enic a P etína.45) Bylo to
nejspíše zp sobeno tím, že jak v K enicích, tak v P etín
sice stála bývalá panská sídla, která však již nebyla užívaná k bydlení vrchnosti. První mapa zobrazující intravilán
je I. vojenské mapování (1764-1768), které však bylo
kresleno od oka d stojníky ze h bet koní. Na jihozápadním okraji intravilánu P etína vidíme ty i objekty vymezující nádvo í – poplužní dv r, zakreslený více mén
schématicky.46)
První skute n m enou podrobnou mapou je až mapa
stabilního katastru. Stav z roku 1837 zachycuje tzv. císa ský otisk. Dispozice panského dvora v P etín je zde
dob e patrná, objekty jsou však rozd leny na drobn jší
ásti s vlastními ísly stavebních parcel (na indika ní
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47; Chudenice 2, s. 15; Chudenice 7, s. 8. 29) SOA SM,
P eštice 1/II, fol. 83v. 30) Kolá , M.: Broumové z M etic.
In: Ott v slovník nau ný IV. Praha 1891, s. 766. 31) Citace v pozn. 18. 32) SOA SM, Chudenice 1, s. 58, 59, 69.
33) SOA SM, Chudenice 1, s. 89. 34) SOA SM, Chudenice 1, s. 108, 116. 35) SOA SM, Chudenice 2, s. 34. 36)
SOA SM, Chudenice 1, s. 118, 120. 37) SOA SM, Chudenice 1, s. 123, 126. 38) SOA SM, Chudenice 1, s. 127,
134, 129, 140. 39) SOA SM, Pole 3, fol. 142v; Chudenice 1, s. 156, 161; Chudenice 7, s. 25. 40) Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska. Praha 2004, s. 158. 41)
Citace v pozn. 18. 42) Citace v pozn. 10, s. 29, 84, 89. 43)
Nepodložená informace narativního charakteru. 44) SOA
SM, Chudenice 7, s. 2, 3. 45) http://oldmaps.geolab.cz,
mapový list . 17. 46) http://oldmaps.geolab.cz, mapový
list . 189. 47) http://archivnimapy.cuzk.cz, katastr P etín.
48) D jiny zem m i ství a pozemkových úprav. Dostupné
na:
http://www.nivnice.cz/wp-content/uploads
/2012/03/D %C4%9Bjiny-P%C3%9A.ppt [4. 10. 2015].
49) Kolektiv: Tereziánský katastr eský III – dominikál.
Praha 1970, s. 227. 50) Citace v pozn. 4, s. 198.

ada I. Kvaterny trhové, svazek 2. Kvatern trhový b žný
ervený od léta 1542-1543. Praha 1935, s. 121. 14) Petrá ,
J. 1985: D jiny hmotné kultury. I/2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd. Praha. 15) Bílek, T.
V. (ed.): D jiny konfiskací v echách po r. 1618 II. Praha
1883, s. 870. 16) Citace v pozn. 1, s. 192. 17) Zahradníková, M. (ed): Soupis poddaných podle víry z roku 1651 –
Plze sko 2. ást. Praha 2003, s. 434. 18) Dosko il, K.
(ed.): Berní rula 2 – popis ech r. 1654 I. Praha 1953, s.
471. 19) adková, I. – Zahradníková, M. (ed.): Berní rula
25, kraj Plze ský III. Praha 2003, s. 910. 20) Citace
v pozn. 12. 21) Peters, K.: D jiny jesuitské koleje
v Klatovech, asopis Spole nosti p átel starožitností LI –
LIII/1946, s. 233. 22) Citace v pozn. 18. 23) Státní oblastní archiv v Plzni, fond Sbírka matrik, ímskokatolická fara
Chudenice, kniha 1, s. 1 (dále jen SOA SM, fara, íslo
knihy a identifika ní údaj). 24) SOA SM, Kotou 1, s. 12.
25) Národní archiv, fond Desky zemské v tší, kniha .
392, fol. F1-F2v. Za poskytnutí fotokopie d kujeme Mgr.
V. Chmelí ovi, Ph.D. 26) Kolá , M.: Hyzrle z Chod .
Ott v slovník nau ný XI. Praha 1897, s. 1065. 27) SOA
SM, V eskovice 2, s. 5. 28) SOA SM, Chudenice 1, s. 35,

K otázce domn lého brodu pod hradem Níst jkou
P emysl Špráchal
základ cesty zazna ené ve schematickém p dorysu Augusta Sedlá ka.4) A tak by se ve vý tu podobných teorií
dalo pokra ovat. Na první pohled to je uv itelná hypotéza, jejíž sugesci dokonce umoc uje i existence mostu
v t chto místech.
Veskrze se však jedná o novodobé interpretace sestavované na základ nedostate né znalosti historických
skute ností starších 20. století. Infrastruktura sledovaného
úseku se totiž velice zásadn zm nila práv b hem druhé
poloviny 19. století a de facto se od té doby p íliš dramaticky nevyvíjela. Proto bude dobré se nap ed seznámit se
situací v bezprost edním okolí hradu.
Zásadním komunika ním spojením osad na levém
b ehu Jizery se stalo dokon ení stavby silnice Poniklá –
Harrachov roku 1872.5) Dodnes je tato silnice hlavní dopravní tepnou v západních Krkonoších jak pro spojení
místních obcí, tak i s Polskem i N meckem. Do té doby
byl levý jizerský b eh protkán v tším množstvím cest
r zného charakteru. I p es místn provád né št tování
významn jších cest se však jednalo o cesty kvalitativn
nez ídka zam nitelné s polními.6) Ovšem stá í t chto cest
je nej ast ji až novov ké. V nejbližším okolí je patrné, že
významnou spojnicí byl sm r zhruba od Ma íkovského
mlýna na sever. Tedy na Dušnici a Vojt šice. V tšina
t chto horských osad je teprve ran novov kých. Z t ch
menších jsou pouze Vojt šice, Jest abí v Krkonoších
a Jablonec nad Jizerou písemn zaznamenány v deskách
zemských již od 15. století. P esto lze, dle p vodních
plužin, vytušit jistou lidskou aktivitu pro období st edov ku i v relativn vyšším horském prostoru.7)
Na pravém b ehu Jizery bylo osídlení dokon eno již
dobou koloniza ní. Prameny je ale tradi n doloženo až
od 14. století. P irozeným brodovým místem obou b eh
je patrn až prostor styku st edov ce zmi ovaných vsí
P ívlaka a Poniklá. P ívlaka vzestupn lemuje pravý b eh

V lidovém podání žije krkonošský hrad Níst jka (okr.
Semily) coby strážce brodu p es Jizeru.1) Tato domn nka
je pom rn siln prostoupena do obecného pov domí, kde
ji podporuje i oficiální informa ní cedule pod hradním
palácem s textem „st ežený brod hrádku Níst jka“.2)
V podobném duchu se nese i konstatování encyklopedie
pod vedením R. And la: „…o hrad , který plnil jist
i strážní funkci na staré cest , vedoucí hluboko pod ním
údolím Jizery“.3) Toto bylo nepochybn interpretováno na

P vodní most postavený r. 1901 stál jen n kolik let.
V pozadí jsou vid t z íceniny hradu Níst jky (archiv P.
Beneše).
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Jižní strana níst jského paláce s dob e patrnou cestou pod
ním z r. 1902 (foto autor 2016).
silni ka vybudovaná v plynulejším sklonu a p ím jším
sm ru. Od ní se ješt p ed hradem št pila další cesta k jihu
p es Jilem na P ívlaku. I ta je dodnes ješt slab znatelná
a v polovin stoupání p erušená vertikálním sm rem pozd jší zaniklé trasy.
Takový je velice hrubý nástin starých cest jenom
v nejbližším okolí hradu. Podél celého severovýchodního
úpatí hradní ostrožny v minulosti vedla zmi ovaná vozová
cesta zakreslená prof. Sedlá kem (1895). Dodnes je její
pr b h p ímo pod hradem patrný v etn mohutného bo ního zpevn ní lomovým kamenem. Její ú el lze spojit
s nedaleko stojícím mlýnem z 18. století na Hradsku, který
byl pozd ji p estav n na tkalcovnu. Význam cesty upadal
s po átky osady Hradsko vznikající kolem rozši ované
továrny. Práv továrna za ala využívat pohodln jší silni ní dopravu s vlastním p emost ním ze silnice na druhém
b ehu a také p epravu surovin po železnici. Stará cesta pod
hradem, po drobných zm nách sm ru, ješt krátký as
fungovala i po vybudování železni ního viaduktu u Ma íkovského mlýna. Její definitivní konec však p išel na
po átku 20. století se stavbou silni ního mostu pod Níst jkou.
Mluvit o stá í cesty v dobách existence hradu je p íliš
sm lé konstatování. P esto n které indicie ukazují, že tato
spojnice má pravd podobn delší trvání než byla p í ina
stavby Pato kova (Starozámeckého) mlýna na Hradsku
(1755)10).
Bezprost edn s otázkou existence brodu pod hradem
Níst jkou souvisí p edevším cesta od Vysokého nad Ji-

Mapka se zvýrazn nými cestami regionáln jšího významu v
nejbližším okolí hradu na podklad mapy pozemkového
katastru.
Jizery až do vsi Jilem. Ta je písemn poprvé zapsaná p i
berni svatoji ského úroku navarovského panství teprve
v 16. století. Lánové rozložení plužin však dává znát, že
vznik toho sídelního útvaru taktéž souvisí už se st edov kým založením. Dnes tam sice silnice kon í, ale
v minulosti se až do poloviny 19. století jednalo o významnou k ižovatku cest na Roprachtice, Vysoké nad
Jizerou a k Ma íkovu, kde se dle mapových podklad
nacházelo další brodové místo lokálního významu.
Podle map I. vojenského mapování je patrné, že cesty
sm rem k bývalým mlýn m na Hradsku a Ma íkov byly
již v dob krátce po polovin 18. století velice frekventované. Dodnes jsou po nich zachovány výrazné, až dva
metry hluboké úvozy. Hrad Níst jka se nachází v ideální
polovin mezi nimi.8)
Tentýž prostor byl výrazn narušen ješt jednou, a to
stavbou železnice, která st ídav kopíruje oba b ehy Jizery. V prostoru kolem hradu protíná protilehlou meandrovou ostruhu Ma íkovského h ebene. Stavba zdejší železni ní v tve se sice zvažovala už od roku 1884, ale
k ve ejnému zprovozn ní došlo teprve až na konci roku
1899.9) Význam m la zvlášt pro pr myslové podniky
podél Jizery, proto zde mezi staviteli a mecenáši m žeme
zaznamenat p edevším starosty a provozovatele tkalcoven
a bývalých mlýn . S naším tématem to souvisí v tom, že
po státní silnici práv tato stavba nové železnice p edstavovala jeden z posledních zásah do systému starých cest.
N které p vodní cesty ztratily na významu již stavbou
pojizerské silnice, ale jiné, dosud platné, zanikly nebo sv j
sm r p izp sobily z ohledu razantního zásahu železni ní
trati.
Systemati t jší pr zkum starých cest v okolí hradu
Níst jky dosud nebyl proveden. P esto se lze domnívat, že
p vodní cesty, související p ímo s hradem, sm ovaly
jednak na blíže neur ený sm r severn ke T í i a pak
severozápadn k m stu Vysokému nad Jizerou, které bylo
tržním centrem na panství. Dodnes je v terénu tato cesta
patrná. Roku 1902 ji však nahradila asfaltová okresní

Stará cesta od Jilmu k mlýnu na Hradsku a k Ma íkovu byla
v 90. letech 19. stol. p enesena mostem nad železni ní tra
(foto autor 2016).
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Mapka se situací kolem hradu Níst jky. 1 – most na míst
domn lého brodu, 2 – státní silnice z r. 1872, 3 – p vodní
dv cesty od hradu, 4 – stará cesta na Jilem, 5 – stará cesta
pod hradem k mlýnu na Hradsku, 6 – silnice z r. 1902.

Snímek rozestav ného mostu pod hradem demonstruje
výšku nad hladinou eky (foto autor 2013).
pozic zpravidla na nep ístupném a tedy i na nejchrán n jším míst .
Pro nevýhodnost brodu hovo í již samotná stavba nového mostu, která byla projektována ve výšce p es p t
metr .12) Tento výškový rozdíl není možné technicky
p ekonat pouze formou brodového místa. Co se však
samotného p ebrod ní eky tý e, i to nebyla historicky
záležitost nahodilé volby a už v bec ne nem nná konstanta komunika ní sít . Brody i cesty se sice v minulosti
m nily flexibiln na situaci, ale vždy v závislosti na nejvýhodn jší sch dnosti. V p ípad brod bylo vyhledáváno
místo nejmenšího odporu vody a nejsnazší oboustranné
p ístupnosti k vodnímu korytu.
Zde je z levého b ehu Jizery p ístupnost sice dostate ná, le pro starší dobu bez jakékoli komunika ní odezvy. Pravý b eh je naopak bariérový již svou vysokou
sráznou hradní ostrožnou a v p ípad soutoku Farského
potoka s Jizerou se jedná o více jak p timetrové zlomové
p evýšení v nadm rn rozvodn ném terénu. Negativem
jizerského dna v tomto míst je pak fakt, že se nachází na
hran podemletých hlubokých t ní. Proto je toto místo
krajn nevhodné pro využití k brodovému p echodu eky.
Obecnou zásadou pro spln ní potenciálního brodového místa je podmínka ideálního pom ru hodnot vertikáln -horizontálního hlediska. Existencí siln podemletého
dna v t sné blízkosti není spln no již vertikální hledisko
pro brod a horizontální podmínky p echodu jsou naopak
porušeny tím, že by m l být brod sm ován proti výsepnímu b ehu s nejv tším odporem proudu vody.
Ideálním p echodem vodního toku jsou místa tzv. inflexních bod , kdy je osa proudnice shodná se st ednicí.
Tím, že jí protíná, dochází k rozložení vody v koryt eky
a i k nejmenšímu náporu í ního proudu.13) To se v tomto
p ípad ned je.
Z výše uvedených skute ností vyplývá, že se zde
v minulosti sice nacházelo množství cest, ale celá komunika ní sí se naprosto míjela s bodem p edpokládaného
p ebrod ní pod hradem. Jak již bylo vysv tleno, z mnoha
d vod to ani nebylo technicky možné a už samo místo
odporuje analogickým zvyklostem existujících brod . Pro
existenci brodu v t chto místech navíc ani nenacházíme

Stará cesta zmi ovaná A. Sedlá kem na úpatí hradní ostrožny (foto autor 2016).
zerou údolím Farského (Vysockého) potoka. Jak již bylo
zmín no, v p ibližné poloze se jedná o jednu z p vodních
cest, která byla na p elomu 19. a 20. století vyrovnána
p ím jším sm rem. Novostavbou tohoto úseku je ovšem
ást silnice v délce 480 m od mostu k odbo ce na hrad.
Absence jakékoliv cesty v tomto úseku je transparentn
zakreslena na starších mapách císa ského otisku a indika ní skice k roku 1842. Nesetkáme se zde proto ani
s žádným mostem.
Jednání o výstavb nového mostu probíhalo teprve od
roku 1900, kdy zadavatelem stavby bylo m sto Vysoké
nad Jizerou s od vodn ním v Protokolu sepsaném
v nádražní zastávce na Hradsku, že pot ebují spojení
s obcemi ležícími za ekou Jizerou. Ke kolaudaci mostu
došlo na konci následujícího roku.11) K mostu byla dostav na nová silnice, která protnula úbo í hradního kopce
nad Farským potokem, a tím také došlo k prvnímu rozd lení dosud celistvého pozemku s hradišt m p. . 1745 na
t i díly. Zmín ný fakt zcela jasn dokládá, že tato parcela
nebyla v minulosti žádnou cestou p erušena a novému
mostu tedy ani nep edcházel žádný p echod eky.
Existence domn lého brodu p es Jizeru pod hradem
Níst jkou odporuje i historickým zvyklostem strategie
volby místa. Hrad byl postaven na ostrohu nad soutokem
dvou vodních tok , ímž si chránil dv t etiny p ístupu.
Jizera a sráznost ostrožny byly samy o sob dostate nou
p ekážkou pro potenciálního nep ítele. U p ekro itelného
potoka s mírn jším svahem hradišt se však obranný efekt
zvyšoval v podob p írodn podmá eného terénu. Nebylo
tedy t eba obléhatel m uleh ovat útok zpevn nou cestou
p ímo pod hradní palác, který býval u bergfritových dis41

jakoukoliv oporu v mapách nebo jiných pramenech. Ba
naopak starší mapy tuto teorii zcela vyvracejí.
Vznik teorie brodu pod hradem nepochybn pochází
z neov ené domn nky „logického“ p edch dce mostu.
Nutno ji však odkázat do íše pov stí, podobn jak to ve
svých pov stech ud lal J. B. Fait.
Poznámky: 1) Fait, J.: O Níst jce hradu, Posel zpod
Žalého 5/2009, s. 13. 2) Rozcestí u m stku – informa ní
cedule vycházkového okruhu. 3) And l, R. a kol.: Hrady,
zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku III.
Praha 1984, s. 345. 4) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze
Království eského X. Praha 1895, s. 298. 5) Lukáš, V.:
Vysoké nad Jizerou – pohledy do minulosti daleké i nedávné. Vysoké nad Jizerou 1992, s. 32. 6) To se týká cest
na obou b ezích eky kolem hradu Níst jky (št tování je
technologický postup zpev ování povrchu cest vrstvou
lomového kamene kladeného na výšku v celé ploše vozovky. Jedná se vlastn o p edch dce dlážd ní). 7) St edov kým plužinám v Západních Krkonoších se v noval

i tandem archeolog Šída – Prost edník. (nap : Prost edník, J. – Šída, P.: Novosv tský pr smyk – p echod p es
západní Krkonoše v prav ku a st edov ku II. In:
Z eského ráje a Podkrkonoší 15. Semily 2002, s. 11-18;
Prost edník, J. – Šída, P.: St edov ké plužiny
v Krkonoších, Krkonoše – Jizerské hory 9/2003, s. 42-44.
8) Nutno dodat, že zmi ované mlýny jsou mladšího data
než Níst jka. Ta vyho ela n kdy v druhé polovin 15. stol.
a poprvé je jako opušt ná zmín na r. 1514. 9) Šimurda, J.:
Historie železni ního provozu na trati Martinice
v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou 18991989. Jilemnice 1989, s. 10-15. 10) Státní okresní archiv
Semily, fond AM Vysoké nad Jizerou, Kniha gruntovní .
33, fol. 506/5. 11) Státní okresní archiv Semily, fond
Okresní ú ad Jilemnice, vodní kniha, inv. 1533, kart. 340.
12) Šlo o výšku mezi hladinou eky Jizery za b žného
stavu pr toku vody a spodní ástí konstrukce mostu. 13)
Adam, D.: K teorii brodu a brodového místa. In: Staré
stezky 7, Brno 2002, s. 31-38.

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
k poznání plze ské historie – Muzea loutek i Muzea církevního
um ní plze ské diecéze. Pod taktovkou Františka Frýdy vzniklo
též Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích. Klubu Augusta
Sedlá ka dlouhodob poskytoval v prostorách muzea doru ovací
adresu; až nyní, v souvislosti s novým spol ovacím zákonem, byla
tato adresa zm n na.
František Frýda je i ve svém v ku stále velmi vitální, má
mnoho plán a na odpo inek se ješt nechystá. A mu tedy ješt
dlouho slouží zdraví.

PhDr. František Frýda sedmdesátiletý

Je to k neuv ení. Kde jsou ty asy, když m František e ený
Míša p i hledání zaniklé vsi Nev že p enášel na zádech p es
potok (m l gumovky). Nebo když jsme poslali po úmrtí Leonida
Brežn va do Moskvy ironický kondolen ní telegram. as letí a
kde se vzala, tu se vzala je tu sedmdesátka dalšího roku 1984
zakládajícího lena KASu. „Nedávno“ to byla šedesátka, oslavená
Sborníkem Západo eského muzea v Plzni 18, v novaném k jubileu Františka Frýdy (vydáno 2007, s. 198) a v n m p ísp vkem M.
Husa: PhDr. František Frýda šedesátiletý!. Nez stalo však pouze
p i tom a další medailónek vyšel i jinde ( erná, E. – Špa ek, J.:
PhDr. František Frýda šedesátiletý, Muzejní a vlastiv dná práce/ asopis Spole nosti p átel starožitností 44/114, 2006, . 1-2, s.
108-109).
P i p íležitosti Františkových/Míšových padesátin byla
v Hlásce (VIII/1997 . 1 s. 8-9) uve ejn na Frýdova bibliografie do
roku 1996 a medajlónek s jeho curriculum vitae (dostupné na
internetových stránkách KASu), z n jž vyjímáme následující
prosopografické údaje: Narodil se 1. zá í 1946 v Království
u Šluknova, po st edoškolských studiích v Rokycanech (kde žije
dodnes), kdy se za al zajímat o zbytky hradu eb ík u Zbiroha,
nastoupil do archeologického odd lení Západo eského muzea
v Plzni (Z M), kde byl pov en správou sbírky st edov ké archeologie. V letech 1967-1969 vystudoval dálkov muzeologiii na
st ední knihovnické škole v Praze, 1969-1970 absolvoval studium
Hmotné prameny k d jinám a muzeologie na FF UK zakon enou
prací o st edov kém skle. V letech 1975-1981 extern vystudoval
prehistorii-historii na FF UK a studium ukon il diplomovou prací
na téma hmotná kultura st edov kého m sta a specializaci zakon il
disertací na stejné téma. Od roku 1970 v Z M budoval odd lení
d jin feudalismu, pozd ji nazvaného odd lením starších d jin
(st edov ká archeologie, numismatika, faleristika, militaria, zbrojnice atd.), jehož se stal vedoucím. Vedl archeologické výzkumy,
evidenci a konzervaci nález , p ipravoval výstavy. V roce 1992
byl jmenován editelem Z M, v kteréžto funkci setrvává dodnes.
Za n j probíhala náro ná celková rekonstrukce muzejního paláce.
P sobí také jako externí vyu ující Západo eské univerzity i
v pracovní skupin pro legislativu p i Asociaci muzeí a galerií.
V roce 2012 byl ocen n primátorem m sta Plzn plaketou
s vyobrazením historické pe eti za své zásluhy o poznání starších
d jin Plzn , zejména v období vrcholného st edov ku a renesance.
Je také spoluautorem expozice Pohledy do minulosti Plze ského
kraje v Z M (2013) i výstavy Svatý Václav a jeho odkaz
v d jinách tamtéž (1999). Má rovn ž nemalý podíl na vzniku
a realizaci dalších nových muzejních instalací, p ispívajících

Bibliografie od roku 1997
1997: Hesla (FF): Rudolf II. a Praha. In.: Katalog výstavy.
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Gutštejna a Klenové. In: Historické sklo. Sborník pro d jiny skla 2.
elákovice, s. 117-124; FF: Historie Plze ska. In.: Turistický
pr vodce Plze ska. Plze ; FF: Západo eské muzeum v Plzni –
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mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 12. – 14. íjna 2004.
Tábor, s. 379-393; FF (katalogový popis 4 hesel militárií): Katalog
výstavy „ 1500 Jahre Nachbarschaft“, Bayerische Landesausstellung“ Zwiesel/Amberg.
2008: FF: Jubileum Petera Brauna. In: Sborník Západo eského muzea v Plzni 19. V nováno k jubileu Petera Brauna. Plze ,
s. 5-6.
2009: echura, M. – FF: St edov ký „Schalenstein“ z Albrechtic. In: Archaeologia historica 34. Sborník p ísp vk p ednesených na 40. mezinárodní konferenci archeologie st edov ku
s hlavním zam ením Hmotná kultura každodenního života ve
st edov ku a raném novov ku. Plze , 15. – 19. zá í 2008. Brno,
s. 587-590.
2010: FF: PhDr. Bed ich Štauber – stále mladý šedesátník,
asopis Spole nosti p átel starožitností 118, . 1, s. 59-60; erná,
Eva – FF: Sklo vrcholného st edov ku: sou asný stav a perspektivy studia historických technologií. In: Archaeologia historica
35/2. Brno, s. 335-357; FF: F. X. Franc a plze ská m stská zbrojnice. In: Archeologie západních ech 1. V nováno stému výro í
úmrtí Františka Xavera France. Plze , s. 105-109; FF: Specifika
sbírkotvorné innosti a správy historických sbírek. In: Úvod do
muzejní praxe – u ební texty základního kurzu Školy muzejní
propedeutiky. Praha, s. 124-147.
2011: FF: Keramická plastika s erbem Kašpara Kropá e
z Kozince, asopis Spole nosti p átel starožitností 119, . 2, s. 8891; FF: Dv poznámky k eskému st edov kému sklu, Sklá
a keramik . 5-6.
2012: FF – Cílová, Z. – Beránková, M. – Ku erová, I.: Restaurátorský zásah na vitrajích z kostela sv. Jakuba V tšího
v Žebnici, Sklá a keramik . 13-14.
2013: Bernhardt, T. – Dudková, V. – FF – Hus, M. – Orna, J.
– Šedo, I. : Pohledy do minulosti Plze ského kraje. Historie 10. –
19. století. Pr vodce stálou expozicí v Západo eském muzeu
v Plzni. Plze , 2. vyd.; FF: PhDr. Bed ich Štauber. In: V stník
Asociace muzeí a galerií 6. Praha.
2014: FF: Zaniklá sklárna Stará Hu u Podlesí (Vogelsang),
k. ú. Lídlovy Dvory, o. Klatovy. In: Archeologie západních ech
8. Plze , s. 144-154; FF: PhDr. Bed ich Štauber *15. 2. 1950, †1.
10. 2013, Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedlá ka 25, . 2,
s. 29-30; FF: PhDr. Pavel Šebesta (*5. 12. 1943). In: Archeologie
západních ech 8. Plze , s. 7-10; FF: Tišt né pr vodce a katalogy
muzejních výstav, jejich možnosti v digitální verzi, doprovodné
programy k výstavám a expozicím. In: Muzejní výstavnictví –
u ební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky.
Praha, s. 221-225; FF: Importy st edov kého skla v nálezech
z Plzn . In: Sborník ke 125. výro í založení Oblastního muzea
v Lounech – k poct PhDr. Bed icha Štaubera. Louny, s. 64-70.
2015: FF – Mergl, J.: Plze , um leckohistorický pr vodce
západo eskou metropolí – Ein kunstgeschichtelicher Rundgang
durch die westbömische Metropol. Regensburg.

Petr Rožmberský

Informace o konferenci D jiny staveb 2016
Petr Mikota

Konference D jiny staveb 2016 se konala v novém prost edí. Po 15 letech jsme opustili ne tinský zámek a p est hovali se do plaského kláštera. Spolupo adatelem se stalo
Národní technické muzeum. Konference prob hla po stránce odborné bez problém . Toto setkání má již vytvo ený
základní kádr ú astník , který se každoro n obnovuje
zhruba z jedné tvrtiny. Z celkového po tu 115 ú astník
jich pocházelo nejvíce z pracoviš Národního památkového
ústavu, následují soukromí badatelé, vysoké školy a muzea.
Pot šitelná je i ú ast student .
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Nebudeme opakovat chválu na adresu po adatel , kterou ú astníci nešet ili, ale soust edíme se na problémy,
které bychom m li do p íštího roku odstranit:
Ubytování: V Plasích není bohužel dostate ná kapacita,
kam by se vešli všichni ú astníci. ást byla ubytována
v penzionu Rudolf, což je pln vyhovující. ást byla
v chatovém tábo e Máj – ten se však ukázal jako zcela
nevyhovující a pro p íšt se mu musíme vyhnout.
Konferen ní prostory: Nov otev ené Centrum stavitelského d dictví je výbornou náhradou za neudržovaný vysokoškolský areál st ediska v Ne tinech. Musí se však doladit
ada technických problém , jako lepší ozvu ení sálu, ozvuení a p enos obrazu do vedlejších prostor, zv tšení prostoru pro postery, zlepšení upev ování materiál na panely.
Pro p íšt budeme muset rovn ž zajistit prostor pro jednání
menších skupin, což ale nebude problém.
Stravování: Knížecí pivovar, kam jsme chodili na ob d,
není špatný, ale pro tolik ú astník je tam docela tla enice,
zejména p i páte ním routu. S tím ale nic nenad láme.

Obr. 1: mapa stažená z webu ÚZK s vyzna ením polohy lokality.
vat již jen ve form dosti nenápadné terasy. Ur ující nálezy (nap .
keramika) nebyly p i zb žném pr zkumu zjišt ny. Lokalita je
místy špatn p ehledná, zarostlá travou, maliním a v jihovýchodní
ásti hustými k ovisky.
Samoz ejm se s v tší pravd podobností jedná o náhodné nahromad ní terénních útvar . V šumavském podh í jsou velmi
asté kamenné zídky, odd lující n kdejší pastviny a polí ka. Zcela
prokazatelné snosy kamení nalézáme také p ímo na daném návrší,
zejména na nejsevern jším vrcholu s kótou 646 m. Nicmén celek
p sobí pom rn sugestivn a vzbuzuje v návšt vníkovi dojem
nedokon eného tvrzišt i hradišt , které bychom navíc nedaleko
soutoku dvou ek mohli docela dob e o ekávat. Lokalitu by tedy
bylo minimáln dobré sledovat a kontrolovat p ípadné vývraty.

Konferen ní sál se zvolna napl uje, vpravo dole Pavel Kodera,
který je duší Centra stavitelského d dictví.

Na Rýzmberk za panem Poislem

Na organizaci se jako každý rok podíleli lenové plze ské pobo ky KAS, ned lní exkurzi po památkách v Žatci
p ipravili pracovníci NPÚ v Ústí n. Labem. Podpora se strany
Národního technického muzea je p íkladná a v íme, že po
odezn ní výše uvedených d tských nemocí se Plasy stanou
d stojným nositelem „ne tinských tradic“ (informace o p ednesených referátech naleznete na www.evida.cz/shp).

Petr Mikota

Hrad Rýzmberk u Kdyn (okr. Domažlice) pat í Klubu eských turist . Ten zde provozuje kdysi do z íceniny vestav nou
rozhlednu a její provoz i s hradem pronajímá. V tomto roce se už
dvacátou sezónu návšt vníci setkávají na hrad s panem Stanislavem Poislem ze Kdyn . Ten v roce 1996 dohodil kamarádovi
z vojny pronájem hradu Rýzmberk. Nejprve mu jen pomáhal a po
dvou letech nájem p evzal. Není to jen tak n jaký nájemce, kterých
jsou po našich hradech a rozhlednách stovky. Tenhle se stal pro
mnoho návšt vník p ímo cílem a hlavní atrakcí hradního vrchu.
Vždy kde jinde najdete v nevelkém d ev ném stánku takovouhle
nabídku:
14 druh piva, 3 druhy nealko piva, 7 druh medoviny (letos
nov medovina v lahvích s obrázky okolních hrad ), 6 druh jídla
a jako specialita rýzmberské hradní ty inky. Z upomínkových

Zajímavá lokalita na k. ú. Dolany u kyn
Robert Trnka

P i náhodné návšt v krajiny na pomezí Strakonicka a Vimperska byly 19. íjna 2015 zjišt ny zajímavé terénní útvary na
návrší mezi obcemi Sp le a Dolany u kyn (okr. Strakonice).
By patrn nep jde o skute nou opevn nou polohu, velmi rád
bych se o toto pozorování pod lil se tená i Hlásky.
Lokalita se nalézá na prost edním ze t í vrchol táhlého návrší
nad soutokem Voly ky a Sp lky (obr. 1). Jedná se o konfiguraci
terénních útvar zjevn antropogenního charakteru, která na první
pohled velmi p ipomíná nedokon ené opevn ní (pomístní název
„U Sp le“, kóta 648 m).
Na východní stran od vrcholu je h eben kolmo na svou delší
osu p erušen neúplným p ekopáním (obr. 2:4). Stup ovité uspo ádání tohoto objektu ukazuje, že místo bylo pravd podobn využíváno jako malý lom na kámen. Otázkou je, zda nemohlo být pro
zbudování lomu využito starší odkopávky, nap . v podob p íkopu.
Na západní (vnit ní?) stran je totiž možno pozorovat pom rn
výrazný zbytek valu i náspu (2:3). V jeho pat je patrn druhotn
vzty en podlouhlý kámen na zp sob malého menhiru. Od západu
je vrcholek návrší ohrani en kamenným valem i snosem kamen ,
dosahujícím z vn jší strany výšky až okolo jednoho metru a v
sou asnosti p erušeným t emi vstupy. V severní ásti se násep
prudce lomí k východu, na ež rychle vyznívá a dále ho lze sledo-
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p edm t zaslouží zvláštní pozornost lahve s erbem pán
z Rýzmberka (tohle hned tak n kde nemají!) a 24 variant p llitr
s litými nápisy. Z drobotiny potom dále turistické známky, turistické deníky s vizitkou, keramické svoláva e (to ani nevím co je...),
odznaky, mince, keramika a navrch 55 druh pohled . Prost na
Rýzmberku je za co utrácet. A utracené peníze jdou mimo jiné na
drobnou údržbu hradu. Proto je stále hez í a hez í.
Samoz ejm se zde prodávají i publikace z edice Zapomenuté
hrady, tvrze a místa – pan Poisl pat í mezi nejúsp šn jší prodejce
této edice. Takového správce by m l mít každý hrad! Bylo by lépe
v eské zemi.

a autoru projektu Piána na ulici, který plánuje se zde zabydlet
a prostory hradu pronajímat na r zné akce z oboru architektury
a památkové pé e. Také plánuje ur itý prostor pro exercicie –
duchovní cvi ení. Samoz ejmostí by m ly být koncerty (magazín
MF Dnes . 1/2016).
Tvrz Bernartice (okr. Tachov) je majitelem opravována. Na
st eše je položena nová krytina (bobrovky), jsou nov vym n na
okna (hlavn v 1. pat e) – bohužel vym n ná okna a okenní rámy
jsou z ejm starší, spíše socialistické výroby. I okolí vlastní tvrze je
nyní upravené a vysekané od náletových k ovisek (autopsie podzim 2015).
Zato zámek Velké Dvorce (okr. Tachov) bohužel stále ješt
p ipomíná zakletý zámek z pohádky. Park, n kolik let nesekaný,
byl zarostlý vysokou trávou, drát ný plot je na n kolika místech
stržený a park i se zámkem voln p ístupný pro kohokoliv. Objektu chybí okapy a vícemén všechny kovové prvky, okna jsou
vytlu ená, st echou zatéká, všechny dve e vykopnuté (autopsie
podzim 2015).
Zámek K imice (okr. Plze -m sto) je opravován rodinou majitele (k imická pošlost knížecí rodiny Lobkovic ). Nov je upraveno p ízemí severního k ídla (obnoveny p vodní barokní parkety,
nové rozvody elekt iny, nov obnoveny vnit ní omítky pokoj
a spojovací chodby). Byl obnoven d íve zazd ný vstup na schodišt do prvního patra nacházející se v poslední místnosti p ízemí
tohoto k ídla sm rem do parku. V této místnosti je nov položena
dlažba z vymívaného betonu a místnost nov slouží jako zázemí
pro divadelní p edstavení v lét , i v zim pro výstavy betlém . Ve
spojovací chodb jsou pak nov instalovány fotografie p vodního
za ízení a výbavy zámku z konce 19. století a také z doby existence k imického pivovaru i cihelny. Jako perli ku lze uvést fakt, že
p vodní h eby z podlahových fošen lze zakoupit za ástku cca 100
K (upevn ny na d ev ných lakovaných desti kách) a p isp t tak
na výrobu a instalaci nových d ev ných oken v p ízemí severního
k ídla. Zatím bylo již n kolik nových oken instalováno (autopsie
V. Lang
zima 2015/2016).

Z hrad , zámk a tvrzí

V sobotu 2. dubna 2016 byl po n kolikaleté rekonstrukci otev en ve ejnosti zámek v echách pod Kosí em (okr. Prost jov).
Lidé, kte í na otev ení p ijeli, obdivovali opravené zámecké komnaty, nové expozice, revitalizovaný park a oranžerii (v parku cca
150 m od zámku je 15 m vysoká osmiboká cihlová rozhledna).

P ed 7 lety p evzal zámek od státu Olomoucký kraj, který do jeho
rozsáhlé opravy investoval zhruba 70 mil. K , z toho 30 mil. inily
evropské dotace. Zámek se rekonstrukcí vrátil do podoby, kterou
mu vtiskl rod Silva Tarouc . Rekonstrukcí prošla i oranžerie z let
1850-1860. Kraj se také pustil
do oprav v jižním a východním
k ídle, kde byla pam tní sí
malí e J. Mánesa. Ten na zámku pobýval jako u itel malí ství. Otev ena je jeho nová
expozice a stálá výstava v novaná film m Zde ka a Jana
Sv rákových. Podle editele
Vlastiv dného muzea v Olomouci B etislava Holáska byl
rekonstruován také p ilehlý
zámecký park. Tento byl založen v druhé polovin 18. stol. a
jeho sou ástí jsou vzácné
d eviny, vodní kanály i kv tinová zákoutí (takové malé
Pr honice). Kraj má se zámeckým areálem velmi ambiciózní
plány. Poslední etapa rekonstrukce zámku by m la být
podle krajského hejtmana
zahájena na p elomu let 2017 a
2018. V západním k ídle má být vybudováno ubytovací, restaura ní a wellness za ízení. Náklady na poslední fázi rekonstrukce
hejtmanství odhaduje na 100 mil. K , p i emž investici uhradí kraj
z vlastních zdroj . V ástce je také zahrnuta záv re ná oprava
st echy a fasády zámku. V zámku, který d íve vlastnil šlechtický
rod Sylva-Tarouca, sídlily od roku 1954 speciální škola a d tský
domov, které hejtmanství p esunulo do areálu bývalé prost jovské
nemocnice. Veškeré informace pro návšt vníky jsou na webové
stránce zámku: www.zamekcechy.cz (deník Právo 4. 4. 2016).

Už jste etli...?

Bašta, J.: Zapomenuté vít zství. Formát 220 x 190, pevná
vazba, ilustrace, 420 stran, cena 399 K , objednat možno v nakladatelství Prakul s r. o. (kontakt@prakul.cz). P íb h o p átelství
a nenávisti, hrdinství a zbab losti, velkorysosti a lakot , odehrávající se ve 2. polovin 16. století za pod bradských válek. Jde
o obléhání hradu Podmokel na Plze sku k ižáky – vít zem nad
nimi byl Evan Podmokelský z Prostibo e, bojující i s mocným
sousedem Burjanem II. z Gutštejna.
D jiny staveb 2015. Sborník p ísp vk z konference D jiny
staveb 2015. Vydal Klub Augusta Sedlá ka, Plze 2015. Formát
A4, ernobílá vyobrazení, 292 stran v nakladatelství Ing. Petr
Mikota (pmikota@post.cz). Z obsahu: M. Pla ek: Nízký zámek
(dolní hrad) v Plumlov v rámci liechtenštejnských fortifika ních
aktivit, s. 9-17; P. Rožmberský – J. Anderle: Jagrhaus ve Lhot
pod Rad em, s. 18-28; D. Tuma: Starý ernínský zámek
v Chudenicích – nové nálezové situace p i obnov západního
k ídla a bývalé bašty, s. 29-41; J. Varhaník: Zábradlí padacího
mostu, s. 65-69; J. Varhaník: Brána v „Plášti“ na hrad Zvíkov ,
s. 99-104; R. Vrla: P ísp vek k dalšímu poznání stavebního vývoje
hradu Lukova, s. 105-112; D. B halová: Jihomoravské opevn né
kostely na p elomu 15. a 16. století, s. 216-222; L. Zeman – J.
Tajer: M stský hrad, sídelní okrsek v Ostrov , s. 249-264; T. Karel
– J. Chaloupka: Fasády hradu Libá, s. 277-289.
redakce

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Úslavská p. 49, 326 00 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@post.cz. Internetové stránky:
http://www.klub_augusta_sedlacka.cz.
V souvislosti s p echodem na „zapsaný spolek“ a nové stanovy (viz internetové stránky KASu) byly provedeny volby výboru
Rady na období p ti let. Ke zm nám v obsazení nedošlo, takže

Vlastislav Svoboda

Hrad Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou (okr. Kutná Hora) je
od letošního roku pronajat od ímskokatolické farnosti (hradní
palác sloužil jako fara) p. Ond eji Kobzovi, známému kavárníku
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p edsedou je Ing. Jan Anderle, jednatelem Petr Rožmberský,
pokladníkem Ivan Štrunc. Kontolorem ú t z stává Ji í Sv tlík. Sch ze Rady ponechala výši „desátku“ za rok 2016 na 10 K
za lena a p edplatné Hlásky na rok 2017 na 60 K (pokladníci
tedy už mohou za ít vybírat, aby to do konce roku stihli). Dále
bylo odsouhlaseno další konání konference d jiny staveb a vydání
sborníku z konference minulé. P i ešení dalšího postavení poboek p ijala Rada následující:
Do spolkového rejst íku vedeného u krajského soudu v Plzni
byly automaticky p evedeny ty pobo ky KASu, které již m ly
identifika ní íslo organizace (I O), tedy pobo ka pražská
a humpolecká, které se tedy nadále budou ozna ovat Klub Augusta Sedlá ka, z. s. – pobo ný spolek Praha/Humpolec a budou
se ídit lánkem VII nových stanov KASu. U ostatních pobo ek se
zatím nic nem ní.
Na základ nových stanov byla p ipravena elektronická evidence lenstva pobo ek. Jednotlivým pobo kám byla pak rozeslána k dopln ní a aktualizaci; n které z nich zatím nereagovaly.
Na základ direktivy z Bruselu o neposkytování dotací na periodický tisk jsme nedostali na náš asopis dotaci, o kterou jsme
zažádali. Zkusili jsme „mimo ádnou“ žádost a z jiného „fondu“
jsme od m sta Plzn peníze obdrželi, ovšem v nižší výši. I když
za ala Hláska letos vycházet na lepším papíru, jsme schopni ji
zatím financovat z nezvýšených p ísp vk
(p edplatného)
a z rezerv. Nyní jsme se dozv d li, že zádrhel byl v tom, že si naši
ú edníci nepovšimli jedné z podmínek, že dotace se neud luje,
když by periodikum mohlo ovlivnit evropský trh s tiskem, což se
Hlásky v žádném p ípad netýká (op t byli papežšt jší papeže).
Zdá se tedy, že na další rok m žeme op t nejspíše obdržet dotaci
tak, jako d íve. Otázkou však z stává, jak dále; redakce se stále
potýká s nedostatkem p ísp vk všeho druhu a p jde-li to takhle
dále, Hláska neskon í na nedostatku pen z, ale na letargii lenstva.

deštivé a studené po así). V Bezv rov obhlédnuto nedávno objevené tvrzišt (Hláska 2015 . 1) vystupující do rybníka, následovaly rozvaliny tvrze Mirotice, umíst né v pom rn p íkrém svahu
a obhlídka kostela v Kozlov s novou st echou, kde však je t eba
v oprav pokra ovat. Potom byl na ad hrad Hartenštejn u Bochova, jeden z nejmladších našich hrad , vzniklý až za pod bradských válek jako pevnost se t emi bateriovými v žemi chránícími
p ístupovou
cestu,
mající v ele ješt
velkou polygonální
baštu. Další z v ží
byla dostav na a
zast ešena.
Areál
hradu je nov upraven (povrch nejspíše
buldozerem) a osazen nau nými tabulemi. Je voln p ístupný, jen klí e od
v že-rozhledny
je
t eba si vyp j it
v m ste ku Bochov .
P i prohlídce se
ztratil pes, ale byl
posléze nalezen. Poté
jsme dojeli auty až
V ž na Hartenštejn
k samému
hradu
(foto
P. Rožmberský).
Hungerberku
na
výšin na kraji m ste ka. Je zde dob e patrné zemní opevn ní staršího z bochovských
hrad , ale po kamenných konstrukcích se již nenachází poz statky.
V Bochov pak následoval ob d, po n mž jsme se vydali do Údre. Zdejší renesan ní tvrz byla p estav na na barokní zámek, který
byl po požáru na konci 19. stol. nov vystav n. V bývalém zámeckém parku se dochovalo pom rn velké tvrzišt , dosud ze t í stran
obklopené zavodn nými p íkopy. Celý areál je soukromou farmou.
Poté následovaly Herstošice. V místech n kdejšího poplužního
dvora s tvrzí stojí n kolik opušt ných objekt , z jednoho již jen
torzo. Tvrz stávala snad na okraji prudkého srázu k potoku. Na
návsi stojí t žce poškozený drobný objekt kaple, nyní dozd ný a
opat ený novou st echou se zvoni kou. U n j se nachází rozm rná
kamenná kašna, která snad bývala ve dvo e. Další lokalitou byl
Budov. Zde se v poplužním dvo e nalézá opušt ný nep íliš starý
zámek; starší sídlo v havarijním stavu bylo zbo eno p ed n kolika
lety. Dalším zámkem byl objekt ve vsi Luka. Nevyužívaná stavba
s renesan ními konstrukcemi je obklopena chroštím zarostlým
parkem a p ímo p ed uzam eným vchodem se jeden z ú astník
autovycházky propadl do „senkruvny“, našt stí jen jednou nohou.
V poz statcích tvrze a dvora v Týništi jsme potom našli popisované druhotn použité gotické stavební prvky (Hláska 2014 . 2).
Vývoj panského sídla ve Veruši kách byl završen razantní pseudogotickou p estavbou koncem 19. stol. Nejstarší konstrukce
skrývá bo ní k ídlo. Zámek byl nov zast ešen, ale opravy dále
nepokra ují. Na zpáte ní cest jsme se ješt zastavili v Ost etín ,
abychom obhlédli nov zjišt né tvrzišt Medv dí díra (Hláska
2015 . 3). Tvrzišt obehnané p íkopem je dob e patrné i p es
rybník. Na konci rybni ní hráze byla závora, a když jsme se k ní
p iblížili, veliké stádo skotu, které dosud bylo v jiné ásti velmi
rozlehlé pastviny (v níž se tvrzišt nachází) se dalo s hlasitým
bu ením do pohybu sm rem k nám. Rad ji jsme hrubé síle ustoupili a jeli dom (p ipravili P. Rožmberský a O. Slabý, d kujeme).
Jarní autobusový zájezd na Blatensko provázelo slune né teplé po así. Ú astnilo se 31 lidí (z toho t i jeli autem) a dva psi. První
navštívenou lokalitou byly Dožice se záme kem maltézák (jejich
k íž je dosud na klenáku vstupního portálu), který nahradil starší
tvrz. Objekt s p ilehlým dvorem byl navrácen v restituci potomku
posledních majitel , kte í to koupili p i 1. pozemkové reform .
P kné jsou t i barokní sochy sv tc na návsi. Následovala tvrz ve
Starém Smolivci; na ní upevn ná tabulka hlásá: P estav no ob any

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Úslavská p. 49, 326 00 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@post.cz.
V souvislosti s elektronickou evidencí lenstva je zapot ebí ji
aktualizovat a doplnit. Na n kterých p ihláškách jsou údaje t eba
již od vzniku klubu v r. 1984, tedy v tšinou neplatné. Žádáme
leny, aby aktualizovali své tituly, adresy, telefony a mejly na
výše uvedeném spojení.
V sobotu 17. zá í se koná podzimní poznávací a „opakovací“
zájezd na Strakonicko (vede M. Novobilský). Odjezd v 8 hod. od
Hamburku. Plánované lokality: tvrz Kalenice, zámek Št chovice,
tvrz Kladruby, hrad Strakonice a ob d, tvrze Cehnice, Drahonice,
Mlad jovice, zámek Št ke , tvrz epice, „drnoburk“ Petrovice,
tvrz/zámek Brloh, zámek Drhovle. Co sta íme, to sta íme. P i pln
obsazeném autobusu (27 míst) by se cena za sedadlo m la pohybovat okolo 230 K . Op t je t eba se p ihlásit u P. Rožmberského
(e-mail a tel. výše).
lenstvo se schází na pravidelných sch zkách každou první
st edu v m síci od 17 hod. v Saloonu v Kollárce (suterén), kde
zazn ly následující p ednášky: v dubnu o ikonografii Kace ova (P.
Kolá ), v kv tnu: Dlouhé chodby hrad a zámk aneb tajné chodby
naruby (P. Mikota) a v ervnu o hradech Karla IV. (L. Kr má );
p ednášejícím d kujeme.
Na jarní lenské sch zi prob hla podle nových stanov volba
výboru pobo ky; byli na 5 let zvoleni dosavadní funkcioná i –
p edseda Tomáš Karel, jednatel Petr Rožmberský a pokladník Ivan
Štrunc. Kontrolorem ú t byl potvrzen Ji í Sv tlík. Sch ze jakožto
neplati e vylou ila 8 osob a p ijala 4 nové leny. V diskusi padl
návrh, aby se p i zájezdech a autovycházkách nenavšt vovalo tolik
lokalit – aby bylo více asu navštívené památky „zažít“, ale u lenstva se nesetkal s podporou. Místo sch zek není pro leny pobo ky
moc atraktivní, ale pokusy domluvit sch zky v jiných prostorách
zatím ztroskotaly. Iniciativa lenstva v tomto bod je vítána.
Jarní autovycházky na Bochovsko se v celkem 5 autech
ú astnilo jen 16 lidí a pes (nedostatek p šák , které asi odradilo
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Starého Smolivce 1964-1966. Nebylo to však š astné ešení – celý
objekt je v b ízolitu, arkády jsou zazd né a ani hostinec zde již
nefunguje. Dalším navštíveným objektem byla tvrz Tcho ovice.
Na vstupní v žové brán p ístupné po most p es p íkop obíhající
celou ty k ídlou stavbu, jsou umíst ny erby. Okolí je zarostlé
velkými stromy i náletem, p ilehlý dv r chátrá. Bo ním vchodem
se nám poda ilo proniknout na vnit ní nádvo í, shlédnout zbytky
výmalby branského pr jezdu a sgrafit. Celý rozsáhlý objekt byl
v minulosti razantn p estav n na sýpku a v sou asnosti nemá
využití. Na hrad /zámku Blatná, navráceném v restituci rodu
Hildprant , jsme kv li velkému zájmu turist oželeli základní
prohlídkový okruh místností se sbírkami majitel v cen 100 K ,
avšak poda ilo se za 40 K dostat do patra branské v že, v níž se
nachází tzv. Zelený pokoj, který nechal nádhern vymalovat Jaroslav Lev z Rožmitálu († 1480). Je zde znaková galerie významných eských rod , výjevy ze života svatých, vyobrazení lovu
a n kolika hrad a m st. Bohužel platí p ísný zákaz fotografování.
Zajímavá byla i volná
prohlídka nádvo í a
p ilehlého
parku
s p esp íliž ocho enými da ky. Bohužel
nep ístupné z stává
goticko-renesan ní
k ídlo, vystav né ve
20. létech 16. stol.
Benediktem Rejtem.
Následoval ob d a
prohlídka
m sta.
Další cesta vedla do
Škvo etic
s tvrzí
p estav nou na zámek, d íve v majetku Tcho ovice. Zbytky sgrafit na nádvorní zdi
SD, který je nep í- (foto P. Rožmberský).
stupný a zdá se být
nyní bezprizorní. Ve Strážovicích stojí zachovalý zámek (sloužící
jako ubytovací za ízení) ve velkém ohrazeném areálu, jehož souástí je i voln stojící kaple. Když jsme do areálu pronikli, byli
jsme s omluvami majitelkou vykázáni, nebo celý areál byl pronajat pro konání svatební hostiny. Nedalo se nic d lat a pokra ovali
jsme do Cerhonic. Opraveným pr jezdem s v ží jsme se dostali na
nádvo í dvora, jehož jednu stranu uzavírá tvrz p estav ná po átkem 19. stol. na zámek. A op t – konala se zde zase svatební
hostina a byli jsme vykázáni majitelem. Obešli jsme tedy alespo
celý areál kolem dokola a vid li na dvou místech zámku rojící se
divoké v ely hnízdící v dutinách zdiva. V imelicích m li dobrou
zmrzlinu a p i cest do zámeckého areálu jsme doufali, že tu nebude t etí svatba. Nebyla a tak jsme obhlédli objekt tvrze p estav ný
na sýpku s áste n dochovaným zemním opevn ním a blízko
stojící rozlehlý barokní zámek složitého p dorysu, kde p evládá na
fasádách rudá barva. V zámku byla od r. 1948 umíst na st ední
pr myslová škola filmová, dnes pat í op t Schwarzenberg m.
V parku v torzu starého dubu hnízdily sršn . V blízkých Rakovicích stojí ve dvo e dvouk ídlý zámek s p tibokou v ží. Dv r se zdá
být hospodá sky využíván, zámek se schwarzenberským erbem se
zdá zanedbaný, a koli je na internetu nabízeno ubytování. Dalším
schvarzenberským objektem je p vodn barokní lovecký záme ek
Karlov. Malebná lenitá stavba je zachovalá, ale nevyužívaná,
v p ilehlém dvo e je umíst no komunitní centrum pro drogov
závislé. Uprost ed louky za záme kem stojí nádherný rozložitý
dub. Na zpáte ní cest jsme sjeli z hlavní silnice do Životic, kde se
nám p i jednom návratu ze zájezdu nepoda ilo s autobusem proniknout ke zdejšímu zámku, p vodn tvrze p estav né barokn .
Nyní se to poda ilo. Zámek stojí u hráze velkého rybníka a je
p kn opraven soukromým majitelem (p ipravil P. Rožmberský,
d kujeme).
V minulém ísle byly omylem opomenuty 50. narozeniny pokladníka pobo ky; takže vše nejlepší Ivanovi Štruncovi.

Pobo ka Hradec Králové

Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210, 517 41
Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik.jiri@npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
Letošní první výjezd, tradi n v dubnovém termínu (9. 4.),
sm oval na Kutnohorsko a Kolínsko, kde se nachází mnoho
zajímavých lokalit. Tentokrát po así nebylo p íliš p ív tivé, po
v tšinu dne nás doprovázel déš r zné intenzity. P esto se nás v 9
hod u železni ního nádraží v P elou i sešlo celkem 11 a ve t ech
autech jsme se vydali sm rem na Kutnou Horu, kterou jsme pouze
projeli a mí ili na první lokalitu – hrad Sion. Zde nás krom samotného hradu velice zajímaly zbytky obléhacích fortifikací
z doby obléhání hradu v r. 1437. Sion je d kladn zbaven náletových k ovin a v dob , kdy ješt nebyla bujná vegetace, byla prohlídka hradu a okolí velice zajímavá. Odtud naše cesta vedla na
nedalekou p vodn gotickou tvrz Malešov, v jejím blízkém okolí
se odehrála r. 1424 bitva mezi Žižkovými vojsky a oddíly pražského svazu. Bohužel se na tvrzi konala jakási konference, a tudíž
jsme mohli jít pouze na malé nádvo í a prohlédnout si dnes opravenou a udržovanou tvrz z venku. Majitel tvrze pokra uje
v úpravách okolí, pracuje na hradb s parkánem. V budoucnu dle
informací plánuje va it vlastní pivo. Následoval p esun na zachovalou v žovou tvrz v Lošanech, její po átky se datuji na po átek
15. stol. Tuto tvrz v nedávné dob za al majitel opravovat, ale
evidentn došly peníze a prý je tvrz na prodej. Pokud však nebude
v budoucnu pokra ovat úprava tvrze, m že dojít k jejímu chátrání
a zániku. Je voln p ístupná, tak jsme ji pe liv prozkoumali,
v tuto chvíli kone n ustal déš , ne však na dlouho. V sousedství
tvrze se nachází bývalý statek, kde se narodil s. odbojá , d stojník
Josef Mašín. Jeho osudy, život a odboj je d kladn popsán na
informa ní tabuli u vstupu do statku. Z Lošan jsme pokra ovali
sm r Hradenín. Mohutná t ípatrová gotická tvrz z konce 14. stol.
se v posledních letech do kala oprav, které zabánily její kone né
devastaci a chátrání. Plánují se zde další úpravy, nap . z bývalé
stodoly by m l být vybudován depozitá . Lze tedy konstatovat, že
tato unikátní v žová tvrz se do kala záchrany pro další generace.
S pozadím tvrze jsme ud lali tradi ní spole né foto celé výpravy.
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Poté naše cesta pokra ovala do nedalekých Pla an, kde jsme
si prohlédli románský kostel s p ilehlým h bitovem a renesan ní
zvonicí, a rovn ž zbytky bývalé tvrze, která byla p estav na na
sýpku. P vodní tvrz z 16. stol. je již dnes patrná jen dle zdiva
v jižní ásti objektu. Objekt v centru Pla an je nep ístupný a postupn chátrá. Záv r našeho výletu mí il do Kolína. V Kolín bylo
v plánu navštívit bývalý hrad, resp. dnes zámek a centrum m sta.
Zámecký komplex je však nep ístupný, snad jedin v ú edních
hodinách M Ú, který zde má adu útvar a chystá úpravu. D íve
zde byl pivovar, který výrazn stavebn poznamenal celý objekt.
Z p vodního hradu se dochovalo opravdu pramálo a jediné, co je
zajímavé, je zazd ný artefakt vstupní brány v západní ásti bývalého hradu. V Kolín op t za íná vydatn pršet, ješt jsme si prohlédli kostel sv. Bartolom je a jeho blízké okolí. ást výpravy šla
na komentovanou prohlídku chrámu. Celá výprava zakon ila na
zážitky bohatý den, by za nep ízn po así, v p íjemném hostinci
u T í pírek, kde jsme si dali zasloužené dobré jídlo a ti, kte í mohli,
i regionální piva r zných chutí a druh . Na záv r je nutné p ipomenout, že výletu se zú astnilo 6 len klubu ( e etka, ížek,
Fišera, Noži ka, Švejkar a Vitvar) + 5 rodinných p íslušník .
Podzimní výjezd ješt nemá ur ený termín, ale v plánu je oblast
Trutnovska a okolí Adršpachu.
Jan Švejkar

se nesla v tak ka rodinném duchu, v n mž se v decká erudice
profesionálních badatel snoubila s nadšením laických zájemc ,
a pro všechny zú astn né tak byla p íjemnou, pozitivní zkušeností. Poslední spole nou akcí byla jako každý rok výro ní
sch ze pobo ky, která prob hla v pátek 16. prosince 2015 v
brn nské kavárn Air Café. Bohatý program sch ze zahájil Josef
Unger vzpomínkou na zesnulého Ji ího Mertu a zprávou o kolokviu v Tasov , p i emž bylo p edstaveno i DVD z tasovské
akce. Pokladník pobo ky J. J. Ková p edstavil nejstarší fortifikace Svaté zem , které navštívil v rámci své letošní svatební
cesty. Další len klubu, S. Pivo ka, seznámil p ítomné se st edov kými lokalitami navštívenými v rámci letního putování po
jihofrancouzském kraji Provence. Naproti tomu J. Št tina z stal
ve svých p ísp vcích v domácích, tedy moravských luzích a
hájích. Nejprve p edstavil výsledky výzkumu stavebního vývoje
zámku v Holešov a pak, spole n s F. Ko ínkem, prezentoval i
poznatky z návšt vy severomoravského hradu Bludova. Také
služebn nejmladší len pobo ky, K. Pokorný, se na sch zi
blýskl novinkami z jeho oblíbené problematiky podzemních
chodeb, jíž se dlouhodob v nuje. Zbytek sch ze se po vy ízení
nezbytných formalit a administrativních úkon nesl v p íjemn
neformálním duchu. Jediným výrazným dluhem v innosti pobo ky tak již n kolik let z stává exkurze na hrad Boskovice,
která je soustavn slibována a pro pracovní vytížení J. Št tiny
následn odkládána na následující rok. Doufejme, že se tento
dluh poda í v i len m pobo ky splatit alespo v r. 2016.

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 00 Brno, e-mail: josef.kovar@seznam.cz.
Zpráva o hospoda ení v r. 2015: Z statek: 4070 K . P íjmy: 920 K ( lenské p ísp vky 400, p edplatné Hlásky 480,
dary 40). Výdaje: 3080 K (ob erstvení kolokvium Tasov 2500
„desátek“ 100, p edplatné Hlásky 480). Z statek: 1910 K .
Zpráva o innosti v r. 2015: Úvod roku byl v pobo ce poznamenán ztrátou jednoho z našich dlouholetých len , PhDr.
Ji ího Merty, který 29. ledna 2015 podlehl záke né nemoci.
Poslední rozlou ení s tímto inorodým archeologem, jenž pod
záštitou Technického muzea v Brn dlouhé roky bádal zejména
na poli technické a industriální archeologie, se konal 6. února
2015 v krematoriu v brn nské tvrti Štý ice. V pr b hu roku
pobo ka organizovala t i spole ensko-v decké akce. První z nich
byla návšt va rozsáhlé archeologické výstavy „Velká Morava
a po átky k es anství“ v Moravském zemském muzeu v Brn ,
která prob hla v sobotu 10. ledna pod vedením pokladníka klubu
J. J. Ková e. Poznatky z návšt vy se následn staly podkladem
k sepsání recenze k výstav publikované na stránkách odborného
asopisu Vlastiv dný v stník moravský. Druhou spole nou
aktivitou pobo ky byl podíl na jednodenním odborném kolokviu
„Nové objevy sakrální architektury na jižní Morav “, které
prob hlo v pátek 24. dubna v Tasov u Velkého Mezi í í. Hlavním organizátorem akce byl zakládající len pobo ky, prof. J.
Unger. N kolik desítek badatel , noviná a zájemc z ad široké
ve ejnosti si vyslechlo sérii p ednášek o sakrální architektu e a o
mezioborovém výzkumu st edov kých památek v Tasov , p vodišti kdysi významného šlechtického rodu pán z Tasova. Akce

pokladník Josef Jan Ková

Další informace od pobo ek redakce do uzáv rky
tohoto ísla neobdržela.
Kontakty na ostatní pobo ky:
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 Praha
Kontaktní adresa: KAS Pobo ka Praha, PhDr. Helena Klímová,
T . Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: Petr
Valenta, geomess@volny.cz.
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.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 9. 2016
(vyjde v první íjnové dekád 2016)
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