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Tvrz ve Vojslavicích
Jakub Vaza – Jan Vaza
B hem p elomu 12. a 13. století se na obou církevních dominiích objevují první zmínky o tamních vsích.
V potvrzení majetku želivského kláštera vydaném 8. kv tna
roku 1226 papežem Honoriem III. je uvedena i lokalita
„Womisla“,
n kterými
badateli
ztotož ovaná
s Vojslavicemi. Pro tuto teorii hovo í možnost spojit
v potvrzení
taktéž
zapsanou
lokalitu
„Moztek“
s vojslavickým místním názvem V Mostkách.5) Naopak
proti hovo í absence dalších dobových souvislostí Vojslavic
se želivským klášterem a listina císa e Karla IV. z roku
1352 zmi ující Vojslavicím blízkou a pozd ji i k nim náležející ves B lou v majetku vyšehradské kapituly.6) Ta by tak
mohla být p vodním vlastníkem celého území, na n mž
pozd ji vzniklo vojslavické zemanství.
Pojmenování Vojslavic, odvozené od osobního jména
Vojslav, sice sv d í o jejich eském p vodu, ovšem nic
nám ne íká o dob jejich vysazení. Pravidelné rozvržení
vesnice vycházející z obdélné návsi, jíž dominuje kostel,
bylo do ech p ineseno p ed polovinou 13. století n meckými osadníky v rámci tzv. vn jší kolonizace. V té dob
tedy muselo dojít p inejmenším k novému vym ení již
existující vsi, anebo k vlastnímu založení Vojslavic s cílem
vytvo it z nich centrum nov vzniklého statku, nejspíše
odkoupeného, darem získaného i odcizeného od n kterého

Obec Vojslavice, ležící p i severním okraji pelh imovského okresu zhruba 15 km západn od Humpolce, se
m že pyšnit p edevším výstavným kostelem a unikátním
dvoupatrovým mostem, po n mž dálnice D1 p ekonává
jezero vodního díla Švihov. Zdejší tvrz, místními popisovanou coby „pár kope k v lese nad p ehradou“, znají jen
opravdoví znalci regionální historie, což je, vzhledem
k jejím osud m spojitelným s dochovanými poz statky,
krajn nespravedlivé.

Historie tvrze
Chceme-li lépe poznat po átky šlechtického sídla ve
Vojslavicích, musíme se ve zkratce seznámit s po átkem
vsi a zemanského statku samotného. Místní tradice tuto
událost klade do roku 1176, kdy prý tímto krajem kníže
Sob slav II. odm nil vladyku Vojslava za jeho state nost
p i vpádu ech do Rakouska. Bájný vladyka m l se svou
družinou vykácet zdejší neprostupný les a vyty it na jeho
míst osady, z nichž ta Vojslavovi nejmilejší dodnes nese
jeho jméno.1) Jde však o pouhou pov st, by byl Sob slav
II., posm šn zvaný „selský kníže“, vskutku znám svou
oblibou v lidech nižšího p vodu, mezi n ž údajn pat il
i onen Vojslav, nebo mu po obdarování projevili v tší
v rnost nežli ambiciózní velmožové.2)
Skute ností je osídlování kraje okolo eky Želivky nejpozd ji od
12. století, kdy vznikly dva ob í
sousedé pozd jšího vojslavického
statku. Na jihu byl pražským biskupem Otou v roce 1144 založen
želivský klášter, jemuž p ipadla
severní ást n kdejšího zem panského Želivského újezdu.3) Na severu bylo území zabírající p ibližn
dnešní okolí Švihovské p ehrady ve
t etí t etin 12. století darováno
Svatavou Polskou, chotí krále Vratislava II., vyšehradské kapitule.
Roku 1219 tento újezd, po dárkyni
zvaný Svatavin, král P emysl
Otakar I. rozší il o zem panský
Obr. 1: Tvrzišt od severu (foto Jan Vaza 2017).
újezd Zahrádku.4)
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z v tších soused . Toto zemanství se rozkládalo kolem
kopce Na Vrškách, ze západu ohrani eného obloukem eky
Želivky a z východu lemovaného masivem Podivického
kopce a vrchu Šafránice.
Nejpozd ji na po átku 14. století byly vysazeny i nedaleké Koberovice, prvn zmi ované roku 1341,7) které
spolu s Vojslavicemi, platem z Hojanovic, vsí B lou
s tamním mlýnem a n kolika dalšími výnosy tvo ily po
polovin 14. století vojslavické zboží,8) po husitských válkách zv tšené o blízké T ebelice.9)
Z nejistých as zakládání se rad ji p enesme k prvním nezpochybnitelným zmínkám o Vojslavicích. V zemských deskách p honných, mezi zápisy po izovanými od
roku 1316 písa em Janem, se v letech 1318–1320 objevuje
jméno zemana Ctibora z Vojslavic, ú astnícího se astých
spor D tocha ze Žiželic.10)
Další zprávy o Vojslavicích pochází až z druhé poloviny 14. století. Tehdy již byla ves rozd lena mezi n kolik majitel . První z nich známe z dob e popsaného sporu
o nového vojslavického fará e, jehož p í inu zjiš ujeme
z listiny vydané 9. b ezna 1377. Nedlouho p ed tímto
datem se místní fará Jan obrátil na vlastníky statku
a podacího práva k vojslavickému kostelu se žádostí
o vým nu p sobišt s klobuckým fará em Janem. Kdyby
záleželo na vojslavických zemanech He manovi s N prem
a B t , vdov po nedávno zem elém zemanovi Janovi
z Vojslavic, nebyl by s tím problém, ale ást podacího
práva m l i humpolecký pán Van k z Dubé. Ten vše náležit zkomplikoval, hlavn když p išel s vlastním kandidátem na faru, jistým Ond ejem. O vy ešení této malicherné
p e nás informuje zpráva z 15. ledna 1378, v níž se do ítáme o p ehlasování Va ka z Dubé zemany He manem
a N prem, disponujícími i zd d nou ástí Janových práv,
a zemankou B tou pom rem t i ku jedné, následkem ehož je za vojslavického fará e generálním viká em potvrzen Jan z Klobuk.11) Krom zeman vystupujících ve výše
zmín ném sporu známe z této doby ješt P ibyslava
z Vojslavic († asi 1381).12)
Roku 1387 se rozpoutaly spory o v no nedávno zesnulé zemanky B ty, p i nichž poprvé vystupuje Ješek
Pykna z Vojslavic, nejstarší syn zemana Jana z Vojslavic.
Tyto dohady skon ily p i ením v na jako odúmrti králi
Václavovi IV.13) Zklamaný Ješek Pykna se obával, že
v p ípad jeho smrti p ijde také jeho bezd tná žena Eliška
podobným zp sobem o d dictví, a proto dal na sv j majetek zapsat údajné dluhy svých p átel a své choti velké v no,
ímž jej podle tehdejšího práva ochránil p ed prohlášením
za odúmr . Podobn se pojistila i sama Eliška, která po
ovdov ní mohla roku 1390 voln prodat sv j díl Vojslavic,
dva dvory s poplužími, plat 10 kop groš a hlavn poprvé
zmi ovanou tvrz.14)
Za stavebníka tvrze bychom tedy mohli ozna it Ješka
Pyknu z Vojslavic, ale stejn tak, ne-li jist ji, již jeho otce
Jana, vládnoucího svému dílu zemanství po polovin 14.
století, kdy z ejm vznikly i podobné tvrze v sousedství
Vojslavic.15) Prap vodním sídlem vojslavických zeman
mohl být dvorec situovaný v centru vsi poblíž kostela zmiovaného již roku 1352,16) jež by Jan z Vojslavic po výstavb tvrze p enechal svým pravd podobn mladším bratr m He manovi a N provi z Vojslavic.
K rodovým liniím He mana a N pra mohli náležet
v letech 140517) a 141118) uvád ný Old ich a roku 1407
jmenovaný Markvart19) (pokud se nejednalo o pozd ji zmí-

n ného Markvarta z Kralovic). August Sedlá ek za p íbuzné zeman z Vojslavic považuje zemany z blízkých Chvalkovic. Již roku 1381 získal N pr z Vojslavic d dictví po
Peškovy B líkovi z Chvalkovic.20) Roku 1407 se uvádí
Pešík z Chvalkovic,21) snad N pr v syn, podle Sedlá ka
totožný s Petrem z Vojslavic uvád ným roku 1413 s dcerou
Bonuší.22) Jedním z posledních známých chvalkovických
zeman byl Mikuláš Chvalkovský p ipomínaný v letech
1463–1464.23)
Vra me se zas k historii Vojslavic, do roku 1390, kdy
ást vsi s tvrzí kupují Vilém Chrt ze Zahrádky, Mikeš ze
Sedlce a Rous z Blaženic.24) V itelem kupujících byl Odolen z Pyšel, jemuž Ješek Pykna p ed svou smrtí zapsal na
svém dílu Vojslavic dluh v hodnot 200 kop groš .25)
Od roku 1411 je nám znám Markvart z (Horních)
Kralovic,26) zakladatel zemanského rodu Vojslavských
z Vojslavic s cimbu ím v erbu, jehož p íslušníci zastávali
r zné významné funkce p evážn u pán z Hradce a od
ty icátých let 15. století postupn p enesli centrum svých
držav do jižních ech. Markvart v stejnojmenný následník,
nejspíše syn, Markvart Vojslavský z Vojslavic († po roce
1440) od roku 1428 vystupuje jako purkrabí v Jind ichov
Hradci.27) Jeho synové Prokop a Jan Vojslavští z Vojslavic
se postupn st hují do Ho epníku a na hrad Konipas. Jako
první tak u iní Prokop, stoupenec krále Ji ího z Pod brad
od roku 1457 p sobící jako jind ichohradecký purkrabí,
který si dne 18. února roku 1448 st žuje na hejtmana hradu
Vítkova Kamene, jehož lidé okradli Prokopova poddaného
Brychcína z Ho epníka o v z soli s p ti ko mi.28) Jan Vojslavský z Vojslavic, zpo átku p sobící ve službách východo eských Tr k , bratra brzy následuje. Pozd ji brat i získali i hrad Kámen a Novou V elnici,29) ale to už se netýká
d jin vojslavické tvrze, protože p ed rokem 1450 Vojslavští
svou ást vsi prodávají Veronice z Alberovic,30) aby ji pak
ješt jednou získali potomci Jana Vojslavského o necelé p l
století pozd ji.
N jaká vlastnická práva k ásti statku však Vojslavským i nadále z stala, nebo pravd podobn Jan v stejnojmenný syn, pokud nejde o shodu jmen s jiným lenem
tehdy již rozv tveného rodu, dává v roce 1482 zapsat
k ho epnickému kostelnímu oltá i sv. Prokopa mimo jiné
platy ze vsi B lé.31)
O tvrzi samotné se nám z dob Vojslavských
z Vojslavic nedochovaly žádné zprávy, znovu se p ipomíná
až roku 1459, kdy ji jako pustou spolu s dvorem a ástí vsi
Veronika z Alberovic postupuje svému synovi Václavovi
z Koji ína. Nevíme sice p esn , jak se v tomto kraji projevily husitské bou e, ale i tak se jako nejpádn jší d vod zpustnutí tvrze jeví nezájem o její opravu v p ípad poškození
nebo o b žnou údržbu jak za zeman Vojslavských, tak za
zemanky Veroniky, žijící s manželem Janem T žkým
z Koji ína na tvrzi v Alberovicích.32)
Bezd tný Václav z Koji ína umírá roku 1463 a jeho
díl Vojslavic na základ d dických dohod o rok pozd ji
získává Prokop Karlík z Ch enovic, stoupenec Jednoty
pod bradské, jehož rod na v predikátu užívaném hrad
dávno nesídlil.33) O Prokopovi víme, že p ed Vojslavicemi
krátce držel nedaleký hrad v Borovsku34) a v letech 1463–
1464 obtížn získal ást práv a plat 30 kop groš z hradu
Hrádku Odrance.35) Vojslavická tvrz tedy p edstavovala
jediné sídlo, které Prokop vlastnil celé sám, proto ji jako
svou rezidenci obnovil a snad i p estav l podle soudobých
požadavk na reprezentaci a obranyschopnost.
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Naposledy je tvrz v listinách uvád na roku 1496 jako
ást odúmrti po Markét z Bliny (Bíliny?), ke které se nikdo
nep ihlásil, a proto p ipadla králi Vladislavovi II. Jagellonskému. Ten ji obratem postoupil Jind ichovi z Hradce
a syn m již uvád ného Jana Vojslavského z Vojslavic (†
1479), jmenovit He manovi, Jind ichovi, Janovi a Markvartovi Vojslavským z Vojslavic,36) kte í až do rozd lení
rodového majetku roku 1499 vládli spole n s dalším bratrem Vilémem na Ho epnicku, Kámensku a Košeticku.37)
Sice se tak Vojslavští z Vojslavic vrátili ke kolébce svého
rodu, jenže jim šlo jen o výnos ze statku, tvrz jako sídlo
vrchnosti a správy již nevyužívali.
Po roce 1510 námi sledovanou ást vsi získává He man Bohdanecký z Hodkova, aby ji p ed rokem 1522 prodal za 600 kop eských groš Burianovi Tr kovi z Lípy,
jemuž se povedlo koupí ostatních ástí Vojslavice scelit.
Takto Tr kové skoupili a k významn jším míst m svého
dominia p ipojili v tšinu okolních drobných statk , ímž
ada tamních tvrzí ztratila svou sídelní a správní funkci
a definitivn zpustla. Bylo tomu tak i v p ípad Vojslavic,
Burianem p ipojených k lipnickému zboží.38) P ed rokem
1559 se vesnice stala sou ástí nov osamostatn ného želivského panství, jež zastavil zápisem na plat ze želivského
opatství z roku 1467 a zápisem na klášterní statky z roku
1468 Burianovu stejnojmennému otci král Ji í z Pod brad.
P ed rokem 1582 se Burianovým syn m Burianovi, Jaroslavovi a Mikuláši poda ilo odkoupit od císa e Rudolfa II.
želivskou zástavu do d di ného držení.39)
V roce 1599 Želiv s p íslušenstvím zakoupil Prokop
Dvo ecký z Olbramovic, ale již po roce jej prodal Janu
Hoffmanovi, svobodnému pánu z Grynpychlu, od n jž byl
roku 1617 odkoupen Karlem z Toleta a na Griesbachu,
který se zapletl do stavovského povstání, za což byl doživotn uv zn n a zbaven majetku. Roku 1622 bylo želivské
panství odevzdáno královskou komorou paní Marii Magdalen Tr kové jako náhrada za její p j ku císa i na vále né
ú ely. Od ní je panství roku 1623 vykoupeno strahovskými
premonstráty za ú elem obnovení želivského kláštera,40)
s nímž pak Vojslavice sdílely další osudy až do zániku
vrchnostenské správy v polovin 19. století.
Nejpozd ji od dob Tr k chátrající tvrz byla zatím
ušet ena rabování od vesni an , nebo stále byla chápána
jako panský majetek. Avšak práv panstvo v ní vid lo pouhý zdroj laciného stavebního materiálu. V letech 1721–
1723 kamení z tvrze posloužilo ke stavb nového vojslavického kostela Nanebevzetí Panny Marie, nahrazujícího požárem v roce 1680 poškozený gotický kostelík, který nesta il
pojmout zástupy v ících proudících za zázra nou soškou
Utrechtské Panny Marie.41) Nabízí se otázka, zda by se
ve zdech sou asného chrámu daly rozpoznat druhotn použité kamenické lánky z tvrze a materiál z p vodního kostela, jenže odpov
se skrývá pod vrstvou omítky. Podle
místní tradice byly p i bo ení tvrze sejmuty zachovalé trámy
použité roku 1799 p i stavb prvního patra fary. Bohužel,
relativn nedávno byly tyto trámy roz ezány na prkna
k pobití farní st echy.42)
Navzdory tomuto rozebírání se z tvrze do poloviny
19. století dochovaly pom rn velké z íceniny. Se zánikem
panské správy areál tvrze, vymezený okrajem p íkopu
a ozna ený parcelním íslem 121, získává jistý rolník Buš,
jenž z tvrzišt rozvezl poslední zbytky zdiva. Po tomto
majiteli tvrz získala sv j dodnes známý lidový název
„Buš v hrad“. P i rozkopávání tvrzišt a vyvážení jemného

materiálu na pole byly roku 1854 získány i první doložené
archeologické nálezy. Želivský d jepisec P. Viktor Bezd ka
o této události píše takto: „Vykopávaného rumu a popele
vyváží držitel (tj. Buš) na pole. Dal m na památku hrot
šípový a klí ek, na n mž byl znak tuze sešlý ku podobenství
lva eského“.43) Jinde se uvádí, že tyto p edm ty byly nalezeny poblíž tvrzišt místními orá i.44)
Od 20. století se již tvrzišt výrazn ji nezm nilo, jen
údolí eky Želivky pod ním zatopilo v sedmdesátých letech
jezero vodárenské nádrže Švihov, jehož ochranné pásmo
dosáhlo až k tvrzišti. Lokalitu dnes rozrušuje jen zalesn ní
spolu s dalšími p írodními vlivy a nájezdy hleda poklad 45) (obr. 1).
Popis tvrzišt a pokus o jeho interpretaci
Z ejm poprvé vojslavickou tvrz velmi stru n charakterizoval koncem 19. století August Sedlá ek ve 12.
díle svých Hrad .46) N kolik v t jejím poz statk m pozd ji
v novali také regionální badatelé47) a auto i VI. ásti Hrad
nakladatelství Svoboda.48) Autor m Encyklopedie tvrzí
z stala utajena.49) P ibližný tvar tvrzišt m žeme rozeznat
již na map vytvo ené mezi roky 1844–1845 v rámci takzvaného II. vojenského mapování.50)
V sou asnosti se o Vojslavice nejvíce zajímají pracovníci obecn prosp šné spole nosti Castrum o. p. s.,
spravující hrad Orlík u Humpolce a pe ující o památky na
Humpolecku, kte í s opatrností adí vojslavické sídlo mezi
v žové tvrze,51) v echách stav né od sklonku 13. století
a velmi populární ve 14. století, za poklidné vlády Lucemburk , b hem níž na našem území nedošlo k výrazn jším
boj m, a byla nad je, že k nim ješt dlouho nedojde.52)
Vzhledem ke skromným rozm r m areálu lze toto tvrzení
považovat za v rohodné.53)
St edov ký stavebník umístil vojslavickou tvrz zhruba 200 metr jižn od centra vsi, na skalisko s kótou 413 m
n. m., které v sou asnosti vy nívá zhruba 30 m nad pravý
b eh p ehradním vzdutím zvednuté eky Želivky. Tato
lokalita vyhovovala soudobým požadavk m na obranyschopnost, ale zárove byla blízko vesnici a hlavn polnostem náležejícím k tvrzi, což bylo d ležité, nebo zeman
vlastnící jen díl vsi se nemohl uživit pouze dávkami od
n kolika poddaných a musel sám hospoda it na poplužním
dvo e situovaném p i tvrzišti.
Ke tvrzišti donedávna vedla cesta ze st edu jižní fronty návsi, avšak v dob sepsání tohoto pojednání byl tento
p ístup zatarasen. K tvrzi se dalo dojít jedin po horním
okraji pole, které zleva p iléhá k cest vedoucí
z jihozápadního rohu návsi. Již od jihovýchodního cípu
zmín ného pole lze rozeznat zemní násep chránící tvrzišt
p edevším ze severní a západní stany, na severozápad
narušený novodobou lesní cestou. Za náspem terén spadá
do dnes zhruba 2 až 5 metr hlubokého podkovovitého
p íkopu, jenž na jihu ob ma konci vyús uje do velmi p íkrého svahu spadajícího k vodám ekou Želivkou napájené
p ehrady Švihov. Vn jší st na p íkopu místy obsahuje
menší kameny, možná zbytky n kdejší obezdívky.
Tvrz samotná zabírala nevelkou skalku, na jejíž severní stran lze rozeznat asi 1,5 metru vysoký fragment
vnit ního líce kamenné zdi. Na západní stran skalky indikuje pr b h zdiva pravidelná terénní deprese, na východ
a zejména na jihu je situace zna n znejasn na novodobými
stezkami. S notnou dávkou opatrnosti lze z dochovaných
poz statk vy íst p dorys tverhranné stavby o stranách
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nevy ešila stísn né rozm ry obytných prostor
a jednoduchým provedením nikterak nezvýšila
odolnost proti novov ké d lost elb , takže by
vyzn la jen jako p edem marný pokus oddálit
nevyhnutelný pokles hodnoty tvrze. P esto by
Vojslavice výrazn odlišila od ostatních významov upadajících drobných šlechtických
sídel v okolí.
K tvrzi pat il i písemn doložený poplužní dv r, možná totožný s prvotním obydlím vojslavických zeman , snad stojící
v prostoru n kterého z dnešních dom p i
donedávna užívané cest z návsi, anebo na
okraji dnešního pole, jak napovídá nález st edov ké keramiky v t chto místech z roku
2004,56) i když v tomto p ípad by spíše mohlo
jít o vyvezenou su z tvrzišt .
Záv rem
Vojslavická tvrz je nádherná ukázka maObr. 2: Plán tvrze. Za zam ení pásmem d kujeme sl. Martin Kosí ové, lého zemanského sídla, ba v n kterých aspekstudentce II. ro níku Geodézie a kat. nem. na SPŠ stavební v eských Bud - tech výjime ná, a jako taková je neprávem
p ehlížena. Snad toto pojednání pom že
jovicích (kresba Jakub Vaza 2017).
vzbudit v tší zájem o ni, o její historii, ochra54)
zhruba 9–10 metr . Pokud se jedná o základy obytné
nu a zp ístupn ní. Sama obec Vojslavice, znevýhodn ná
v že, skládala se, soud dle dochovaných analogií,
svou odlehlostí od v tších m st a blízkostí pásma hygienicz p ízemí snad opat eného hlavní vstupem, nejmén jednoké ochrany Švihovské p ehrady, tím jenom získá, protože
ho patra z kamene a ukon ena byla pravd podobn obranprezentace místních pam tihodností je jednou z mála možným podst ešním patrem i polopatrem ze d eva.55)
ností oživení tohoto koutu Vyso iny, který je p íliš malebný
Takovouto stavbu nem žeme chápat jako nedobytnou
na to, aby byl p ehlížen.
pevnost, spíše bychom ji mohli p irovnat k úto išti, kam se
Poznámky: 1) Pleva, F.: Želivka: naše eka. Pelh imajitel s rodinou a služebníky uchýlil, když do kraje vtrhli
mov 2003, s. 78. 2) ornej, P.: Panovníci eských zemí.
rabující nájezdníci, kte í pobrali, co mohli, a ujeli, aniž by
Praha 2011, s. 22. 3) P edevším starší historici vycházeli
se zdržovali p elézáním p íkop a vylamováním oplechoz Kroniky eské P ibíka Pulkavy z Radenína a kladli zalovaných dve í. Kdo však cht l, s trochou úsilí do v že pronižení kláštera do r. 1139, viz Sommer, P.: Želiv Reginarda
kl, ehož názorným p íkladem je husitské období, v n mž
Metského. In: Za zdmi kláštera. Cisterciáci v eských d jinespo et t chto drobných staveb navždy zaniklo.
nách. eské Bud jovice 2010, s. 129–136. 4) Hejhal, P.:
Zvláštností tvrze ve Vojslavicích je pás sutí po ínající
Prav ké a ran st edov ké osídlení eské ásti eskomona jihovýchod pod skalkou s hlavní stavbou tvrze a pokraravské vrchoviny. Diserta ní práce, FF Masarykovy univerující po dn p íkopu, jehož tvar p ibližn kopíruje. Dob e
zity, ÚAM. Brno 2009, s. 173–175. 5) Citace v pozn. 4, s.
rozeznatelný je p edevším na severovýchod , kde jej naru282–292. 6) Citace v pozn. 4, s. 175. 7) Citace v pozn. 1, s.
šuje novodobá p šina a kde se na dvou místech rozši uje
120. 8) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království
v su ové kužely, p i emž severní z nich tvo í výraznou
eského XII. Praha 1900, s. 255. 9) Citace v pozn. 1, s. 120.
kupu. Západní pr b h su ového pásu byl zni en lesní ces10) Emler, J. (ed.): Poz statky desk zemských Království
tou, stejn tak jeho p ípadný výstup na skalku s jádrem
eského r. 1541 poho elých I. Praha 1870, s. 19–20 , 24. 11)
tvrze.
Emler, J. (ed.): Libri confirmationum ad beneficia eccleastiPráv popsaný pás sutin lze interpretovat jako poca pragensem per archidioecesim III, IV. Pragae 1879, s.
z statek okružní hradby, podle tvaru p íkopu, v n mž byla
66, 84. 12) Citace v pozn. 8, s. 255. 13) Citace v pozn. 8, s.
založena, p evážn oválné. Tato ze byla pom rn slabá
255. 14) Citace v pozn. 10, s. 535. 15) Nap íklad tvrz
a terén mezi ní a hlavní stavbou tvrze nejspíše nebyl dosyv Prose i, o které více Úlovec, J.: Z íceniny tvrze v Prose i
pán, ili za ní p ed pr elím obytné v že pokra ovalo dno
u Humpolce. In: Vlastiv dný sborník Pelh imovska 5.
p íkopu, což sice dovolovalo s pomocí vhodn rozmíst Pelh imov 1994, s. 73–79. 16) Tomek, V. V. (ed.): Registra
ných st ílen zasáhnout nep ítele úto ícího z p íkopu, ale
desátk papežských z dioecezí pražské. Praha 1873, s. 52.
neumož ovalo použití t žších palných zbraní. Hlavní obra17) Citace v pozn. 8, s. 255. 18) Emler, J. (ed.): Libri conný ochoz hradby musel p evýšit násep p ed p íkopem, ímž
firmationum ad beneficia eccleastica pragensem per architaké pohledov zakryl velkou ást z výšky jádra tvrze (obr.
dioecesim VII. Pragae 1886, s. 34. 19) Citace v pozn. 8, s.
2).
255. 20) Citace v pozn. 10, s. 486. 21) Citace v pozn. 8, s.
Naskýtá se domn nka, že p vodní tvrz zeman z Voj255. 22) Emler, J. (ed.): Poz statky desk zemských Královslavic tvo ila jen na skalisku stojící v ž chrán ná pouze
ství eského r. 1541 poho elých II. Praha 1872, s. 98; citace
p íkopem a náspem. Neobvykle umíst ná obvodová hradba
v pozn. 8, s. 255. 23) Friedrich, G. (ed.): tvrtá kniha proby teoreticky mohla pocházet až z druhé stavební fáze tvrze,
volacích desk dvorských z let 1453–1480 2. In: Archiv
snad související s obnovou zpustlého sídla Prokopem Kareský XXXVII. Praha 1941, s. 1304. 24) Citace v pozn. 10,
líkem z Ch enovic po roce 1464. Tato p estavba by bohužel
s. 535. 25) Citace v pozn. 8, s. 255. 26) Citace v pozn. 18, s.
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34. 27) První cit. v pozn. 22, s. 244. 28) Úlovec, J.: Konipas
u Ho epníka. P ísp vek k d jinám zaniklého hradu a panství. In: Vlastiv dný sborník Pelh imovska 7. Pelh imov
1996, s. 54, 60. 29) Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze
v echách, na Morav a ve Slezsku V. Praha 1986, s. 99–
100, 137. 30) Citace v pozn. 8, s. 255. 31) První cit. v pozn.
22, s. 394. 32) Citace v pozn. 8, s. 255. 33) Citace v pozn.
23, s. 1301–1304. 34) Citace v pozn. 8, s. 251–252. 35)
Citace v pozn. 23, s. 1288–1291. 36) Citace v pozn. 8, s.
255. 37) Citace v pozn. 28, s. 54. 38) Citace v pozn. 8, s.
255. 39) Citace v pozn. 8, s. 251–252. 40) Charouz, J. Z.:
Oživené d dictví. Kanonie premonstrát v Želiv . Pelh imov 1995, s. 24–27. 41) Citace v pozn. 1, s. 82–84. 42)
Podle sd lení paní Anny Krupi kové, roda ky z Vojslavic.
43) Bezd ka, V.: Památky na Želivsku v kraji áslavském,
Památky archeologické III/1859, . 4, s. 159. 44) Citace
v pozn. 1, s. 79. 45) Podle paní Anny Krupi kové, roda ky
z Vojslavic, se místní d ti asto bavily hledáním poklad
v sutích tvrze. 46) Citace v pozn. 8, s. 255. 47) Nap íklad

Kobliha, G.: Humpolec a jeho okolí, Praha 1896, s. 105–
107. 48) Kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v echách, na
Morav a ve Slezsku VI. Praha 1989, s. 536. 49) Kolektiv:
Encyklopedie eských tvrzí III. Praha 2005. 50)
http://oldmaps.geolab.cz, map. list . O-12-VI. 51) Jejich
popis tvrze dostupný na www. castrum.cz [22. 7. 2018]. 52)
O vývoji tvrzí nap íklad Menclová, D.: eské hrady I, II.
Praha 1972. 53) V r. 2015 byl brn nským ÚAM FF MU a
spole ností Archaia Brno o. p. s. proveden nedestruktivní
pr zkum tvrze, jehož výsledky dosud (po átkem r. 2018)
nejsou zcela zpracované. 54) Oporou pro tuto domn nku
jsou podobné parametry nedalekých v žových tvrzí
v Prose i (8,3 x 8,4 m) a na Melechov (9 x 9 m). 55) len ní pater v žové tvrze lze rozpoznat na zbytcích nedaleké
melechovské tvrze. Tém v plné výši, avšak siln p estav ná v žová tvrz se dochovala ve Vojslavicím vzdálen jší
sázavské Okrouhlici. 56) Dostupné na www.castrum.cz [22.
7. 2018].

Tvrz a zámek v Kolinci
Petr Rožmberský
Nedávno bylo možné si v Hlásce p e íst p ísp vek
o vyobrazení zámku v Kolinci na map vzniklé p i pozemkovém sporu v letech 1688–1691.1) Tento p ísp vek by se
cht l pokusit o podrobn jší pohled na vývoj panských sídel
v Kolinci.

ruiny starého sídla s kostelem. U ní vzniklo také vrchnostenské hospodá ství – poplužní dv r, pivovar, zahrada apod.
V roce 1543 Václav Vintí prodal své dosavadní sídlo – tvrz
v blízkých Vl kovicích.10) Je možná se domnívat, že pot eba nového sídla vedla záhy k jeho výstavb v Kolinci,
i když se uvádí, že tvrz vznikla z ejm po roce 1565 a druhá
fáze výstavby probíhala koncem 16. století. Tato renesan ní
budova byla p es 50 m dlouhá a široká asi 12 metr .11)
Václav Vintí z Vl kovic zem el v roce 1580 a roku
1584 se jeho synové Jan, Mareš a Jind ich d lili o d dictví
po otci a rozd lili si statek Kolinec na t i díly.12) Díl í cedule sepsal nejstarší z nich Jan a ostatní brat i m li p i výb ru
díl p ednost. Takzvaný první díl z stal Janovi, který si jej
v roce 1587 dal zapsat do desek zemských. Náležely
k n mu pokoje v dom , kde otec „bytnost svou m l“ (jedná
se o kolineckou tvrz): „Nejprve velikou sv tnici ho ejší se
všemi zam itými truhlicemi v lavicech i s almarou velikou
v též sv tnici, též pavla e pod touž sv tnicí, troje sýpky,
jedna nad druhými nad touž velikou sv tnicí, kteréž dob e
a nákladn ud lané a spravené jsou, komoru z prken, kdež
cibule bývá, kuchyni p i ho ejší sv tnici, p nebí podle té
kuchyn ho ejší a p nebí nad kuchyní a síní a sv tnici prost ední na skrze všecko, sklep veliký klenutý p i pavla i
dolejší, pod tím sklepem dva sklípky klenuté k chování vín
a piv“.13)
Zajímavý je také vý et hospodá ských budov okolo
tvrze: „Chlívy všecky zd né, zúplna dlážd né od domu
Šimkovského až do kolny v ohrazení neb v zam ití, k tomu
též kolnu, nad tou kolnou kurník k chování slepic, též stodolu ho ejší s jedním mlatem a s jednou velikou ho ejší
pernou, chlívy dva podle Šimkovského domu k chování
a krmení vep v, též chlívy na vep e vnov postavené dva
podle stodoly ho ejší, kašnu ve dvo e, do které se voda vede
k všelikému pohodlí polovici s polovicí koryt p i též kašn ,
haltý jeden k chování ryb, který k stodolám bližší jest.
Však na takovou kašnu a vody do ní vedení abychom, kdož
první a druhý díl tento vezme, spole ný náklad inili, hodin
i se zvoncem na kterýž hodiny tepou a na ele se zvoní,
k dílu tomuto s svobodným k tomu chozením po pavla i

Opevn ný kostel s dvorcem
Nejstarším opevn ním v Kolinci byl kostel sv. Jakuba
V tšího na severozápadním okraji m ste ka na vyvýšeném
míst . O zbytcích hradeb, val a p íkop se zmi uje Topografie z roku 18392) a valy s p íkopy jsou patrné na severní
a západní stran kostela také na map stabilního katastru
z roku 1837.3) Románský kostel je p ibližn datován podle
vstupního portálu do 90. let 12. století.4) P lkruhov ukonený zazd ný otvor v západní štítové zdi v úrovni kruchty
prozrazuje, že tu existovala panská tribuna. P i kostele
patrn existoval dvorec, z n jž byla tribuna p ístupná –
kostel byl hlavní obrannou stavbou.5) Snad potomky stavitel t chto objekt byli Svojše „de Staetlino“ pe etící roku
1290, jeho syn Old ich odtamtudž pe etící roku 1312,
a roku 1320 zaznamenaný, již však zem elý, Albert „de
Stedelins“. Podle erbovních znamení na pe etích jde
o p edch dce pán z Velhartic. Uvedený p ídomek znamenal „z M ste ka“. Ono m ste ko se pozd ji za alo nazývat
Kolinec.6)
Dokdy zde fungovalo toto nejstarší šlechtické sídlo,
není známo. Kolinec snad potom pat il královn a pak se
dostal jako královské manství pán m z Velhartic a byl
držen k panství hradu Velhartice.7) V roce 1380 vykonával
patronátní právo v Kolinci Jan z Velhartic.8) Kolinec byl
propušt n z manství až dalším držitel m velhartického
panství, pán m z Rožmitálu. Po jejich zadlužení bylo panství roku 1541 rozd leno mezi v itele. Kolinec s n kolika
málo vesnicemi tak získal do užívání Václav Vintí
z Vl kovic.9)
Renesan ní tvrz
Práv on z ejm vystav l v Kolinci novou renesan ní
tvrz, a to na opa ném konci m ste ka, než se nacházely
5

dolejší i ho ejší, p id luji polovici. Marštale klenuté kdež
„nejprve sv tnici prost ední v kteréž na tento as se bydlí,
kon stojí pravou polovici, tu jako se z ní ven p ed d m na
podle té sv tni ku malou kteráž sluje vejstupek, sklep velim ste ko chodí, také i kom rku z prken ud lanou, kteráž
ký podle též sv tnice klenutý, kuchyni podle též sv tnice,
jest po pravé stran , kdež se z marštale jde, tak, aby na
komoru z prken a podle té komory druhou kom rku na
spole ný náklad s tím bratrem, který z nás druhý díl míti
d íví chování, p ed tou sv tnicí sín , podle té sín sýpka
bude, prost edkem té marštale ze ud lati dali, a pro spokoveliká nedostrojená naskrz až do sladovny. Vdole sv tni ku
jení eládky jeden od druhého abychom se odd lili a odhrap i zemi malou, v kteréž pan Mareš bratr m j na ten as
dili. Vrata, kteréž do dvora p edešle byly a až posavad
jest. Sklípek klenutý, komoru v kteréž nebožka panna
s svobodným všudy do dvora k stodolám i k pivovaru p íAnýžka Lehomská teta naše líhala, pinvici k zelí a ep chojezdem i odjezdem jsou, toho dáleji v témž zp sobu
vání, naproti té pinvici komoru k chování sýr v, sv tnici
v spole nosti zanechávám. Též kladu k tomuto dílu sladovstarou kteráž slove ratejna, p i též ratejn komoru a sklípek
nu, hvozd, naho e nad sladovnou a hvozdem sýpky, pivoklenutý a kuchyni vdole“.16) Podle ozna ení „stará“ sv tnice
var, spilku s pánví, kád mi i se vším a všelijakým
e ená ratejna je nazna ováno, že tvrz byla postavena ve
k sladovn , k hvozdu, k pivovaru a k spilce p íslušenstvím
dvou stavebních etapách.17)
tak, abychom všichni t i brat i spole n toho všeho užívali,
Z hospodá ských budov ke druhému dílu p ipadly:
jeden in várku jeden týden a druhý bratr druhý týden
„Marštale klenuté na klisny a jiný dobytek t i, podlážd né
a t etí bratr t etí týden. Však na opravu pánve v pivova e
až do sladovny. Nad týmiž marštalemi sýpka podlážd ná
a jiného pivovarského nádobí abychom všichni t i, též na
cihlami až do sladovny (kdožkoli díl tento druhý vezme,
sladovnu, hvozd a spilku spole n nakládali rovnými díly.
jest povinen krovy všecky nad sv tnicí prost ední, kdež se
V ov ínu kladu k dílu tomuto polovici tu, kdež se chodí
na ten as bydlí, též nad kuchyní a výstupkem, i potom nad
zadními vraty z ov ína na palouk a druhou polovici k dílu
jinými pokojmi k dílu tomuto p id lenými nákladem svým
druhému tak, aby mohl ten, kdož tento díl první vezme,
spravovati). Chlívy k vep m a svin m chování podle dos ovcemi svými zadními vraty svobodn bez p ekážky ven
lejší stodoly t i, a podle marštale kdež se klisny chovají
okolo ov ína mimo chalupu ov áckou do pr hon v a paschlívec na husy jeden, též podle spilky chlívec. Stodola
tev ovce své honiti dáti, a abychom kte íkoli z nás brat í
dolejší s pernou a mlatem, též kolnu zam itou p i stodole
díly, tento první a díl druhý, vezmeme, byli povinni na
i naho e s p nebím na též koln “. Ustanovení o kašn
spole ný náklad ten ov ín bu zdí a neboližto prkny naší
a hodinách jsou stejná jako výše, „haltý jeden k chování
prost ed ov ína vdole i naho e, kdež seno bývá, dáti p ehraryb, kterýž k domu bližší jest“. Také ustanovení o rozd lení
diti a jeden každý z nás brat í aby mohl svých sen, ovec
maštalí, o vratech, pivovaru a ov ín jsou stejná. Zajímavá
i pr hon v a pastev všech bez p ekážky jednoho, druhého
je zmínka nájemném Matoušovském mlýn se dv ma
i t etího ovcemi a dobytky svými voln užívati. Chmelnici
mou nými koly, stoupami a „s presem k vybíjení olej v“.
za stodolou p id luji k dílu tomuto, též zahrádku [k] ko ení
Ke druhému dílu byla p id lena také „zahrada, kdež nyní na
a kvítí a jiných vonných v cí chování pohodlnou.14)
tento as v ely jsou, proti ov ínu ležící, na kteréžto zahrad
Následuje vý et pozemk , les , rybník , mlýn , ásti
n co na díle plání štípeno jest“. Op t následuje vý et popoddaných z Kolince a Puchverku (nedaleká osada p i
zemk , les , rybník , mlýn , ásti poddaných z Kolince
mlýn ), ustanovení o dluzích, špitálu apod. Tém za konci
a Puchverku, ustanovení o v zení Kabátu atd. Jind ich
zápisu stojí: „V zení na lidi kteréž slove Kabát ke spolku
Vintí si nechal sv j díl kolineckého statku zapsat do desek
všem nám brat ím z stavuji, aby
ho na lidi své jeden každý z nás
brat í v zením požívati mohl“.15)
Kde se v zení nacházelo, není
jasné.
Popsána je polovina tvrze,
nazývaná domem, obklopeným
hospodá skými stavbami, celek
byl „v ohrazení neb v zam ití“,
tedy ohrazen hradbou; o zemním
opevn ní neslyšíme. Tvrz se z ejm nalézala v ele (k m ste ku),
ostatní objekty za ní i vedle ní.
Na nádvo í byla kašna, zajímavá je
zmínka o hodinách s cimbálem.
N které objekty m ly z stávat ve
spole ném užívání držitel prvního a druhého dílu, m ly však být
p epaženy. Pivovar m li užívat
všichni t i brat i. V t sném sousedství se nacházel Šimkovský d m.
Takzvaný druhý díl si
z díl ích cedulí vybral Jind ich
Vintí
z Vl kovic.
Náležely M ste ko Kolinec na map stabilního katastru r. 1837. Vlevo naho e kostel sv. Jakuba
k n mu pokoje v dom , kde otec s áste n dochovaným zemním opevn ním, vpravo dole zámek s poplužním dvorem a
„bytnost svou m l“: Jednalo se o parkem (http://archivnimapy.cuzk.cz – katastr Kolinec).
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zemských roku 1590.18)
Popsána je druhá
polovina tvrze – téhož
domu jako v prvním dílu.
Také poznáváme druhou
polovinu hospodá ských
objekt .
Z dobového
popisu jen t žko m žeme
tvrz rekonstruovat. Zdá
se, že byla podsklepená
(pivnice), m la t i nadzemní podlaží (sv tnice
ho ejší, sv tnice prost ední, kuchyn dole) a „p nebí“ – p du. Druhé a
t etí nadzemní podlaží
byla p ístupná po pavlaích. O lodžii s arkádami
(viz dále), typicky renesan ním prvkem, se ne iní zmínka.
Staré otopné za ízení v suteTakzvaný t etí díl rénu školy/zámku (foto F. Košsi vybral Mareš Vintí
álek 1960, http://kolinec.eu/p
z Vl kovic.
Náležel isemnosti/skola-3.htm# zahak n mu „mlýn na díle jeni [11. 5. 2018]).
pustý
kterýž
sluje
Puchverk, toho se na ten as velmi málo (neb toliko dv
kola jdou) užívá, ale když by se spravil a na n j náklad
u in n byl, mohou se ješt dva mlýny a pila spraviti, a když
by zhotoven byl a bylo co mlíti, mohlo by se téhož mlýna
užíti. Též kladu k tomuto mlýnu strouhu neb stoku, kterou
se z eky voda na mlýn vede, aby ji ryb lovením a všelijakou zvolí požíval. Cihelnu i s chalupou k té ciheln náležející“. Také pro tento díl platí ustanovení o pivovaru – viz
výše. Následuje vý et pozemk , les , rybník , mlýn , ásti
poddaných z Kolince (zde také d m Petra Burdy, který
brat i získali odúmrtí a také d m Šerkovský se vším stavením, se stodolou, ková skou výhni a pustým masným krámem) a Puchverku, ustanovení o v zení Kabátu atd.19)
Na t etím dílu nebylo šlechtického sídla ani dobrých
hospodá ských budov. Držitelé prvního a druhého dílu byli
proto povinni držiteli t etího dílu finan n p isp t: „Pon vadž k prvnímu dílu i druhému nemálo nežli dosti mnoho
od pokoj dob e a nákladn vystav ných, též i maštalí
klenutých, chlévy, stodoly veliké p l zd ný, ov ínu p l
zd ného se p id luje, a k t etímu dílu toho nic není, toliko
mlýn Puchverk, p i kterémž stodoly, maštale, chlív v ani
ov ínu není, a co pak od chlív jest, to vše zpustlé a st echy
na mlýn i na všem velmi zlé a sešlé, takže kdo z nás brat í
t etí díl ujme, hned velký náklad na stavení d lati musí.
Proto ti co ujmou první a druhý díl budou povinni každý po
100 kopách míše ských groš hned do t í ned l od rozebrání cedulí dáti tomu, co ujme t etí díl“. Tato díl í cedule byla
do desek zemských vložena hned ješt v roce 1584, nikoli
však Marešem Vintí em, ale jeho bratrem Jind ichem.20)
Mareš Vintí z Vl kovic totiž Jind ichovi postoupil
(za neznámých podmínek) sv j díl a držel pak jen d m na
kolineckém nám stí.21) Byl to nejspíše jeden z t ch, které
mu p ipadly – viz výše. Jind ich posléze získal také díl
Jan v a roku 1604 zem el.22)
Jeho syn Václav Vintí z Vl kovic roku 1607 uzav el
smlouvu o prodeji statku Kolinec s Magdalénou Perglarovou rozenou z Janovic na Tedražicích. Do desek zemských

byla vložena roku 1610. Prodávána byla tvrz v m ste ku
Kolinci s poplužním dvorem, „se všelijakým stavením“,
s pivovarem, spilkou, sladovnou, hvozdem, pánví, se zahradami, ohradou, chmelnicemi, ov ínem, chalupou ov áckou,
s d dinami, lukami, lesy, háji, pahrbky, porostlinami, ekami, potoky, rybníky, … sádkou, dv ma haltý i, … dv ma
mlýny s olejnicí. Dále m ste ko Kolinec, v Nemanicích „co
tam má“, na st íbrných Horách Matky Boží jeden díl
i s šenkem, se dv ma domy v Kolinci „v nichž nyní podruhové jsou“, s lomem vápenného kamene, s platy, robotami,
…. s p íjmy z masných krám , z mýta a ungeltu za 24 800
kop míše ských groš .23)
Nemanice jsou zaniklou vesnicí u Kolince;24) Vintím ke Kolinci jí pat ila jen blíže neur ená ást. O tvrzi se
nic nového nedozvídáme.
Po bitv na Bílé Ho e zabral jeden z vít z , don Baltazar de Marradas, mimo jiné také statky Tedražice a Kolinec. Pak byly postoupeny na úhradu pohledávek za vojenské služby Maxmiliánovi Pechlarovi, ale roku 1623 navráceny majitelce Magdalén Perglárové.25) Ta si st žovala, že
kolinecký statek je „zplundrovaný“. Žila však v Kolinci,
kde již v roce 1624 zem ela. Statek Kolinec po ní p evzala
její dcera Eufemie Kocová rozená z Perglas, která roku
1632 záv tí odkázala Kolinec svému manželovi Jind ichu
staršímu Kocovi z Dobrše. Ten se oženil podruhé
s Markétou rozenou z Chýnova a Vimperka a roku 1643
sepsal poslední v li. V ní se psal sed ním „na Kolinci
a Novém Dvo e“. Vlastnil Kolinec a Nový dv r se vsí
Zdebo ice (6 km severozápadn a 8 km severoseverozápadn od Kolince). Statky odkázal manželce a bratrovi –
byl patrn bezd tný.26)

Chodba v pat e jižního (jihozápadního) k ídla zámku/školy.
Vlevo okna do nádvo í, p vodn arkády (foto F. Koš álek
1960,
http://kolinec.eu/pisemnosti/skola-3.htm#zahajeni
[11. 5. 2018]).
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Kolinec, s maštalemi, chlívy kravskými, stodolou o dvou
mlatech, vše od kamene vystavené. Ov ín od kamene vystavený, dob e prostranný, s chalupou pro mistra polního.
Dva haltý e nyní spušt né. Št pnice za sv. Jakubem slove,
s n kterými stromy viš ovými vysazenými. Zahrada pro
kuchy ské pot eby, též lny, konopí, zelí, mrkev a epu,
pohodlnou. Chmelnice nyní zpustlá“. Uvád ny jsou p íslušné pozemky, lesy, rybníky apod., poddaní v m ste ku
Kolinci a v p ipojených vesnicích St ítež, Podolí a Ho ákov
(též dv pusté usedlosti v Nemanicích) a k tomuto dílu
p ipojený dv r Buková (mezi Klatovy a Kdyní). Díl í cedule byly vloženy do zemských desek roku 1668.30)
Zámek/škola p ed rokem 1969 (Vích, J.: Z historie školství
v Kolinci III. 2015. Dostupné na: http://kolinec.eu/ pisemnosti/skola-3.htm#zahajeni [11. 5. 2018]).

Barokní zámek
Tento popis tvrze byl podle (nep esné) regionální literatury uveden již na za átku zmín ném lánku v Hlásce.
A koli literatura uvádí, že tvrz je uvád na jako vyho elá
a zpustlá roku 1654 a že k tomu došlo z ejm koncem t icetileté války31) (což se nepoda ilo ov it), bylo tomu nejspíše
jinak. Tvrz z ejm vyho ela p i velkém požáru Kolince
roku 1659 (ješt toku 1666 byl v m ste ku velký po et
pustých usedlostí). To vedlo k žádosti o slevu na berni,
v níž se hovo í také o škod , která se stala Kate in Eleonoe.32)
Tvrz byla po požáru p estav na okolo roku 1666 na
barokní zámek, p i emž vzniklo severní (severozápadní)
k ídlo.33) Na prvním vojenském mapování „od oka“ (1764–
Zámek/škola po rekonstrukci v r. 1969 (Vích, J.: Z historie
1768) je zámek patrn znázorn n z ejm omylem jako
školství v Kolinci VI. 2015. Dostupné na: http://kolinec.eu/
ty k ídlý. Poplužní dv r byl v jeho severozápadním soupisemnosti/skola-6.htm [11. 5. 2018]).
sedství.34) Krátké t etí severovýchodní k ídlo, které potom
vidíme na mladších historických mapách, mohlo tedy
Statek Kolinec se nakonec dostal Jaroslavu Jáchymovzniknout v tomto období. Nasv d uje tomu i vyobrazení
vi Kocovi z Dobrše, synovi Diviše Jind icha Koce na Byszámku z již zmín né mapy vzniklé v letech 1688–1691.35)
t ici a Obytcích.27) Za manželku m l Kate inu Eleonoru
Kate ina Eleonora žila s t etím manželem na Hradišti
rozenou z Klenové a z Janovic. V roce 1655 sepsal poslední
u Blovic (okr. Plze -jih, majetek jejího druhého manžela)
v li, jíž manželku u inil poru nicí svých nezletilých d tí.
s dcerami z prvního i z druhého manželství.36) Kate ina
Kate in Eleono e odkázal tvrtinu nemovitých statk
Eleonora Gutštejnová p evedla n které své statky (i Kolia polovinu movitých v cí. Ostatek nemovitostí m l p ipadnec) na manžela a zem ela roku 1678.37) Maxmilián Rudolf
nout jejich potomk m. Jednalo se o statky B šiny, Kolinec
z Gutštejna již roku 1677 prodal Kolinec s tvrzí a dalším
a Nemilkov. Poslední v le byla vložena do desek zemských
p íslušenstvím Karlu Fruweinovi z Podolí.38) Ten pak
roku 1656.28)
v letech 1688–1691 vedl s držitelem Vl kovic spor o Kalný
Nezletilí synové Diviš Otto roku 1658 a Karel Vilém
potok.39)
Frydrych roku 1661 zem eli a jejich d dictví po otci p iFruwein p ikoupil ke Kolinci statek Uj ín a zem el
padlo jejich matce a sestrám Salomén Polyxen Barbo e
v roce 1695 (z jeho záv ti se o kolinecké tvrzi nic nedozvía Maxmilián Františce. Kate ina Eleonora Kocová Dobrše,
dáme40)) a d dici hned toho roku Kolinec prodali. Kupcem
rozená z Klenové a z Janovic a již znovu provdaná Karlová
byl velitel Hanoverského pluku kyrysník Guido Terzi
ze Svárova (roku 1669 se provdala pot etí
hrab de Sissa, italský šlechtic.41) Hrab
na hrab te z Gutštejna29)) p ipravila na tvrzi
Guido sepsal na zámku Kolinci roku 1698
v B šinech roku 1666 díl í cedule pro sebe
záv . Za hlavního d dice svých statk
a dcery; Saloména se totiž provdala a pov echách i v Itálii jmenoval syna svého
žadovala sv j podíl na d dictví. Díl í ceduzem elého bratra, hrab te Maria Terzi de
le byly vloženy do zemských desek roku
Sicca s tím, že má ze zd d ných statk
1668 a Eleono e Kate in se za díl dostal
vytvo it fideikomis rodu. Mimo jiné odkástatek Kolinec: „Tvrz Kolinec, která sice
zal ur itou sumu také ke kostelu sv. Jakujest poho alá a docela ruinirovaná, však
ba v Kolinci, n kolika starým a postiženyní znovu stav ná od kamene, majíc t i
ným osobám zajistil dochování v panském
sv tnice, a tvrtá ratejna, též p i tom t i
dvo e.42)
komory, se vším tím, co takové stavení
Hrab Guido Terzi zem el v Kolinci
v svém okršku v sob obsahuje. Pivovar Zámek Kolinec na I. vojenském roku 1699. Po Mariovi pak následovali
zpustlý, který se ješt užívati m že sladov- mapování (1764–1768). Kresleno z téhož rodu Gerard a František. Ten zenou, v n mž kamenný štok na slady mo ení od oka. Zámek s p íslušenstvím m el roku 1758 a po n m následovaly
s humnem, hvozdem, vše klenutým, sýp- vpravo dole (http://oldmaps. sestry Konstancie a Corona Marrazani
kami pro obilí a co k tomu p ináleží. Dv r geolab.cz – map. list . 219).
Viscenti, rozené hrab nky Terzi de Sissa.
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P ízemí jižního (jihozápadního) k ídla zámku na plánu z doby kolem r. 1900. Šrafovan p edpokládané renesan ní zdivo
(kresba J. Úlovec, Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí II. Praha 2000, s. 306).
V tšinou však žily v Itálii; plnomocníkem jim byl
v echách František hrab Taafe, pán na Nalžovech. Za
nep ítomnosti majitel bylo hospoda ení na statku špatné
a dostal se do sekvestrace (nucené ú ední správy), správu
provád l hrab Taafe. Až roku 1794 prost ednictvím prost edníka prodala Marie Konstancie Marrazani Visconti
rozená hrab nka de Sissa panství Kolinec, Podolí, Vl kovice a Uj ín Janu Kryštofovi svobodnému pánu z Villani.43)
Celé století náležel Kolinec italské šlecht . Poté však
šel z ruky do ruky. Roku 1799 Villani prodal kolinecké
panství Arnoštu šlechtici z Manasser, v letech 1802–1803 je
vlastnil baron z Apfelternu, v letech 1804 Arnošt Malovec,
který ho ješt téhož roku prodal pán m Ko ínkovi a Bayerovi. Ti prodali Kolinec pražskému m š anu Nádhernému,
roku 1806 jej koupil pražský, pak krumlovský m š an Jan
von Schmidt, který ho roku 1810 prodal Aloisovi Desa ovi,
roku 1815 kupuje Kolinec hrab Karel z Pöttingu, který
p ikoupil statek Mlázovy.44)

severozápadní k ídlo) má mírn vystupující rizalit zvýšený
o podkroví s vlastní valbovou st echou (jinak jsou st echy
sedlové). Do dvora míval zámek (tj. jihozápadní k ídlo)
otev ené arkády,51) které byly po p evzetí Kolince hrabaty
Taafe zazd ny.52) Z doby okolo roku 1900 pochází plán
p ízemí jižního (jihozápadního) k ídla zámku – p vodní
tvrze s lodžiovou chodbou se zazd nými arkádami.
Škola
Uvedeného roku 1920 v souvislosti s první pozemkovou reformou koupila velkostatek Kolinec od Taaf rada
m styse Kolinec. Velkostatek byl tvo en hospodá skými

Empírový zámek
Práv za Karla z Pöttingu došlo k investici do zdejšího panského sídla – zpráva z doby okolo roku 1823 íká, že
kolinecký zámek byl „zveleben vystav ním z trosek“.45)
Nep ítomnost italských majitel a následné asté st ídání
vrchnosti vedlo z ejm k zanedbání údržby a byla nutná
rekonstrukce v tehdy módním slohu. Literatura hovo í o
p estavb renesan ního zámku na zámek empírový46) pop ípad klasicistní.47) Nebylo-li krátké severovýchodní
k ídlo vystav no v období baroka, mohlo vzniknout až
nyní. Jasn ho vidíme na map stabilního katastru z roku
1837, i s hospodá ským dvorem v severozápadním sousedství zámku.48)
V roce 1837 koupil panství Kolinec se vším p íslušenstvím p íslušník irského šlechtického rodu sídlící
v Nalžovech, Ludvík hrab Taafe. Vrchnostenský ú ad byl
p enesen do Nalžov a zámek Kolinec pak hrál podružnou
roli. Po Ludvíkov smrti sice dostal jeden z jeho dvou syn
panství Kolinec, ale po smrti staršího bratra držel celý
nalžovský velkostatek. Taaf m náležel velkostatek Kolinec
až do roku 1920.49) Za Taaf byl poplužní dv r
v severozápadním sousedství zámku zrušen a nové hospodá ské budovy vyrostly v jeho jihovýchodním p edpolí, jak
ukazuje t etí vojenské mapování z roku 1879.50)
Zámek byl rozlehlou jednopatrovou budovou se t emi
k ídly obklopujícími vnit ní dv r. P ední fronta (tj. barokní

Dnešní vzhled barokního
ps://mapy.cz – foto/galerie).

zámeckého

rizalitu

(htt-

Jižní nároží jihozápadního k ídla školy/zámku a hospodá ská budova (https://mapy.cz – panorama).
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kniha . 68, fol. L27. 14) NA DZV, kniha . 68, fol. L27v–
L28. 15) NA DZV, kniha . 68, fol. M6. 16) NA DZV,
kniha . 167, fol. G11–G11v. 17) B lohlávek, M. a kol.:
Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku
IV. Praha 1985, s. 147. 18) NA DZV, kniha . 167, fol.
G11v –G12v. 19) NA DZV, kniha . 66, fol. O10–O18. 20)
NA DZV, kniha . 68, fol. L32. 21) Citace v pozn. 7, s. 265.
22) Citace v pozn. 7, s. 265. 23) NA DZV, kniha . 183, fol.
J18–J20. 24) Profous, A.: Místní jména v echách, jejich
vznik, p vodní význam a zm ny III. Praha 1951, s. 197. 25)
Bílek, T. V. (ed.): D jiny konfiskací v echách I. Praha
1882, s. 422. 26) Citace v pozn. 5. 27) S k. [Sedlá ek, A.]:
Koc z Dobrše. In: Ott v slovník nau ný XIV. Praha 1899,
s. 482. 28) NA DZV, kniha . 261, fol. G30 a n. 29) Rožmberský, P. – Chmelí , V.: Rytí i Karlové ze Svárova, d di ní strážci dve í Království eského. Plze 2012, s. 85. 30)
NA DZV, kniha . 73, fol. O30v–P21v. 31) Citace v pozn.
17, s. 147. 32) Citace v pozn. 5. 33) Citace v pozn. 17, s.
306. 34) http://oldmaps.geolab.cz – map. list . 219. 35)
Citace v pozn. 1, s. 10. 36) Rožmberský, P.: Zámek Hradišt . Blovice 2004, s. 27. 37) Citace v pozn. 29, s. 85. 38)
Citace v pozn. 5. 39) Citace v pozn. 1, s. 10. 40) NA DZV,
kniha . 270, fol. F4–F6v. 41) Citace v pozn. 7, s. 265. 42)
NA DZV, kniha . 271, fol. K25–K29v. 43) Citace v pozn.
5. 44) Citace v pozn. 5. 45) Citace v pozn. 5. 46) Citace
v pozn. 17, s. 147. 47) Citace v pozn. 11, s. 306. 48) Citace
v pozn. 3. 49) Citace v pozn. 5. 50) http://oldmaps. geolab.cz – map. list. . 4251-3. 51) Citace v pozn. 17, s. 147–
148. 52) Citace v pozn. 5. 53) Citace v pozn. 5. 54) Hrdli ka, M.: Kolinec na Šumav . 1940. Dostupné na:
http://kolinec.eu/pisemnosti/kolinecna sumave.htm [11. 5.
2018]. 55) Vích, J.: Z historie školství v Kolinci VI. 2015.
Nestránkováno. Dostupné na: http://kolinec.eu/pisemnosti
/skola-6.htm [11. 5. 2018]; citace v pozn. 11, s. 148; citace
v pozn. 11, s. 306. 56) Citace v pozn. 5.

dvory v Kolinci, Uj ín a Vl kovicích s pozemky, p íslušnými lesy, lihovarem, pivovarem a zámkem Kolinec. Pozemky byly pak p id leny drobným zájemc m za stanovenou cenu, v zámku byla z ízena m š anská škola.53)
V roce 1923 byla škola upravena nákladem 150 000
korun, práce ídil stavitel Rádl z Plzn . V I. poschodí byly
z ízeny t i t ídy, kreslírna, editelna, sborovna a t i kabinety;
v p ízemí dv šatny a byt pro školníka.54) V letech 1967–
1969 došlo k zásadní moderniza ní p estavb celého objektu (mimo jiné byla osazena moderní okna a omítky, zm n ny interiéry a jejich p vodní len ní), která zcela set ela
jeho p vodní ráz.55) Zbytek arkád se zachoval až do 70. let
20. století. I po poslední d kladné rekonstrukci budovy se
v ásti p ízemí dochovaly „krásné eské valené klenby“.56)
Poznámky: 1) Mikota, P.: Vyobrazení zámku
v Kolinci a tvrze ve Vl kovicích z roku 1691, Hláska
XXIX/2018, . 1, s. 9–11. 2) Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dardestellt VII. Prag
1839, s. 72. 3) http://archivnimapy.cuzk.cz – katastr Kolinec. 4) Mencl, V. – Benešovská, K. – Soukupová, H.:
P edrománská a románská architektura v západních echách. Plze 1978, s. 47–48. 5) Mára, F.: D jiny m ste ka
Kolince III. Kolinec 1996. Strojopis, bez paginace. Dostupné na: http://kolinec.eu/pisemnosti/mara-3.htm [8. 5. 2018].
6) Sedlá ek, A.: eskomoravská heraldika. ást zvláštní.
Praha 1925, s. 86; Profous, A.: Místní jména v echách,
jejich vznik, p vodní význam a zm ny II. Praha 1949, s.
286; Emler, J. (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolarie Bohemiae et Moraviae III. Praha 1890, s. 265. 7) Sedláek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského IX. Praha
1893, s. 264. 8) Emler, J. (ed.): Libri confirmationum ad
beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim IIIIV. Pragae 1879, s. 142–143. 9) Citace v pozn. 7, s. 264.
10) Citace v pozn. 7, s. 266. 11) Kolektiv: Encyklopedie
eských tvrzí II. Praha 2000, s. 306. 12) Citace v pozn. 7, s.
264. 13) Národní archiv Praha, fond Desky zemské v tší,

Nejistá obléhací opevn ní
Zden k Fišera
cím lze p ipo íst obléhání hradu Frydštejna (okr. Jablonec
nad Nisou).6)
Již jen po etná literatura týkající se obléhání ukazuje
skute nost, že obležených pevností protivníka bylo mnohem více a dnešní znalosti o obléhacích pracích jsou velmi
mizivé. Obléhací za ízení asto zanikla z d vod budování
pozd jších staveb nebo p edm stí. N které stopy po nich
jsou však dodnes zachovány, ale jsou tém ne itelné.
U ady míst však snad ani nikdo neuvažoval o tom, že ur ité terénní útvary mohou být zbytkem obléhacího tábora,
který ovšem musel existovat i p i krátkodobém obležení.
Palebné pozice a velitelská stanovišt však vznikly tam, kde
se p inejmenším po ítalo s dlouhodobým obležením. Obléhací opevn ní mohlo pozd ji také pohltit nov zbudované
p edsunuté opevn ní hradu.
Vznik tohoto lánku ovlivnil jeden náš bývalý slezský
hrad a to Javorník – Janský vrch, kde lze uvažovat o obléhacím opevn ní. Další pozornost je v nována oblasti severních a severovýchodních ech. Lze p ipomenout aspo
p tici t chto zatím nezkoumaných míst. Po celé naší republice lze zcela jist hledat další podobné, ale zatím nejisté
lokality.

Historické prameny a dostupná literatura hovo ící
o osudech a historii našich st edov kých hrad , tvrzí ale
i dalších opevn ných míst, se v ad p ípad zmi uje
o obléhání a dobývání t chto staveb. Popisy bojových akcí
jsou v tšinou velice stru né. Nelze zcela p ehlednout ani
nepodložené pov sti jako pouhý pomocný zdroj. Jen
v nemnoha p ípadech mohou terénní tvary napovídat
o oblehání, které není v bec nikde doloženo.
Velká pozornost byla posud v nována obléhacím tábor m, které jsou spojeny se známými historickými událostmi, kdy po etný úto ník obléhal hradní sídlo, tvrz, klášter nebo p ípadn i m sto t eba i delší dobu a zbudoval
proto obléhací tábor, jehož relikty se do dnešní doby pom rn dob e zachovaly. M žeme jmenovat t eba obléhací
tábory z doby husitské, jako u Nového hradu u Kunradic
(Praha 4),1) anebo u Lichnice (okr. Chrudim).2) Obléhací
tábor známe t eba i proti klášteru Kladruby (okr. Tachov).3)
Z doby pod bradské jsou to obléhací tábory t eba u Konopišt (okr. Benešov),4) nebo z moravských u Cornštejna
(okr. Znojmo).5) Nelze vynechat i pozd jší obléhání, t eba
v dob t icetileté války. K nov zjišt ným obléhacím situa-
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Javorník – Janský vrch (okr. Jeseník)
Tento hrad je poprvé doložen v roce 1307 v rukách
vratislavského knížete. Až v polovin 14. století se dostal do rukou vratislavských biskup .7) Proto p i svém
tažení v b eznu 1428 husitské vojsko dobylo hrad Javorník a nejspíše zde zanechalo svou posádku. Posléze
nechal biskup rad ji hrad pobo it a ten byl opušt n. Až
pozd ji byl p estav n na zámek.8)
Dnes na vrcholu Janského vrchu p ímo proti šíjovému p íkopu nachází parkov upravený les, kde jsou
z etelné dv výšiny, které s dalšími terénními nerovnostmi nazna ují um lé úpravy. Janský vrch byl viditeln pozd ji parkov upravován a tak nejspíš byly strženy
zbytky husitského ležení. Tento názor autora na zámku
vyvolal nesouhlasný postoj.

Pa ez (okr. Ji ín). P íkop kolem fortifikace, patn obléhacího opevn ní naproti hradu (foto autor 2018).
Na východ proti hradu p es nehluboké údolí se nachází možná lokalita obléhacího opevn ní proti Pa ezu.
Dnes je prostor z ásti zni en rekrea ními objekty. Terénní revize místa provedená ji ínským muzeem na
za átku léta 2018 p edpokládá tuto možnost, ale bez
d kladn jšího výzkumu nelze tuto skute nost potvrdit
ani vyvrátit. P ítomnost z ásti již zasypaného p íkopu
s venkovním t lesem valu dopluje vnit ní plošina.13)
Níst jka (okr. Semily)
Hrad byl založen snad již ve 13. století jako strážní
tvrz,14 jako sídlo pán z Valdštejna vystav n p ed polovinou 14. století. V dob husitské pat il Valdštejn m
a byla zde husitská posádka.15) Hrad n kdy kolem poloviny 15. století zanikl zhoubným požárem a již nebyl
obnoven.16) Naskýtá se otázka, zda nebyl obléhán, dobyt
a vypálen.
Hrad v klesající poloze nad soutokem Jizery a Farského potoka byl hradem ostrožním. Výše nad hradem
obsahuje stoupající h eben výraznou plošinu, zde se
nachází proti hradu zachovalý val a na venkovní stran
jsou zbytky dalšího, pom rn poškozeného valu. Vzdálenost mezi valy je asi ty icet metr . Vzdálenost od
hradu kolem 300 metr . N kdejší historik Vysokého nad
Jizerou Václav Lukáš byl toho názoru, že v t chto místech stával poplužní dv r hradu Níst jky.17) Pro dv r se
zde nenachází žádný zdroj vody. Naproti tomu lze p ijmout názor, že se jedná o poz statky obléhacího opevn ní.

Janský vrch – Javorník (okr. Jeseník). Terénní nerovnosti
v zámeckém parku (foto autor 2018).
Bradlec (okr. Semily)
Hrad založil p ed rokem 1322 rod mocných Markvartic .9) Dnes se z hradu ty í pouze výrazné z íceniny.
Jen nemnohý návšt vník si povšimne na jihozápadní
stran na úpatí hradu za úvozovit procházející cestou
oválné plošiny o velkosti asi t í desítek metr . Terén dál
pokra uje nízkým sedýlkem k západu jako Romanova
hora a klesá do Bradlecké Lhoty. Pozornost vzbuzuje
k jihovýchodu klesající h ebínek s turistickou stezkou do
osady Újezdce. Patrn byl n kdy um le p epažen neznámou stavbou.
Hrad Bradlec v roce 1417 oblehlo královské vojsko. Pod vedením hejtmana Hynka Jablonského zde byl
obležen zemský šk dce Václav jinak Van k z Jenštejna
pro sv j protikrálovský odboj. Po pádu lomnické tvrze
došlo i na Bradlec. Hynek nechal p ed hradem vybudovat ohrazené ležení a hrad cht l jednoduše vyležet. Nakonec se posádka rozhodla rad ji prchnout z obležení.
Ovšem 35 len m hradní posádky se to nepoda ilo
a pozd ji byli v Praze ob šeni. Hrad se jako konfiskát
dostal do majetku královské komory a pak královn
Žofii. Van k byl sice nakonec omilostn n, ale Bradlec
mu již nebyl vrácen,10) pozd ji se stal pánem hradu Níst jky.
Pa ez (okr Ji ín)
Skalní hrádek na pokraji Prachovských skal pat í
k velmi navšt vovaným st edov kým lokalitám eského
ráje. Sídlo zdejší šlechty, pán z Pa ezu, existovalo od
14. století asi do první poloviny 15. století.11) Pouze
podle Bohuslava Balbína byl hrad ve ty icátých letech
15. století dobýván jako op rný bod loupeživé posádky.12)

Níst jka (okr. Semily). Val domn lého obléhacího opevn ní
nad hradem (foto autor 2018).
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Valdštejn (okr. Semily)
Jeden z našich nejznám jších st edov kých hrad
vznikl již ve 13. století. V historii hradu dominuje jeho
obležení v roce 1440.18) Archeologické výzkumy dokládají skute nost, že hrad byl n kdy p ed polovinou 15.
století zni en velkým požárem. V srpnu 1440 sem p itrhlo spojené vojsko boleslavské a hradecké krajské hotovosti a Valdštejn bez úsp chu dobývalo. D vodem byl
nedostatek d lost elby. Teprve až na konci srpna p išli
Pražané s dalšími palnými zbran mi a s jejich pomocí na
po átku íjna skalní pevnost padla.19) Proto zde musel
být obléhací tábor dvou landfrýdu a ješt Pražan .
Dodnes je prostor p ed hradem typický r znými terénními zásahy. Je zde nepravidelný prostor, a již bývalý
kastelán hradu Ladislav Koucký byl ochoten p ijmout
názor, že jde o zbytek obléhacího opevn ní proti hradu.20)

E. (ed.): Konopišt – státní zámek a okolí. Praha 1962, s.
22. 5) Pla ek, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských
hrad , hrádk a tvrzí. Praha 2001, s. 58–59. 6) Fišera, Z.:
Obléhací opevn ní hradu Frydštejna, Hláska, zpravodaj
Klubu Augusta Sedlá ka XXVIII/2017, . 3, s. 1–3. 7)
Spurný, F. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v echách, na
Morav a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha 1983, s.
108. 8) Vojkovský, R.: Janský vrch. Zámek v Javorníku
ve Slezsku. Dobrá 2001. 9) Citace v pozn. 1, s. 78–79. 10)
Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského V.
Podkrkonoší. Praha 1887, s. 196. 11) Citace v pozn. 10, s.
269; citace v pozn. 1, s. 422. 12) Citace v pozn. 10, s. s.
269, 228. 13) Prospekce provedena 18. ervna 2018 archeologem ji ínského muzea Mgr. Radkem Novákem a
autorem tohoto lánku. 14) Fišera, Z. Skalní hrady zemí
Korunu eské. Praha 2004, s. 155–157. 15) Tento údaj je
založen hlavn na dvojici skute ností. Jednak Van k
(Václav) byl husitský pán, v zn ný dokonce císa em
Zikmundem. Tento známý údaj p íkladn popisuje autor
publikace o Níst jce: Špráchal, P.: Níst jka. Z ícenina
hradu východn od Vysokého nad Jizerou. Dobrá 2010, s.
6–7. 16) Úlovec, J. – Fišera, Z. 2001: Hrad Níst jka,
Z eského ráje a Podkrkonoší 14/2001, s. 36–52. 17)
Podle ústního sd lení pana doktora koncem 90. let. Obdobou je stejná situace u jiného hradu pán z Valdštejna
Št panic a nejspíše také u hradu Navarova. 18) And l, R.
a kol.: Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve
Slezsku III. Severní echy. Praha 1984, s. 490. 19) And l,
R.: Hrady a zámky libereckého kraje. Liberec 1959, s. 49–
50. 20) Konfigurace terénu nazna uje r zné terénní úpravy, opracování skal, které však nelze blíže datovat. Archeologický pr zkum tohoto prostoru nebyl proveden. 21)
Fišera, Z.: Neznámá fortifikace u Hostinného, Hláska,
zpravodaj Klubu Augusta Sedlá ka XXIV/2013, s. 39–42.
22) Palacký, F.: D jiny národa eského v echách a na
Morav III. Praha 1939, s. 350.

Záv r
Na záv r je možné p ipomenout ješt anonymní nalezenou lokalitu, ležící pouhý kilometr jihozápadn nad
m stem Hostinné (okr. Trutnov). Areál byl v pr b hu
50. let 20. století tehdejším státním statkem z celé poloviny zni en.21) Zjiš ovací archeologický výzkum okresního muzea v Trutnov v roce 2017 byl zcela negativní,
pouze byla ve hmot vnit ního valu nalezena nedatovaná
na sucho kladená ze . Absence nález nepodpo ila
možnost, že by se jednalo o obléhací tábor Jana Žižky
z roku 1424 p i krátkodobém neúsp šném obléhání m sta Hostinného husity.22)
Poznámky: 1) Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie
eských hrad . Praha 1999, s. 40. 2) Fišera, Z.: Opevn ná
lokalita u hradu Lichnice. In: D jin staveb 2005. Plze
2005, s. 145–148. 3) Nová ek, K. (ed.): Kladrubský klášter 1115–1421 osídlení, architektura – artefakty. Plze
2010. 4) Tywoniak, J.: Z d jin Konopišt . In: Charvátová,

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
Dob íkova je tedy až z roku 1592, kdy Kryštof Vlasatý
z Domaslavi a na Bukové obeslal k soudu Jana mladšího P íchovského z P íchovic a v Dob íkov z výtržnosti – totiž že jej
v Úsilov v dom Baltazara Vidršperkára kordem bil do hlavy až
do krve.7) Jan mladší je nejspíše synem Vojt cha P íchovského
(viz výše).
Zdá se, tedy, že Dob íkov obdržel snad jako jakýsi „úd l“
Jan mladší P íchovský, který si zde musel vybudovat své sídlo. Po
Vojt chov smrti se jeho synové o d dictví rozd lili tak, že Jan
mladší obdržel Smržovice, zatímco Bernard Dob íkov. Vyplývá to
z placení bern roku 1603, kdy Bernard P íchovský a v Dob íkov
platí jen z jediného poddaného.8) Bernard P íchovský patrn brzy
zem el, nebo p i dalších výb rech berní v letech 1615 a 1620 se
nevyskytuje a sed ním na Dob íkov není ani žádný jiný
z P íchovských.9) Snad byl statek Dob íkov po smrti Bernarda op t
p ipojen ke statku Smržovice jeho bratra.
V pob lohorských konfiskacích byl Jan starší P íchovský na
Smržovicích pokutován manstvím uvaleným na jeho statek Smržovice, skládající se ze dvora a ásti vsi Smržovic, ze dvora
v Dob íkov a ze dvou kr em.10) V Dob íkov tedy m li P íchovi tí jen poplužní dv r a kr mu – komu náležela vesnice (nebyla-li
pustá i svedená ke dvoru), nevíme. Další z P íchovských Jind ich
Maxmilián kupoval n které majetky a možná koupil i dva chalupníky a t i zahradníky v Dob íkov a ves Branišov, které jsou souástí smržovického statku v dob berní ruly roku 1654.11)

Neznámé sídlo šlechty v Dob íkov
Petr Rožmberský
O Dob íkov (okr. Domažlice) a tamním zatím neznámém
šlechtickém sídle toho víme pom rn málo. V roce 1379 tam m li
vladykové Adam a Velislav po popluží.1) Potom dlouho o Dob íkov nic nevíme, až v dopise z roku 1533 Zde ka Lva z Rožmitálu
Jind ichovi P íchovskému na Úsilov se hovo í o tom, že drží
v zástav za dluh Viléma z Rýzmberka vsi Libkov, Dob íkov
a Smržovice s poplužím.2) Roku 1550 pak Vilém z Rýzmberka
Janovi P íchovskému Smržovice a Dob íkov prodal.3)
V soupisu dlužník bern z roku 1579 je mezi rytí i
z Klatovska jmenován také Batlazar Zališ na „Dobrzissowie“
(roku 1568 byl Baltazar „Sališ z Doberyšova“ hejtmanem na
Planéu Mariánských Lázní).4) Není však v bec jisté, zda se jedná
o Dob íkov. U Vysokého Mýta existuje ješt jeden Dob íkov,
p vodišt rytí ského rodu z Dob íkova,5) a proto není jasné, podle
kterého z nich se psala roku 1580 manželka Štastného T emošnického z P edenic Kate ina z Dob íkova, jmenovaná p i prodeji
rychty v Hodyni (okr. Plze -sever).6) Nejspíš se však tyto zprávy
pojednávaného Dob íkova netýkají.
Na Smržovicích pak sídlil Jan v bratr Vojt ch P íchovský
(viz studie o Smržovicích v Hlásce 2018/4) a Dob íkov byl sou ástí smržovického statku. Jasná zpráva týkající se pojednávaného
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Dob íkov 1764–1768. V jihozápadní ásti jsou dob e patrné
objekty velkého dvora (http:/mapire.eu).
V roce 1663 se Jind ichovi synové Jan Zdebor a Adam Vojt ch d lili o otcovskou poz stalost. V deskách zemských se
dochovala jen jedna z díl ích cedulí, a to na první smržovický díl
(Adama Vojt cha), zatímco druhý dob íkovský díl (Jana Zdebora) podrobn neznáme. Avšak z popisu prvního dílu lze n které
informace o Dob íkov vy íst, jako nap íklad, že na druhém dílu
nebyly žádné sýpky, takže ješt rok po rozd lení mohl Jan Zdebor užívat ást smržovických sýpek. Podobn tam nebyl ov ín,
takže op t rok mohli oba brat i užívat spole n smržovický ov ín
(p edpokládalo se, že do roka si Jan Zdebor z ídí sýpku a ov ín
v Dob íkov ). V dob íkovském dvo e byly chovány v ely. Brat i
m li spole n užívat smržovický pivovar a služby sládka (st ídat
se ve va ení) a také se st ídat v šenkování piva v kr m
v Lou imi. Protože p i dob íkovském dvo e bylo málo eládky,
p id lují se tam od prvního dílu t i poddanští synové.
Z dob íkovského dílu se také m ly platit n které dluhy po otci,
a protože byl mén výnosný, m la být jeho hodnota dorovnána
pen zi.12) Dob íkovský dv r byl evidentn skromn jší než smržovický a zdejší sídlo, naposledy obývané vrchností cca p ed 50
lety, asi nebylo zrovna komfortní.

Dob íkov 1837. Budovy na pravé a levé stran nádvo í dvora již
mají vlastní ísla, dv r je tedy rozprodán (citace v pozn. 105).
Roku 1672 se Janu Zdeborovi P íchovskému na Dob íkov a jeho manželce Alžb t narodil syn Jan Václav. V roce 1677
byl za kmotra v Týnci „urozený a state ný rytí , pan Honza
P íchovský, pán na Dob íkov “ a v roce 1679 tam kmotrovala
„urozená paní B tuška P íchovská rozená Hejdovna, paní na
Dob íkov “,13) z ejm manželé, kte í patrn zdejší sídlo zvelebili.
Roku 1681 byl Jan Zdebor pánem na Branišov a Dob íkov .
Zem el na Dob íkov roku 1685.14) Záhadnou postavou je urozený pan Jan Tyburcí (ekvivalent Ctibor) P íchovský, roku 1680
kmotrující p i k tu a sv d ící p i svatb ve Kdyni. Zem el v roce
1685 snad v 50 letech (nejisté tení) v Dob íkov a byl poh ben
v lou imském kostele.15) Umrtí Jana Zdebora a JanaTyburcího/Ctibora ve stejný rok a podobnost jmen Zdebor a Ctibor nás
vede k domn nce, že se jedná o stejnou osobu.

Dob íkov p. 6 a 25 dnes. Obsahují poz statky šlechtického sídla? (https://mapy.cz – panorama).
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(ed.): Dopisy Zde ka Lva z Rožmitála 1508–1535. In: Archiv
eský XII. Praha 1893, s. 150. 3) Národní archiv Praha, Kartotéka Augusta Sedlá ka, sk í D, ada D04, zásuvka D04A, lístek
935 (dále jen NA KAS a zkratky). Dostupné na:
http://www.augustsedlacek. 4) Úlovec, J. (ed.): Rejst ík dlužník
bern z roku 1579. In: Táborský archiv 7/1995-1996. Tábor
1996, s. 161; Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království
eské XIII. Praha 1905, s. 190. 5) Profous, A.: Místní jména
v echách, jejich vznik, p vodní význam a zm ny I. Praha 1947,
s. 358. 6) Rožmberský, P.: Hody ská rychta, Hláska – zpravodaj
Klubu Augusta Sedlá ka II/1991, . 3, s. 30. 7) NA KAS, s. B, .
B05, z. B05C, l. 1205. 8) Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14
kraj v Království eského z r. 1603. Praha 1898, s. 57. 9) Sedláek, A. (ed.): Rozvržení sbírek a berní z 1615 dle uzav ení sn mu generálního nejvyššími berníky u in né. Praha 1869; Pešák,
V. (ed.): Berní rejst íky z roku 1544 a 1620. Praha 1953. 10)
Bílek, (ed.): D jiny konfiskací v echách po r. 1618 I. Praha s.
444. 11) Dosko il, K. (ed.): Berní rula 2 – popis ech r. 1654 I.
Praha 1953, s. 473. 12) Národní archiv Praha, fond Desky zemské v tší, kniha 72, fol. P7 a n. 13) Státní oblastní archiv Plze ,
fond Sbírka matrik, ímskokatolická fara Kdyn , kniha 1, s.
N191, Kdyn 2, s. 15; Týnec 1, s. 36, 43 (dále jen SOA SM, fara,
. knihy a loka ní údaj). Dostupné na: http://www. portafontium.eu. 14) S k [Sedlá ek, A.]: P íchovský z P íchovic. In: Ott v
slovník nau ný XX. Praha 1903, s. 681. 15) SOA SM Kdyn 2,
s. 6, 325, 411. 16) SOA SM Lou im 1, s. 44, 52, 56, 58, 65;
Týnec 1, s. 121. 17) NA KAS, s. B, . B05, z. B05C, l. 1405. 18)
SOA SM Kdyn 2, s. 97, 105, 120, 138, 170, 185, 210; Lou im
1, s. 214. 19) SOA SM Lou im 2, s. 39, 99; Kdyn 2, s. 140,
148, 159, 387. 20) Citace v pozn. 14, s. 681. 21) SOA SM
Lou im 2, s. 239. 22) Bystrický, V. a kolektiv: Státní oblastní
archiv v Plzni – pr vodce po archivních fondech 3. Praha 1976,
s. 208, 216. 23) SOA SM Kdyn 3, nap . s. 81, 95, 105. 24)
SOA SM Lou im 4, s. 200, 541; Kdyn 4, s. 147, 174. 25)
Citace v pozn. 22, s. 208, 216. 26) Schaller, J.: Topographie
des Königreichs Böhmen XII. Prag und Wien 1789, s. 46. 27)
Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen; statistischtopographisch dargestellt VII. Prag 1839, s. 93. 28) Procházka,
Z.: Domažlicko a Kdy sko. Historicko-turistický pr vodce .
5. Domažlice 1990, s. 31. 29) http://mapire.eu. 30) Citace
v pozn. 22, s. 217. 31) http://archivnimapy.cuzk.cz – katastr
Dob íkov na Šumav .

Vdova Alžb ta Sidonie P íchovská rozená Hejdová
z Lov ic v roce 1691 jako poru nice nedosp lého syna Jana
Václava p ikoupila k Dob íkovu statek Smržovice. Alžb ta
P íchovská rozená Hejdová se roku 1692 stále psala „na Dob íkov “, roku 1694 „z Dob íkova“ nebo na Dob íkov a Smržovicích. Se správou jí mimo šafá e pomáhal roku 1693 dob íkovský
správce Hans Georg Oppelbach a Anna Alžb ta Oppelbachová,
písa ka z Dob íkova.16)
Právoplatný d dic Jan Václav P íchovský z Dob íkova
studoval v letech 1687 a 1688 u jezuit v Jind ichov Hradci.17)
Poté od matky p evzal otcovskou poz stalost, oženil se
a v prosinci 1695 jako urozený pan Jan Václav z P íchovic na
Dob íkov a Smržovicích zplodil s manželkou Maxmiliánou
rozenou Men íkovou syna, pok t ného jmény Maxmilián Ignác
Josef Václav Mikuláš. V roce 1696 následoval další jejich syn
Václav Ignác Fridrich Xaver, roku 1698 dcera Anna Ludmila
Josefa. Další synové byli František Vilém Ignác Josef Hugo
(narozen 1700) a Ignác Albert Kryšof Josef Gunter (narozen
1703; po n kolika dnech zem el), následovaly dcery Maxmiliána
Josefa Barbora Kate ina Marie (1705) a Kate ina Ludmila Josefa
(1708).18) Evidentn byla dávána p ednost sídlu v Dob íkov ,
kde se všechny d ti narodily a kde také vznikl pivovar, doložený
sládkem z Dob íkova k roku 1707. Za Jana Václava P íchovského, pána na Dob íkov , Branišov a Smržovicích (1701, 1703) je
v Dob íkov zaznamenán správce, kucha a dokonce se uplatnila
i hofmistryn .19)
Jan Václav P íchovský zem el roku 1712 a z stali po n m
synové Maxmilián Josef, Václav a František, z nichž první dva
vstoupili do vojenských služeb (p ed rokem 1738), ale všichni
okolo poloviny téhož století zem eli.20) Tady se vloudila chybi ka – Jan Václav zem el již v ervnu 1711 v pouhých 46 letech.21)
Už v roce 1714 p ikoupil k Chudenicím statek Dob íkov (zmenšený o Smržovice, které se staly op t samostatným statkem)
František Josef ernín z Chudenic, který jej roku 1728 prodal
piaristické koleji v Kosmonosích u Mladé Boleslavi.22) Ovšem
v letech 1728–1731 jsou všichni lidé z Dob íkova zaznamenaní
matrikou, ješt poddanými ernín .23) Piaristé spravovali statek
Dob íkov p ímo – matriky zaznamenaly piaristu pátera Samuela
„na ten as plnomocného pána statku dob íkovského“ k roku
1751. Piarista Samuel, dob íkovský arministrátor, zem el
v Dob íkov roku 1758. I za piarist se v Dob íkov ješt va ilo
pivo – v letech 1753 a 1755 je p ipomínán dob íkovský sládek.24)
Od piarist statek Dob íkov p ikoupil k panství Byst ice
roku 1759 i 1760 Karel Josef Palm-Gundelfingen.25) V roce
1789 pat il Dob íkov již s 16 popisnými ísly stále k panství
Byst ice.26) Také ke konci patrimoniálního období byl statek
Dob íkov – vsi Dob íkov (30 dom ), Branišov (14 dom ), t i
ísla v Lou imi a ty i ísla v Hluboké – sou ástí panství Byst ice.27)
O podob sídla vrchnosti v Dob íkov toho moc nevíme.
Byl to z ejm reziden ní dv r, jehož obytné stavení bylo po
odd lení od Smržovic z ejm kvalitativn upraveno tak, že po
op tovném spojení se Smržovicemi mu byla, alespo podle
predikát , dávána p ednost. Také byl v Dob íkov vyzdvižen
pivovar, který v 18. století va il ro n 46 sud piva;28) zásoboval
nejspíše jen místní, pop ípad lou imskou kr mu. Ani historické
mapy mnoho nepomohou – na I. vojenském mapování (1764–
1768) alespo m žeme rozeznat budovy poplužního dvora na
jihozápadním okraji vsi.29) Císa ský otisk stabilního katastru
z roku 1837 zachytil poplužní dv r s rozsáhlým nádvo ím (jímž
prochází komunikace) již zrušený a rozd lený (na panství Byst ice došlo k emfyteutickému pronájmu dvor v roce 179730)). Na
indika ní skice mají dva objekty na levé (západní) stran nádvo í
p. 6 (parc. . 17) a 25 (parc. . 16) a dva objekty na pravé (východní) stran p. 23 (parc. . 11) a 16 (parc. . 10).31) Všechny
jsou zd né a nevykazují žádnou indicii, podle níž by bylo možné
stanovit, který z nich byl sídlem vrchnosti. Dnes stojí jen p. 6 a
25, východní strana bývalého dvora neexistuje.
Poznámky: 1) Emler, J. (ed.): Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379. Prag 1876, s. 20. 2) Dvorský, F.

K ivoklátská konference
Josef Hložek
Ve dnech 5.–6. 10. 2018 se v areálu hradu K ivoklát uskute nil již IV. ro ník mezinárodní kastelologické konference
v nované památce evropsky významného archeologa st edov ku, kastelologa, dlouholetého pracovníka Archeologického
ústavu AV R v Praze a vedoucího Katedry archeologie Západo eské univerzity v Plzni prof. PhDr. Tomáše Durdíka DrSc.
Na setkání zazn ly p ísp vky z oblasti archeologie st edov ku,
eské a evropské kastelologie a památkové pé e. Tato diskuse
pokra ovala p i neformálním setkání v dalších prostorách hradu i
p i prohlídce pivovaru, ásti opevn ní a v neposlední ad také
p i návšt v manského domu, zaniklého p i požáru hradu 18.
b ezna 1422. Sou ástí konferen ního jednání byla již tradi ní
vzpomínková pobožnost. Konference byla po ádána v úzké
spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV R Praha, v. v. i.,
Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západo eské
univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou
státního hradu K ivoklát, Náboženskou obcí Církve eskoslovenské husitské v K ivoklát , Pražskou diecézí Církve eskoslovenské husitské a Spole ností p átel starožitností. Zvláštní pod kování za trvalou podporu této konference pak náleží kastelánovi
státního hradu K ivoklát Mgr. Petrovi Slabému. P ísp vky, které
na konferenci zazn ly, budou publikovány v asopisu Castellologica bohemica, vydávaného Katedrou archeologie Západo eské univerzity.
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Redakce Hlásky p eje tená m a hlavn autor m Hlásky
v novém roce p edevším hodn zdraví a hodn badatelského
nadšení. Všem, kte í se zasloužili svými p ísp vky o tvorbu Hlásky, d kujeme a (patrn marn ) doufáme, že se k nim v tomto roce
p idají další. Necháme se však rádi p ekvapit.

Už jste etli...?

Práve sa na trh dostáva slovenský preklad Š achtického
sídla v stredoveku od Uwe Albrechta, a to v aka neúnavnému
úsiliu prekladate ky Dr. Janky Šulcovej a jej snahy preklad tiež
dosta na verejnos . Takže milovníci stredovekej histórie a š achtických sídiel, neváhajte. K dostaniu napr. tu: https:
//www.vydavatel.sk/kniha/slachticke-sidlo-v-stredoveku a inde.

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Úslavská p. 49, 326 00 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@post.cz.
Na klubových sch zkách jejich ú astníci vyslechli tyto
p ednášky: v íjnu J. Anderleho Osule, nedostav ný hrad,
v listopadu P. Rožmberského Šlechtické zví ecí a pta í obory
a v prosinci P. Mikoty Tvrze na ostrovech v Dalmácii. D kujeme.
Podzimní lenská sch ze nep ijala žádného nového lena,
nebo o lenství neprojevil nikdo zájem. Prob hla diskuze o nízké
ú asti na autovycházkách, aniž by se dosp lo k n jakému usnesení.
Byl p ijat návrh J. Richterové na umíst ní nefunk ní klubové
knihovny v jejích prostorách s tím, že zájemci si knihu objednají
a bude jim p inesena na sch zku.
Letní smršt poškodila t i tabule na nau né stezce F. X.
France, jejímž z izovatelem je KAS. Za opravu d kujeme P. Mikotovi, Z. Mikotové a M. Novobilskému. Náklady hradilo sponzorsky nakladatelství Mikota.
D kujeme všem dárc m financí a v domým i nev domým (omylem platících dvakrát nebo vyšší sumu). Do uzáv rky
tohoto ísla nejvyšší sumu (500 K ) darovali pánové Pícl a Anderle. D kujeme.
Podzimní zájezd na Netolicko za al n kolika zpožd ními,
takže první lokalitu, tvrzišt ve Vit jovicích, jsme museli vypustit.
O moc jsme asi nep išli – na pozemku p. 2 má být jen ást p íkopu a valu. Na vrch Osuli u Vit jovic s poz statky hradu
s p evýšením 100 m vylezla v dešti jen ást ú astník z p tat iceti.
Následovala již za p kného po así prohlídka rožmberského renesan ního loveckého zámku Kratochvíle v majetku NPÚ. „Grand“
prohlídka (kostel + zámek) je za 130 K (d ti, senio i nad 65 let 90
K ). Všude je nádherná malí ská a štukatérská výzdoba, prochází
se mimo jiné pracovnami a ložnicemi Viléma a Petra Voka
z Rožmberka, kolem zámku je široký vodní p íkop s labut mi
a rozsáhlá zahrada, v p edpolí pomocné budovy a kostel. Ve Dvoanské sv tnici jsou na strop vymalována r zná zví ata, nechybí
slon a dokonce nosorožec. P kný je na zahradním pr elí iluzivní
rizalit. V interiérech je zákaz fotografování. Mobiliá je zap j en
od r zných institucí a ve smlouvách o záp j kách je klauzule
o zákazu fotografování p edm t . P esto byl tajn po ízen snímek
stropu Dvo anské sv tnice. Snímky interiér jsou ostatn k vid ní
na internetových stránkách zámku nebo i na Seznamu – obrázky.
Kdy už tyto nesmyslné zákazy skon í? V Netolicích jsme našli t i
zav ené restaurace; až tvrtá poskytla potravu a pití. Následoval
výstup na p emyslovské hradišt nad Netolicemi s archeoparkem
(palisáda s v ží, vstup zdarma). R. Trnka také zde nalezl zlomkovou keramiku s motivem h ebenované vlnovky. Potom jsme navštívili lib jovický Starý zámek, který p íjemn p ekvapil. Otev enou bránou (ješt s otvory na zvedání padacího mostu) jsme se
pr jezdem se sediliemi dostali na nádvo í s arkádami. Zámek je
obydlený. Nový lib jovický zámek je naopak opušt ný a jeho
okolí zarostlé, st echa je v dobrém stavu. Pat í n jaké spole nosti
z Prahy. V zahrad rostly k emená e, n kdo našel i ob í pýchavky.
Pak už se jelo dom . Za p ípravu trasy d kujeme P. Rožmberskému.
Podzimní autovycházka do Pošumaví se velmi vyda ila,
i p es nízkou ú ast ( ty i auta a pouzí ty i p šáci, celkem 11 lidí).
Po así bylo dobré a odpoledne i slune né. Prvním cílem byl zámek
Skalice v Bohumilicích, kde nás p ivítal p ítulný bernardýn. „Vybydlený“ zámek (p vodn tvrz) vrácený v restituci je citliv opraven a laskavá paní majitelka nás provedla rodinným muzeem
v n m umíst ným. Pat í jí také další navštívená lokalita, tvrz
Smr ná, na níž je zatím „jen“ nová st echa. V žový gotický palác
je dochován v celistvosti, i když byl uzp soben na sýpku. Patrno je
n kolik p vodních zazd ných otvor (st ílny, okna). Ve zpustlém
poplužním dvo e, v n mž tvrz stojí, rostlo množství hnojník .

M. Bóna

Z hrad , zámk a tvrzí

Jinonice (Praha 5) – v zámeckém komplexu Jinonický dv r
byla spole ností V Invest CZ a. s. zahájena I. etapa výstavby
adových dom . P i rekonstrukci dolního dvora narazili stavba i na
základy tvrze z doby vrcholného st edov ku. V dob návšt vy
v ned li 14. 10. 2018 byl dv r voln p ístupný a byla odhalena již
pouze severozápadní ást objektu. Vše ostatní najdete na stránkách www.archeopraha.cz/archeologický-vyzkum-na-jinonickemzamku.
J. Synek

V zá í se v p eštickém Kulturním a komunitním centru konala mezioborová konference „Hrad Skála v minulosti a dnes“.
Jejími po adateli byl D m historie P ešticka, Spolek pro záchranu
historických památek P ešticka, m sto P eštice a spolek Genius
loci eského jihozápadu, který zašti uje podobné konference
v našem regionu. Jak název napovídá, týkala se významné hradní
z íceniny v katastru Zálesí (obec P íchovice, okr. Plze -jih), která
letos slaví 700 let od první písemné zmínky. Pozvání na konferenci
p ijaly dv desítky odborník z oboru archeologie, historie, kastelologie, památkové pé e, d jin vojenství, um ní i literatury
a v neposlední ad i p írodních v d. Zazn ly referáty o šlechtických majitelích hradu, o archeologickém a kastelologickém výzkumu a památkové ochran Skály a o jejích ikonografických
pramenech. Další p ísp vky se týkaly d jin st edov kého vojenství, skalských pov stí a v neposlední ad i zp váckého spolku
Skála. Došlo i na p írodov dné téma: buližníkové skály. Konference ukázala velkou ší i témat, vztahujících se k historii i sou asnosti
jedné hradní památky, i sm ry jejího dalšího studia. Z konference
vyjde v roce 2019 sborník p ísp vk .
M. Tej ek

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.
Funkcioná i pobo ek zašlou Rad nejpozd ji do 10. b ezna Zprávy o innosti a Zprávy o hospoda ení pobo ek za rok
2018 mailem na výše uvedenou adresu.
Jubilejní 20. ro ník konference D jiny staveb se bude konat v Centru stavitelského d dictví v areálu kláštera Plasy 6.–8.
dubna 2019, p ihlášky na pmikota@post, cz, podrobnosti na
www.evida.cz/shp. lenové KASu, kte í m li p ísp vek otišt ný
ve sborníku D jiny staveb 2018 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.
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Diskuze nad sgrafity v Nezdicích (foto P. Rožmberský 2018).

Renesan ní tvrz Zuklín (foto P. Rožmberský 2018).

Strašín , kde už tém všichni byli, byl z plánu autovycházky
vypušt n, podobn jako nedod laný hrad na vrchu nad Lazny
a jelo se dom .
Velká p ednáška na Západo eské univerzit Ing. Jana Anderleho o nových objevech u in ných v rámci stavebn historického pr zkumu tvrze/zámku v Nekmí i p ilákala zna ný
po et poslucha (35), ovšem studenti to nebyli.
Další velká p ednáška na univerzit (Sedlá kova ul. 15,
t etí podlaží, místnost . 319) se koná ve st edu 20. února od 17.
hod. P ednášku Hrad Krakovec p ednese Mgr. Ji í Sobek.

Další lokalitou byl zámek L ovice, p vodn tvrz. Mohutná budova
s proskleným arkádovým pr elím má ješt na zahradní stran
vyzd ný p íkop. Zámek není využívaný, majitel žije v Belgii.
V parku se nalézají t i osmiboké objekty – ran barokní kaple,
grotta a v žový pavilón, s erby a malbami. V Zálezlech jsme
nalezli tvrz (její palác) v b ízolitu a obývanou. K n mu p isedající
objekt skrýval další poz statky sídla, které jsme se snažili marn
interpretovat. Nejmarkantn jší gotický poz statek jsme však
nespat ili – otvor prevétu s konzolami je patrný jen ze zahradní
strany, kam jsme se pro hustou zástavbu okolí nedostali. P ekvapila tvrz (pak fara) v Malenicích. Dnes je p kn opravená a je v ní
informa ní centrum, v dob naší návšt vy zav ené. Zámek
v ern ticích s v ží je v soukromých rukou a udržován.
Z rozhovoru s majitelem vyplynulo, že nemá rád památká e
a proto jsou na dvo e pušt ni psi. Ve Volyni m žeme doporu it
restauraci pod tvrzí, kde mimo vietnamské je také eská kuchyn –
pokrmy bohaté, dobré a levné. Po prohlídce dochované ásti opevn ní tvrze s polygonální baštou následoval zámek/tvrz v D ešínku,
v 70. letech 20. stol. adaptovaný pro pot eby JZD – zni eny všechny architektonické detaily. Pod n kde odpadlým b ízolitem se
objevuje erven provedená liniová výzdoba starší fasády. Na
brán zanedbaného zámku v P e ín ty jazy ný nápis hlásá, že
jde o soukromý majetek. Bu ení z p ilehlého poplužního dvora
oz ejmilo, že je stále hospodá sky využíván. Obhlédnout rozsáhlý
areál bylo možné jen zven í. Cesta do Zuklína je ozna ena zna kou Pr jezd zakázán, takže neznalí situace tuto horskou vísku (870
m n. m.) jen t žko nalézají. P esto zde existovala renesan ní tvrz,
kde asi p ed 40 lety vid l organizátor vycházky P. Rožmberský
(jemuž d kujeme) poz statek sgrafita. Po chvíli hledání jsme
patrový objekt s pavla í našli; sgrafito spat ené p ed 40 lety bylo
viditelné už jen s vyp tím v le. Ovšem detailní obhlídka prot jší
štítové zdi zjistila zbytky dalších sgrafit. Jde o velké obdélníky
uprost ed s r žicí a patrn i s dalšími motivy. Neobývaný objekt,
i když má dobrou st echu, by bylo záhodno udržet. Následoval
lovecký záme ek Záluží. Taková novogotická „malá Hluboká“. Je
obývaný, chovají se tu kon . Poslední navštívenou lokalitou byla
rychta/tvrz v Nezdicích na Šumav . Objekt zdobený sgrafitem je
n kdy vydáván za rychtu, jindy za tvrz. Dojem tvrze mohla vyvolávat úzká v trací okénka p dního polopatra, která však kritéria
pro st ílny nespl ují. V dob naší návšt vy byla práv opravována
místním emeslníkem sgrafita poškozená vlhkostí na štítové st n ,
což vedlo k rozprav o technice, kterou sgrafita vznikala. Kostel ve

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

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

Pobo ka 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 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.

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.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 3. 2019
(vyjde v první dubnové dekád 2019)
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