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Popis paláce hradu Egerberg – díla dvorské stavební hut Václava IV.
Zden k Hefner
Naproti m stu Klášterci nad Oh í tvo í dominantu zdejší krajiny Doupovských hor t i vrchy sope ného p vodu:
kuželovitý Mraven í vrch, vyšší oblý
erný vrch
a Schlössberg, který vybíhá z úbo í erného vrchu do výše
548 m n. m. nad ves Lestkov (okr. Chomutov). Na jeho
skalnatém edi ovém vrcholku stojí z ícenina pozoruhodného hradu. Hrad byl pojmenován podle blízké eky Oh e
Egerberg, turisté a místní obyvatelé nazývají hrad Lestkovem podle podhradní vsi.
Po átky hradu datují archeologické nálezy do pr b hu
druhé poloviny 13. století. Pravd podobn ješt v roce 1383
prodal tehdejší držitel hradu Albrecht ze Šumburka hrad
Egerberg lenu korunní rady krále Václava IV. a nejvyššímu hofmistrovi Jind ichovi Škopkovi z Dubé (Sedlá ek

1923, 72). Starý hrad z 13. století Jind ichovi nevyhovoval.
Nechal jej tedy p estav t na honosn jší sídlo, vyhovující
náro n jším požadavk m na bydlení na konci 14. století
a také odpovídající Škopkov významu u královského dvora.
Velmi radikální p estavba hradu byla podniknuta mezi
léty 1383 – 1395, kdy Škopek hrad vlastnil – zem el 6.
kv tna 1395 (Sedlá ek 1923, 72). Staveništ hradu je rozd leno skalní hranou nadv poloviny o r zné výškové nivelit .
Jihozápadní vyšší ást dispozice je na severovýchod ukonena skálou, kde konfigurace terénu vytvá í velmi p íznivé
podmínky pro výstavbu paláce. Skála se v tomto prostoru
pravoúhle lomí a byla i nepochybn p itesána pro p ístupovou cestu, která pod hradbami jádra vstupovala branou do
dolního hradu. Jind ich Škopek jako král v oblíbenec si mohl

Obr. 1: Egerberg – p dorys hradu (m eno pásmem). A – popisovaný palác. ern – zdivo z 2. poloviny 13. století, k ížkovan – zdivo z doby po r. 1383, šrafovan – zdivo po r. 1460.
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Obr. 2: Egerberg – nákres jednotlivých pater paláce. 1 – zdivo postavené po r. 1383. 2 – zdivo postavené po r. 1460.

Obr. 3: Egerberg – nákres interiérových st n paláce. 1 – fragment
ost ní brány. 2 – pr jezd. 3 – arký ová kaple. 4 – zbytky kvalitní omítky. 5 – otisk po lehké p í ce. 6 – vstupy do prevét . 7 – ost ní vstupu do
prevétu. 8 – výklenek okna s dochovaným prkenným stropem. 9 – fragment ost ní okna. 10 – vstup na pavla a ochozy hradeb. 11 – dodate nou dozdívkou zúžené okno. 12 – vstup do paláce z venkovního
schodišt . 13 – šikmý v trací pr duch. 14 – vstup do p ízemní místnosti. 15 – zbytek st ílnovitého okénka. 16 – konzola nesoucí cihelný pas
vn jšího vstupu do pr jezdu. 17 – vyžlabený pískovcový kvád ík. 18 –
konzola která nesla cihelný pas vnit ního vstupu do pr jezdu.
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dovolit nechat povolat na hrad dvorskou stavební hu , která odstranila na této skalní hran p vodní hradby z 13. století a na uvoln ném míst
postavila velký t ípatrový palác. Jestli zde p ed
výstavbou paláce stála n jaká stavba p vodního
hradu nelze povrchovým pr zkumem zjistit.
Stávající zdivo paláce je zcela homogenní novostavbou a nevykazuje žádné použité ásti
zdiva staršího hradu. Ve zdivu je pouze zazd no
množství druhotn použitých kamenických
lánk .
Palác, vybudovaný na nízké skále nad 1.
nádvo ím, má lichob žníkový p dorys, obrácený užší stranou do 1. nádvo í, a k jeho výstavb
byl použit místní lomový edi ový kámen. Palác
byl od dolního hradu odd len ve skále vytesaným p íkopem, který je dnes z v tší ásti zasypán. V p ízemí paláce byla situována brána,
která formou pr jezdu ústila na druhém nádvo í
v jád e hradu a práh brány byl minimáln 3 m
vyvýšen nad plochu 1. nádvo í. Výškový rozdíl
mezi prahem brány a plochou nádvo í musela
p ekonávat n jaká forma šikmé rampy, ze které
bylo možné p ejít po padacím most do brány
paláce. Že byla brána z ejm uzavírána padacím
mostem je prakticky písemn potvrzeno. V roce
1457 prob hla p e, projednávaná p ed zemským
soudem, ohledn zrádného p epadení hradu
Egerberg Vilémem ze Šumburka a uplatn ní
d dických práv. Sedlák Petran p i výslechu p ed
soudem vypov d l:“...a pán cht nahoru, oni
p ed ním první most zav eli. Ale vrátný sb h,
spustil jim most, ale zrádce druhý most do pravého hradu zachovali sú...“ (Blaží ek 1973, 48).
To znamená, že z stal zvednutý most do jádra
hradu – brány paláce. Z ost ní vstupního otvoru
brány, prolomené ve 2 m tlusté pr elní zdi
paláce, z stal dochován pouze malý pískovcový
fragment (obr. 4 : 1). Na konci pr chodu pr elní zdí paláce byl otvor brány zaklenut cihelným
pasem, op eným o ozdobnou pískovcovu konzolu (obr. 4 : 16). Uprost ed výšky vstupního otvoru brány je v bo ní zdi zasazen pískovcový
kvádr s vytesanou postupn se prohlubující
p lkulatou drážkou ne zcela jasného ú elu; je
také možné, že kvádr byl druhotn použit (obr. 4 :
17, obr. 3 : 17). Za vstupem následoval kónicky
se rozši ující pr jezd, zakrytý trámovým stropem.
Pr jezd se do 2. nádvo í otvíral dalším vícenásobným cihelným pasem, op eným o velké pískovcové konzoly (obr. 4 : 18, obr. 3 : 18). Pravá
strana konce pr jezdu má zakulacen vyzd ný
roh kv li usnadn ní vjezdu voz na nádvo í jádra
hradu.
Vedle pr jezdu se v p ízemí paláce nacházela místnost, v traná v rohu šikmým pr duchem, která pravd podobn sloužila jako konírna a byla z nádvo í p ístupna vysokým vchodem. Jediné osv tlení p edpokládané konírny
zajiš ovalo st ílnovité okénko se šikmými špaletami, z ízené vedle vchodu do místnosti.

nemají žádné otvory. V severozápadním rohu p edpokládané konírny i v místnosti 1. patra paláce jsou zazd ny nad
sebou v nepravidelných rozestupech 4 ploché kameny,
výrazn vy nívající z líce zdiva. Vzhledem k tomu, že
obvodní zdi p ízemí a 1. patra mají stejnou mocnost, neobsahují tedy patrový ústupek ani otvory po trámech podlahy,
sloužily nepochybn tyto ploché kameny k uchycení podlahy 1. patra a schodišt , spojujícího 1. s 2. patrem. Zbývající
plocha podlahy 1. patra paláce musela být nesena v interiéru
umíst nou d ev nou konstrukcí vertikálních a horizontálních trám .
Vlastní obytné prostory se nacházely až ve druhém pate paláce. Na nádvorní stran m lo druhé patro umíst nou
pavla , nesenou d ev nými trámy. Otvory ve zdivu se zbytky trám jsou dodnes dob e zachovány. Pavla spojovala
ochozy obou p ilehlých hradeb a dá se p edpokládat, že
obdobná pavla byla umíst na ve stejné výškové úrovni i na
nádvorní stran protilehlého p lválcového paláce. Tak byla
umožn na plynulá okružní komunikace kolem nádvo í,
spojení budov mezi sebou a s ochozy hradeb.
Prostor druhého patra paláce byl p epažen lehkou d ev nou nebo hrázd nou p í kou ve dv místnosti. Umíst ní
p í ky je dodnes dob e znát na dochované omítce (obr. 3 :
5). Menší místnost byla osv tlena oknem se dv ma kamennými sedátky ve výklenku, proraženém ve východní zdi
a dalším oknem bez sedátek v západní zdi, s úpln dochovaným prkenným stropem ve výklenku okna a se zbytkem
venkovního ost ní (obr. 4 : 9, obr. 3 : 8, 9). Vedle okna se
nachází úzký vchod do prevétu, která má dochované nosné
krakorce. Místnost m la samostatný vchod na pavla
a s nejv tší pravd podobností sloužila jako ložnice. Prosv tlení vedlejší mírn obdélníkové obytné místnosti obstaráva-

Obr. 4: Egerberg – architektonické detaily paláce. ísla
jednotlivých pískovcových detail odpovídají pozi ním ísl m
na obr. 3.
První patro paláce obsahuje jednu velkou místnost
osv tlenou oknem s kamenným sedátkem, vyzd ným
v nádvorní zdi. Vedle okna je situován vstup do místnosti
portálkem s vytrhaným ost ním, k n muž vedlo z nádvo í
d ev né schodišt (obr. 5 : B). Po schodišti z staly áste n
ve zdivu paláce a v p ilehlé hradb dochovány otvory po
trámcích nosné konstrukce. Zbývající t i st ny místnosti

Obr. 5: Egerberg – pravd podobný vzhled paláce po r. 1383. A – západní pr elí, B – východní pr elí.
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Obr. 6: Egerberg – zlomky kachl , nalezené okolo paláce.
ném charakteru místnosti. Místnost z ejm sloužila
k ubytování nejbližšího služebnictva a k uskladn ní r zného
materiálu a pot eb. Za ízení menší místnosti ve 2. pat e
paláce vypovídá s velkou pravd podobností o jejím využití
v etn výstavby záchodu jako ložnice. Vedlejší místnost
sloužila, e eno dnešní terminologií, jako obývací pokoj
hradního pána a jeho rodiny, vybavený nezbytným modlitebním koutkem, v tomto p ípad nahrazeným luxusní
arký ovou kaplí. Sál ve t etím pat e paláce byl zcela jist
využíván k oslavám, k setkávání s p áteli, k jednáním
a pod., s instalovaným nezbytným záchodem.
Ob venkovní nároží paláce, obrácená k dolnímu hradu, jsou vyzd na z bosovaných kvádr a to až do úrovn
podlahy 2. patra. Výše jsou nároží armována již pouze
hladkými kvádry. Východní nároží paláce má až do výše 1
m nad skálu zdivo vyzd né spole n s p ilehlou obvodovou
hradbou dolního hradu. Od výše 1 m za íná bosáž a hradba
dolního hradu je již k nároží p izd na na spáru – nejedná se
o dv stavební fáze. Bosáž obou nároží je provedena velmi
pe liv a p sobí p íjemným dojmem, zm k ujícím strohé
linie hradu. Armování nároží bosovanými kvádry i zp sob
provedení arký ové kaple jsou základními znaky p sobení
dvorské stavební huti na výstavb paláce (Menclová 1972,
147; Durdík 2001, 189). Palác na hrad Egerberg je významným a zajímavým dokladem úrovn bydlení na konci
14. století, vybodovaným pro p edního velmože eských
zemí a dochovaným v celistvosti bez pozd jších p estaveb.
Použitá literatura: Blaží ek, J. 1973: ítanka k d jinám
Chomutovska. Chomutov; Durdík, T. – Bolina, P. 2001:
St edov ké hrady v echách a na Morav . Praha; Durdík,
T. 1991: Kaple vrcholn st edov kých hrad . In: Castellologica bohemica 2. Praha; Menclová, D. 1972: eské hrady
II. Praha; Sedlá ek, A. 1923: Hrady, zámky a tvrze Království eského XIV. Praha.

ly dv okna s jedním a dv ma sedátky a jedno okno bez
sedátek, obrácené do nádvo í. Místnost m la také vlastní
vchod na pavla , situovaný v jejím severovýchodním rohu.
Do východní zdi místnosti byla vestav na drobná arký ová
kaple, která se do interiéru místnosti otvírala vít zným
obloukem, neseným dv ma pískovcovými konzolami.
Vít zný oblouk již zmizel a jedna siln poškozená konzola
se dochovala. Kaple byla zklenuta z ásti dodnes dochovanou žebrovou k ížovou klenbou, s žebry bez konzol, zabíhajícími p ímo do zdiva (obr. 4 : 3, obr. 3 : 3, obr. 2). Kn žišt bylo umíst no v polygonálním arký i, neseném kamennými krakorci a mezery mezi nimi byly dozd ny
cihlami (obr. 5 : A). Otisk po st eše arký e je dob e viditelný na zdivu pr elí paláce.
T etí patro paláce zaujímal velký prostorný sál osv tlovaný šesti okny se sedátky ve výklencích a dv ma okny bez
sedátek. V jihovýchodní st n sálu byl z ízen úzký vstup do
prevétu s dochovaným jednoduchým ost ním (obr. 4 : 7).
Ze sálu bylo snad p ístupné podsebití, které nepochybn tak
významnou stavbu korunovalo.
Po etné nálezy honosných kachl v okolí paláce dokládají, že palác byl vytáp n n kolikerými bohat zdobenými kachlovými kamny. Odvod spalin musel být realizován vnit ními vestav nými komíny, protože ve zdivu paláce, dochovaném až tém do p vodní výšky, není žádných
stop po kou ovodech.
Velmi zajímavé srovnání s dneškem nabízí pokus o interpretaci ú elu místností paláce. Využití p ízemí jako stáje
pro dopravní prost edek – kon – snad dokladuje v trací
pr duch umíst ný u stropu místnosti a její spartánské osv tlení malým st ílnovitým okénkem a vysokým vchodem.
První patro bylo z obranných d vod osv tleno pouze
jedním oknem obráceným do nádvo í. To, že ve výklenku
okna bylo z ízeno sedátko, sv d í alespo o áste n obyt4

ty i kresebné rekonstrukce hradu Olomu any
Jan Št tina
o souvislosti olomu anského hradu s majetky olomouckých
biskup v okolí m stské osady Blanska (vzdálené asi 2,5
km severn od olomu anského hradu). Ke správ biskupských majetk totiž sloužil hrad Blansko, založený v 60.
letech 13. století olomouckým biskupem Brunem ze
Schauenburgu.2) Je rovn ž nutno p ipomenout, že olomuanský region zejména v období raného st edov ku sloužil
k dobývání a zpracování železné rudy, p i emž kontinuita
železá ské výroby z ejm p etrvala i v období vrcholného
st edov ku.3) Možnou spojitost výstavby olomu anského
hradu s t žbou a zpracováním rud nelze však dnes prokázat.
I v souvislosti s po átky hradu je zajímavá úvaha, podle níž
po rozbo ení hradu Ob any u Brna v letech 1315/1316 mohl
druhý hrad na panství, tedy práv Olomu any, sloužit jako
do asné správní st edisko ob anského panství. Hrad Olomu any totiž v roce 1346 drželi potomci Jind icha z Lipé,
o n mž víme, že v roce 1324 držel práv Ob any. Ve druhé
polovin 14. století olomu anský hrad vlastnili Cimburkové, od nichž pozd ji panství získali páni z Opatovic. Ješt
v letech 1406 – 1437 se v písemných pramenech objevuje
Jan Bidlo z Olomu an. Psaná historie pak o Olomu anech
na p l druhého století ml í a jméno vsi, nikoliv však hradu,
se objevuje až v roce 1560 v souvislosti s blízkým novohradským panstvím.
Z posledního pokusu o monografické zpracování sta-

Z íceniny hradu Olomu any (nesprávn také ert v
Hrádek, k. ú. Olomu any, okr. Blansko) náleží k mén
známým hrad m blanenského regionu. P esto se i této
zajímavé památce dostalo novodobého badatelského zájmu,
který vyústil v n kolik kresebných rekonstrukcí st edov kého stavu olomu anského hradu, zhotovených r znými
autory na základ vlastních terénních zjišt ní a dosud publikovaných poznatk . P edložený text se snaží o konfrontaci
sou asného stavu v domostí práv s p edstavenými kresebnými rekonstrukcemi. Sepsání následujících ádk podmínil
nejen zájem o konkrétní, autorovi po všech stránkách blízkou lokalitu, ale i úvaha o významu kresebných rekonstrukcí v procesu hlubšího poznávání torzáln dochovaných
památek.
Nejprve drobný exkurz do historie. Poz statky hradu
zaujímají klesající spo inek mohutné ostrožny, vybíhající
do údolí eky Svitavy z masivu Dlouhého vrchu asi 1,5 km
západn od obce Olomu an. Hrad do dnešních dn z stal
dochován ve form výrazných terénních poz statk , z nichž
lokáln vystupují zbytky zd né architektury (obr. 1). Bez
ohledu na to, zda hrad již od svého po átku plnil funkci
správního centra malého olomu anského panství, nebo m l
chránit severní ást panství hradu Ob any u Brna, m žeme
jeho po átky klást do druhé poloviny 13. století.1) P i dnešním stavu poznání nep íliš d vodná se zdá být úvaha

Obr. 1. Hrad Olomu any (okr. Blansko). Terénní nákres p dorysu hradu a nejbližšího okolí (podklad podle M. Pla ka, doplnil a upravil J. Št tina 2003).
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a severozápadní obvod hradu. Stavební úpravy 14.
století p inesly patrn zahušt ní zástavby jádra – itelné
jsou zejména relikty n kolikaprostorové stavby p i
severní hradb . Práv mezi
severní hradbou a b itovou
v ží vznikl vstupní objekt do
zadní ásti hradu, vybavený
kvalitními architektonickými
lánky. Dodate ným zásahem z mladších fází života
hradu mohla být i zm na
komunika ního schématu –
nelze totiž vylou it vedení
vstupní cesty p es terasu
p edhradí a p eložení vstupu
do jihozápadní obvodové
hradby p ední ásti hradu.
S touto zm nou ostatn
mohlo souviset také rozší ení
již tak velmi mohutného
šíjového p íkopu v jižní
polovin (na impozantních
Obr. 2. Hrad Olomu any (okr. Blansko). Pokus o rekonstrukci stavu hradu na po átku 15. cca 35 m p i horním okraji).
Naopak teprve do 14. století
století, pohled od východu (kresba J. Št tina 2003).
kladené dodate né zesílení
hradby p ední ásti hradu
vebního vývoje hradu vychází první kresebná rekonstrukce,
není pravd podobné, už vzhledem k výše popsaným odliškterá zaznamenává autorem p edpokládaný stav olomu anným rolím, které v obran vstupu do p edního i zadního
ského hradu na prahu 15. století (obr. 2).4) P dorys lokality
oddílu hradu p ipadaly práv štítové hradb a b itové v ži.
vznikl dom ením a úpravou terénního ná rtu poz statk
5)
Další pokus o znázorn ní asov blíže neur ené st elokality, publikovaného v pracích M. Pla ka. Rekonstrukdov
ké podoby olomu anského hradu v pohledu od jihu
ce zohled uje nové skute nosti, zjišt né terénním pr zkuvzešel
z ruky Ond eje Št pánka a je datován prosincem
mem lokality (nap . sm r b itu p edpokládané válcové v že,
2007
(obr.
3).7) P dorys hradu op t vychází z terénního
p dorys hradního paláce, p ibližný rozsah další zástavby
ná rtu publikovaného M. Pla kem. Autorova vize sídla,
p edního i zadního hradu, terénní situace a komunika ní
v souladu se záv ry M. Pla ka, správn rekonstruuje závazby sídla na bezprost ední okolí). Hrad ve velmi nevýkladní len ní hradu a zaujme p edevším navrhovaným
hodné poloze pod vrcholem Dlouhého vrchu m l nepravikomunika ním ešením. Uvažuje totiž o vedení p ístupové
deln lichob žný p dorys a dvoudílnou dispozici. P ední
komunikace pr razem ve východním valu a dnem šíjového
ást tém tvercového p dorysu, vymezená zd nou hradp íkopu, kterým ostatn vede i dnešní p ístup. Odtud m la
bou v elní partii zvýšenou do podoby mohutného štítu,
komunikace stoupat terénní rampou po most p es další
sloužila zejména komunika ním ú el m. Patrn ve výp íkop do brány v bo ní, jihozápadní hradb p edního odd chodním nároží p ední ásti hradu se nacházela vstupní
lení. I p es dosud existující velmi výrazné terénní relikty
brána, ke které sm oval most, kotvený do vrcholu valu
není zaznamenána štítová hradba p edního odd lení hradu.
a p ekra ující široké východní ohbí p íkopu. Val m l ve
V ž v d lící hradb mezi ob ma ástmi hradu má
východní partii podobu mimo ádn masivní sypané bariéry,
jejíž dimenze m žeme dob e posoudit na „ ezu“, vzniklém
po proražení nejmohutn jšího úseku valu novodobou lesní
komunikací. Práv na osu p vodní vstupní komunikace,
sm ující k hradu od obce Olomu an a postranní v tví
i z údolí eky Svitavy, mí il b it válcové v že, vetknuté do
st edu d lící hradby mezi p ední a zadní ástí hradu. Zatímco ochranu p ední ásti hradu zajiš ovala bariéra štítové
hradby, vstup do zadní ásti chránila válcová v ž s b item.6)
Dvouk ídlý, patrn podsklepený palác s pravoúhlým stykem k ídel v nádvo í a zalamovaným vn jším obvodem stál
v severozápadním pólu dispozice, nad svitavským údolím.
Palác m l složit jší dispozici a v nejnižší úrovni si dochoval
lomené okénko v okoseném pískovcovém ost ní. Na terase
Obr. 3. Hrad Olomu any (okr. Blansko). Pokus o rekonpod dlouhou jihozápadní frontou jádra je možno p edpoklástrukci stavu hradu v blíže neur ené st edov ké fázi, pohled
dat hospodá ské zázemí hradu, alespo v n které z fází
od jihozápadu (kresba O. Št pánek 2007).
života hradu snad p ístupné cestou obcházející severní
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v jižním vyúst ní p íkopu. Odtud by p es d ev ný most sm ovala do p edhradí, nacházejícího se na terénním stupni pod
bo ní, jihozápadní frontou hradu. Výrazný terénní rozdíl mezi
p edhradím a uvažovaným vstupem do p ední ásti hradu by
musela vyrovnat strmá rampa.
Jeden z dvojice podlouhlých
sypaných útvar , vystupujících
z jižního vyúst ní šíjového p íkopu, autor logicky spojil
s vn jším opevn ním p edhradí.
Toto ešení je možné stejn jako
varianta, že se jednalo pouze
o výsypky vzniklé hloubením
p íkopu bez jasn definované
fortifika ní role, metodami povrchového pr zkumu ostatn
nedoložitelné. Hmotové uspo ádání hradu nepochybn vychází
z autorovy znalosti komplikovaObr. 4. Hrad Olomu any (okr. Blansko). P edpokládaný stav hradu na po átku 15. století, né terénní situace v okolí. elo
pohled od jihu (kresba P. Šime ek 2009).
hradu tak, v souladu s in situ
existujícím terénním reliktem,
v autorov podání tvercový p dorys, od vodn ný patrn
chrání vysoká a masivní štítová hradba, p i vstupu do zadní
existencí dnes již op t zaniklého p ímého úseku jižní vn jší
ásti je pak vzty ena mohutná b itová v ž. Její b it však
zdi v že i úvahou M. Pla ka o možné existenci hranolové,
v rozporu s dnes již neexistující skute ností, doloženou
nakoso postavené v že. Dodejme pouze, že hranolovému
starším terénním pr zkumem, nemí í na osu vstupní cesty
p dorysu v že se nezdá nasv d ovat tvar destruk ního
(tj. k východu), ale sm uje proti prudce se zvyšujícímu
kužele, stejn jako existence vnit ní šachty kruhového p terénu p ed elem hradu.
dorysu. P estože definitivní vy ešení otázky p dorysu v že
Kone n tvrtý pokus o vyjád ení hmotového ešení
m žeme o ekávat teprve od podpovrchových pr zkum ,
olomu anského hradu a jeho vztahu k nejbližšímu okolí
dnešní stav v domostí nás sm uje spíše k p edstav kruhop edstavuje variantu první verze (obr. 5). Hrad je zachycen
vé, b item opat ené v že s pr m rem blížícím se 10 m.
v nadhledu od severu, tedy od údolí eky Svitavy. Hradní
Podoba paláce se zalomeným p dorysem a prakticky parapalác je zde ešen jako masivní budova, krytá pultovými
lelním pr b hem nádvorních i vn jších zdí koresponduje
st echami spádovanými do nádvo í. Tuto variantu lze zd s tradi ní p edstavou p dorysu budovy p ed nedávným
vodnit hlavn rozdílností dimenzí mohutné vn jší obvodové
nálezem pravoúhlého styku nádvorních zdiv. Za inspirativní
zdi paláce (cca 260 cm) a pon kud subtiln jší zdi dvorní
je t eba považovat zejména autorovo pojetí vstupu do hra(asi 170 cm). P estože se palác nacházel na nejchrán n jším
du, jakkoliv pro zakreslené ešení bez p isp ní archeologicmíst hradu, mohl být sou asn ohrožen z terénní plošiny
kého pr zkumu nemáme hmatatelné d kazy. Podn tná je
v severovýchodním p edpolí, p ípadn z blízké vstupní
i kresebn vyjád ená úvaha o p i len ní severovýchodní
cesty stoupající k hradu ze svitavského údolí. Zna né výšterasy k vn jšímu okruhu lehkého ohrazení hradu, navazujíkové vyvinutí palácové budovy, p i pohledu z údolí eky
cí na p íkop a segment sypaného valu na vstupní, východní
Svitavy strmící na vrcholu vysokého skalnatého h betu,
stran areálu.
dodnes nazna ují výrazné terénní relikty tohoto objektu
T etí kresebná rekonstrukce stavu hradu Olomu any je
i mohutné su ové kužely na svazích ostrožny. Ostatn i obdílem ing. arch. Pavla Šime ka a náleží do souboru kresebtížn vysv tlitelné vysunutí celého hradu až do nejzazší
ných rekonstrukcí moravských hrad , vzniklých v rámci
možné polohy klesající ostrožny, draze vykoupené podstatvýstavního projektu Copuli lapidum (obr. 4).8) Autor
ným snížením obranných kvalit hradu, m že nazna ovat
v bravurní kresb zachytil sv j názor na stav hradu Olomut sn jší vazbu na svitavské údolí. S údolím eky Svitavy byl
any po átkem 15. století, op t v nadhledové axonometrii
hrad ostatn spojen i jednou ze dvou p ístupových komuniv pohledu od jihu. Dvoudílná dispozice hradu a rozvržení
kací.
jeho hlavních ástí – obvodové hradby, válcové v že
Kresebné rekonstrukce zaniklých i destrukcí postižes b item v d licí hradb a p dorysn zalomeného paláce
ných objekt , nej ast ji hradních z ícenin, poskytují nepouv chrán né poloze nad svahem spadajícím ke Svitav –
enému zájemci více i mén v rohodný pohled na pravd souhlasí s realitou dob e zaznamenanou Pla kovým p dopodobný, pozd ji zm n ný nebo dnes již neexistující stav
rysným nákresem. Inven ní (a pro další úvahy podn tné) je
daného objektu, pochopiteln s r zným podílem autorské
navrhované ešení komunika ního systému hradu. Vstupní
licence. Kresebné rekonstrukce se však mohou stát i procesta m la p ibližn uprost ed procházet východním valem
st edkem k hlubším úvahám o možném i pravd podobném
v míst , kde dodnes spat ujeme výraznou prohlube nevývoji jednotlivých ástí areálu, zaniklém komunika ním
známého p vodu. P es terasu vytvarovanou ve vn jším
schématu nebo funkcích dnes již obtížn interpretovatelsvahu šíjového p íkopu by cesta dosp la do rozší ené ásti
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se subtilních otázek spojených s detaily stavebního vývoje
olomu anského hradu, by ostatn za sou asného stavu
archeologicky nezkoumané lokality pozbývaly smyslu a již
prezentované záv ry mohou mít pouze podmín nou platnost. Podstatn jší než jednozna ný výsledek je podle autorova mín ní jiný aspekt tvorby kresebných rekonstrukcí. Za
každou z p edložených kreseb (nejen olomu anského hradu) musíme totiž vid t p edevším tv r í proces, spojený se
zájmem o danou lokalitu, o poznání její dávno zaniklé
st edov ké podoby a poslání jednotlivých ástí hradního
organismu. Výsledky sice v tšinou z stávají neov itelné,
avšak domyšleno do d sledk – práv v odborn obhajitelných kresebných rekonstrukcích zaniklých i na prahu
zániku stojících kastelologických lokalit se m že skrývat
jejich nový, bohužel již pouze virtuální život.
Poznámky: 1) K historii hradu zejména Bolina, P. –
Doležel, J.: Hrady na Drahanské vrchovin do konce 13.
století (po áte ní stav výzkumu). In: Archaeologia historica
13. Brno 1988, s. 321 – 352; Procházka, R.: Od Ob an
k Novému hradu. In: Castellologica bohemica 4. Praha
1994, s. 63 – 66; Št tina, J.: Hrad Olomu any. In: Castellologica bohemica 10. Praha 2003, s. 199 – 220 (zde i seznam
další literatury); Macha , K.: Olomu any a okolí. Zajímavosti z historie. K tiny 2003, s. 5 – 8, 13. 2) Doležel, J.: Ke
vzniku a vývoji n kolika m st st ední a severozápadní
Moravy (Blansko, Ivan ice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov).
In: Archaeologica historica 20. Brno 1995, s. 201 – 217. 3)
Souchopová, V. – Merta, J. – Truhlá , J. – Balák, I. – Štefka, L.: Cesta železa Moravským krasem. Blansko 2003, s.
18 – 25, 87 – 89. 4) Št tina, J.: Hrad Olomu any. In: Castellologica bohemica 10. Praha 2003, s. 199 – 220. 5) Pla ek,
M.: K vývoji hrad v povodí Svitavy. In: Archaeologia
historica 13. Brno 1988, s. 307 – 320; Pla ek, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hrad hrádk a tvrzí. Praha
2001, s. 36, 173, 456 – 457. Všechny autorovi známé terénní ná rty lokality s komentá em zájemce nalezne v lánku
Št tina, J.: Hrad Olomu any. In: Castellologica bohemica
10. Praha 2003, s. 201 – 203. 6) P ímý úsek zdiva b itu
existoval ve svahu su ového kuželu v že mezi lety 1996 –
2001, poté v nadzemní partii zaniknul. 7) Pod jménem hrad
Olomu any publikováno na www.hrady.cz. 8) Šime ek, P.
– Pla ek, M. – Skálová, V.: Copuli lapidum I + II. Hrady
a hrádky v povodí Svratky a Svitavy. Brno 2009, s. 49.

Obr. 5. Hrad Olomu any (okr. Blansko). Pokus o rekonstrukci hradu na po átku 15. století, pohled od severu (kresba J. Št tina 2010).
ných terénních útvar . To platí zejména u objekt dochovaných pouze ve form obtížn itelných terénních relikt i
s minimem existujících nadzemních ástí. tve ice p edstavených kresebných rekonstrukcí olomu anského hradu
variantní ešení a teoretickou diskusi nad dosud nedo ešenými problémy této tém archeologizované lokality nepochybn umož uje. Text však nesm oval k úzce odborné
polemice nad n kterými diskutabiln jšími aspekty p edstavených rekonstrukcí. Jakékoliv kategorické záv ry, týkající

Hrady Alsaska III
Ji í Hoza – Milan Zikmund – Zden k Sadílek – Karel Miklas
(pokra ování z minulého ísla)
Chateaux d´Ottrott
Oba sousedící hrady (Rathsaumhausen, Lutzelbourg)
byly vystav ny na ostrožn v nadmo ské výšce 485 m.
Archeologické vykopávky dovolují konstatovat, že první
hradby byly vystav ny v 11. – 12. stol.1) Následkem požáru
bylo místo p estav no na dva hrady:

potencionálních obléhacích stroj rovn ž výraznou míru
dekora ní. Stavba z erveného pískovce obsahuje p ízemí a 3 podlaží. P ízemí sloužilo jako sklep k uchování
vína z vinic oblasti Ottrott. První poschodí obsahuje krb,
pec s kuchyní a služebné komnaty. Ve druhém poschodí,
bohat zdobené románskými plastikami, se nacházel
panský sál v pravém slova smyslu.2) Tato stavba je jedním z ídkých p íklad dochovaných donjon v Alsasku
a v bec v celé východní Francii. Hradba obkružuje
hradní areál a v severovýchodní ásti je do ní vetknut
kruhový donjon postavený v pol. 13. stol., na severozápad je p erušena podkovovitou flankovací baštou.3)

Rathsamhausen
Nejstarší ástí je impozantní tverhranná obytná v ž
(okolo 1180 – 1200). Krásná románská stavba s etnými
dekorativními lánky na hlavicích a sloupcích. Stranou
možného útoku je oto ena západní st na bez oken, která
je opat ena bosovaným zdivem, majícím krom významné funkce antidetona ní proti st elám dopadajícím z
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Chateau d´Ottrott – Rathsamhausen, ez donjonem (podle
díla cit. v pozn. 1).

Chateau d´Ottrott – Rathsamhausen (kresba M. Zikmund).

Lutzelbourg
Druhý z hrad je odd len od hradu Rathsamhausen p íkopem a je vzdálen p ibližn
padesát metr východním sm rem. Hradní
staveništ je vymezeno p tiúhelným p dorysem, na východ je orientována brána, kterou
kryje podkovovitá flankovací bašta. Kruhový
bergfrit je vetknut do západní hradby a obrací
se sm rem k hradu Rathsamhausen. Tato stavba
je datována do pol. 13. stol. Zdi jsou op t vystav ny z bosovaného zdiva a jsou na mnoha
místech proraženy st ílnami. Za stoleté války je
hrad v r. 1370 zni en tlupami Angli an a tlupami z Armagnacu. Je obnoven až okolo r.
Chateau d´Ottrott – p dorys hrad Rathsamhausen (vlevo), Lutzelbourg
1400. Severní st na paláce je krásným p íkla(vpravo) podle díla cit. v pozn. 1.
dem panského paláce konce 14. stol. Palác o 2
zni en, jako mnoho alsaských hrad , je b hem t icetileté
poschodích na p ízemí je osv tlen tverhrannými okny
války.5)
z nádvo í a koruna zdiva paláce je zdobena slepou arkaturou. Plochostropá patra spo ívala na konzolách s dodnes
4. fáze hrad Ottrott
zachovanými reliéfními erby.4)
Vykopávky dokazují, že na konci 11. stol. je hrad vyP vodní hrad byl založen alsaským hrab tem, mocným
stav
n ze d eva na kamenných základech šlechticem, majípánem, ovládající oblast okolo Mont Saint Odile. Ale v r.
cím
vztah
k opatství Hohenbourg-Mont St. Odile. Po r.
1114 je vyhnán Hohenstauffy a nachází úto išt na hrad
1115 v majetku opatství, páni z Lutzelbourgu jsou ve služDabo. Rekonstruovaný hrad se stal centrem pro ízení celébách alsaského vévody. Opravují spálený hrad na po . 12.
ho regionu a když Hohenštaufové usedají na císa ský tr n,
stol. Kolem r. 1200 se rod pouští do stavby podle nových
stává se opravdovým íšským palácem. Okolo r. 1180 se
vojenských princip na základ teritoriální politiky Hohenhlavní centrum st huje do m sta Obernai. Hrad je sv en
štauf . B hem pol. 13. stol. se rod rozd luje mezi dva tábotedy ministrovi, jehož rod se stává velmi mocným, financury, které se st etnou a jedna ást rodu zakládá nový hrad.
jícím opatství Mont Saint Odile. V r. 1197 alsaský hrab
Dv ásti mají tedy spole nou historii, více i mén autozni il hrad Hohenstauff . V roce 1232 se biskup ze
nomní, do doby, než se op t stanou majetkem pán
Štrasburku pokusil zabrat vlastnictví císa ského rodu, ale
z Rathsamhausenu na konci 16. stol.6)
nakonec hrad z stává v císa ském držení. Po t chto epizoPoznámky: 1) Mengus, N. – Fuchs, M. – Rieger, T.:
dách hrady ztrácejí na významu a stávají se majetkem n koChateaux forts d´Alsace. Barcelona 2001, s. 88. 2) Salch,
lika dalších rod . Ve 14. stol. je Lutzelbourg zni en a reCh. L.: Dictionnaire des chateaux et des fortificationes du
konstruován ve 2 periodách. V r. 1424 je hrad postoupen
moyen age en France. Paris 1978, s. 869 – 871. 3) Citace
Hohenštauf m, kte í jej cht jí v novat burgundskému vév pozn. 1. 4) Citace v pozn. 2, s. 868 – 871. 5) Citace
vodovi, Charlesovi le Téménaire. Biskup jej tedy nechává
v pozn. 1. 6) Citace v pozn. 1.
zastavit. Lutzelbourg je ješt obydlen v 16 stol. Definitivn
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Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
pramenné d kazy, které by uvedené tvrzení dokládaly, chybí.
V každém p ípad v první t etin 16. století se tento dv r nacházel
ve vlastnictví známého výtržníka a nep ítele žid P ibíka esanského z Kadova, bratra výše zmín ného Jana esanského. To by
op t potvrzovalo domn nku, že ves tehdy z ásti pat ila esanským,
od nichž ji získali Strojeti tí. Ma kovský dv r byl z ejm d dickým
podílem P ibíka esanského a není vylou eno, že i jeho osobním
sídlem. Roku 1537 však dv r p evedl na svého souseda Václava
Zmrzlíka ze Svojšína na Lná ích. Skute nost, že tak u inil zápisem
do menších desk zemských umož uje domn nku, že to n jak souviselo s dluhem 3 kop a 17 gr. ., kv li kterému Václav Zmrzlík
P ibíka pohán l p edchozího roku do komorního soudu.12) Není
však vylou eno ani to, že P ibík esanský k transakci p ikro il
proto, že nem l potomstvo a s bratrem Janem nežil v p átelské
shod 13) a tak sv j majetek rad ji odkázal jiné osob . Nový majitel
si držbu Ma kovského dvora vložil roku 1542 do obnovených desk
zemských, což pak zopakoval ješt roku 1553.14) V obou zápisech
je dv r výslovn nazýván poplužním. S vlastnictvím dvora
po P ibíkovi esanském z Kadova bezesporu souviselo soudní
ízení mezi Václavem Zmrzlíkem a bratry Václavem, Mikulášem,
Janem, Jaroslavem a Ond ejem esanskými, synovci P ibíkovými,
kte í si po strýci nárokovali zejména pstruhový potok (nejspíše
vodote procházející Polánským rybníkem). Václav Zmrzlík ve
snaze zachovat celistvost získaného zboží se roku 1556 smluvn
zavázal vyplatit brat ím esanským za jejich právní nároky jistou
sumu a uhradit soudní výlohy.15) Ke Lná m pat il Ma kovský dv r
ješt roku 1564, kdy Václav Zmrzlík ze Svojšína vložil lná ské
panství do desk Zde kovi ze Šternberka.16)
Další dv r, jehož specifické právní postavení dokládají zápisy
v deskách zemských, náležel Janu Sedlákovi, po jehož bezesporu
bezd tné smrti p ipadl panovníkovi, který jej p enechal Burianu
staršímu B šínovi z B šin a roku 1544 mu jeho držbu potvrdil
v etn práva naložit s dvorem podle vlastního uvážení. Burian toho
záhy využil, jak sv d í zemskodeskový zápis z roku 1546, kterým
se p iznal, že dv r prodal za 20 kop gr. . nám již známému Václavu Zmrzlíkovi ze Svojšína.17)
Krom Jana Sedláka hospoda il v Polánce ješt Van k Sedlák
(nejspíše bratr), který si sv j dv r vložil do desek zemských roku
1550.18) O ty i roky pozd ji však již nebyl mezi živými, nebo
práva vkladu do desek tehdy již využili jeho synové Ond ej, Ji ík
a Pavel Sedlákové, a to i jménem svých dosud nezletilých brat í
Jana a Mat je.19) Zde se nabízí domn nka, zda v tomto p ípad
nešlo o dv r Jana Sedláka zem elého p ed rokem 1544, který Van k mohl získat od Václava Zmrzlíka ze Svojšína.
V. Saitl, který se podrobn ji zabýval genealogií rodu Strojetických ze Strojetic, uvádí, že roku 1550 koupil state ek Polánku od
Va ka Sedláka nám již známý Bo ivoj Strojetický na esanicích.20)
Ve sv tle citovaných pramen je však z ejmé, že toto tvrzení není
zcela p esné. Dv r Va ka Sedláka byl, jak již víme, ješt roku 1554
v držení jeho syn . Nicmén další pramenné zprávy nazna ují, že
ho nakonec p ece jen prodali, a to možná práv Bo ivojovi Strojetickému. Jen pro zajímavost uve me, že rodina užívající p íjmení
Sedlák žije v Polánce dosud.
Krátce po polovin 16. století tedy vypadaly majetkové pom ry v Polánce tak, že Bo ivoj Strojetický zde m l ty i poddané
z podílu po otci a nejspíše i Sedlákovský dv r, tedy celkem p t
usedlostí. Naproti tomu poplužní dv r Ma kovský pat il ke Lnám, nikoli však natrvalo, jelikož když roku 1617 prodával Zden k
Novohradský z Kolovrat lná ské panství Adamovi st. ze Šternberka,
není již jako jeho sou ást uvád n.21) Snad byl mezi lety 1575 a 1577
rovn ž odprodán v rámci oddlužování lná ského panství. P ednostní
zájem by o n j m li bezesporu Strojeti tí, kterým již tehdy pat ila
v tšina vsi.
V té dob však již Bo ivoj Strojetický nežil, nebo zem el 26.
ledna 1572 a byl pochován v kostele Všech svatých v esanicích,
kde se dochoval jeho poškozený heraldický náhrobník.22) Rodinné
jm ní tvo ené esanicemi s tvrzí, poplužním dvorem a podacím,
vsí Jind ichovicemi a díl ími majetky v Nové Vsi, Polánce, Životi-

„State ek Polánka e ený,
v kraji Práchenským ležící“
Vladimír ervenka
Ves Polánka se nachází v okrese Plze -jih 1 km jihozápadn
od Kasejovic, k nimž náleží jako místní ást. Jde o ves nepravidelného p dorysu, kterou prochází od severu k jihozápadu komunikace z Kasejovic do Chanovic. Na ni se od jihu napojuje náves kapkovitého tvaru, kolem které je soust ed na v tšina zástavby. Na
západ uzavírá extravilán vsi z v tší ásti zalesn ný vrch ihadlo
(629 m).
A koli jde i dnes o nevelkou ves, byla Polánka v minulosti
centrem samostatného šlechtického statku. Zmínky o jeho existenci
nalezneme u regionálního historika Blatenska J. P. Hilleho a u A.
Sedlá ka.1) Z nich pak erpala další soudobá regionální literatura
i ozd jší p íru ky.2) Nejnov ji byl šlechtický statek v Polánce zahrnut do kompendia Panská sídla západních ech – Plze sko.3)
Ve všech uvedených zdrojích nalezneme ovšem spíše povrchní
informace shodující se vesm s v p edpokladu, že v Polánce byla
v minulosti tvrz, kterou se pokusil lokalizovat již J. P. Hille a po
n m auto i posledn citované publikace. Naším cílem je na základ
širšího spektra dochovaných pramen uvedené údaje doplnit
a podle pot eby korigovat.
Po átky šlechtického statku v Polánce sahají pravd podobn
již do 14. století. S naší Polánkou však nem žeme spojovat zprávu
z roku 1381, podle které zde byla provolána odúmr po Zde kovi,
e eném Lízal, kterou následn obdržel jistý Pechanec.4) Místem
provolání byly totiž Klatovy, což nazna uje, že v tomto p ípad šlo
patrn o stejnojmennou ves ležící asi 5 km jihozápadn od Nepomuka, jak to pochopil i editor citovaného pramene. Za první písemnou zprávu, která pravd podobn souvisí s Polánkou u Kasejovic,
lze považovat až údaj z roku 1395, podle kterého byl ve vsi poplužní dv r odum elý po Vícemilovi.5) Zboží tehdy p ipadlo Držkrajovi
z Kladrubec, píšícím se po vsi nedaleko Polánky, jehož stejnojmenný následovník je roku 1464 p ipomínán v ob anské knize m ste ka Kasejovic.6) Na dalších ty icet let se pak Polánka z pramen
vytrácí, na emž mají jist sv j podíl nejasné právní pom ry v zemi
b hem husitských válek. Teprve roku 1438 zjiš ujeme, že se po vsi
psal Zden k z Polánky, který byl uvedeného roku spolu s okolními
šlechtici ajchanem z Heroltic, Old ichem ze Zábo í, P ibíkem ze
esanic a Petrem Holub tem p ítomen v Kasejovicích delikátnímu
rozvodovému ízení.7) Jaké byly majetkové pom ry v Polánce
v následujícím období, však op t pro torzovitost pramen nevíme.
M žeme se ovšem domnívat, že ves nebo alespo její ást byla
p ipojena k nedalekým esanicím, kde již od po átku 15. století
sídlil rod vladyk z Kadova, jehož p íslušníci se po svém sídle psali
esanští. V p ímé i nep ímé rovin to dokládají zprávy, které máme
o Polánce k dispozici z první poloviny 16. století. Z nich také vyplývá, že ves byla tehdy majetkov rozd lena. ást pat ila, jak již
nazna eno, k esanicím, které již p ed rokem 1534 získal od Jana
esanského z Kadova Jan Strojetický ze Strojetic pocházející ze
Žatecka.8) Když zem el, vložili si roku 1543 jeho synové Václav
a Bo ivoj Strojeti tí v rámci esanického statku do obnovených
desk zemských také zboží v Polánce.9) Z formulace zemskodeskového zápisu skute n vyplývá, že ves jim nepat ila celá. M li zde
ty i poddané – Krále, Maška, Matouše Velka a Váchu, které roku
1544 p ijal ke svému d dickému podílu Bo ivoj Strojetický. V této
dob je v Polánce také poprvé zmi ován rybník (pravd podobn
totožný s rybníkem ležícím asi 500 m jihovýchodn od vsi).10)
Vedle poddanských grunt bylo ve vsi i n kolik usedlostí
zvláštního právního postavení. Snad šlo o p vodn manské dvory,
které byly zpo átku zapisovány do desk dvorských a po jejich
zrušení Vladislavem II. Jagellonským pak do desk zemských,
odkud v souvislosti s Polánkou informace o nich erpáme. První
z t chto usedlostí p edstavoval tzv. Ma kovský dv r. Podle J. P.
Hilleho zde byl údajn již roku 1460, kdy byl manským ke hradu
Zvíkovu.11) Tím by se sice dal vysv tlit jeho právní status, nicmén
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vysv tlovalo, pro roku 1654 náleželo k P ebudovu n kolik rolník
také zde. Krom toho uvedené skute nosti vnáší rovn ž nové sv tlo
do genealogických vztah rodu po Bílé ho e. Zdá se pravd podobné, že Jan Ji í Strojetický, p ipomenutý roku 1632 na P ebudov
a Ji í Strojetický, kterému statek spolu s Polánkou pat il roku 1654,
byli otec a syn. Polánku z ejm získali d dictvím po Janu Fridrichovi Strojetickém, který pravd podobn zem el bez potomstva.39)
Ji í Strojetický, který se v souvislosti s P ebudovem a Polánkou p ipomíná roku 1654, je bezpochyby totožný s Jind ichem
Ji ím Strojetickým. O n m z pramen víme, že m l matku Salomenu Magdalenu z Prostého a sestru Alenu (Helenu) Kate inu, která
se roku 1642 provdala v Kasejovicích za lajtnanta císa ské armády
Antonína Weisperga. Po jeho brzké smrti pak uzav ela další s atek,
tentokrát s kasejovickým m š anem Janem ermákem ( e eným
též Kožešník), což však její bratr Jind ich Ji í vzhledem ke stavovské nerovnosti manželství nelib nesl. O následné rodinné rozep i
nás informují listinné dokumenty uložené v Národním archivu
v Praze ve fondu Stará manipulace.40) Z dalších pramen , které zde
ješt budeme citovat, známe sestry Dorotu Magdalenu a Annu
Ludmilu, z nichž tato by mohla být totožná s pannou Anni kou
(Anežkou?) Strojetickou, která byla roku 1659 v Kasejovicích za
kmotru jednomu novorozenci z Polánky. Ve stejné roli je roku 1651
p ipomínána panna Barbora Strojetická, která z ejm byla rovn ž
sestrou Jind icha Ji ího.41)
Vra me se ale nyní k Polánce. Za Jind icha Ji ího Strojetického již nem la sídelní význam, jak dokládá v prvé ad to, že majitel
se tituloval po P ebudov . Krom toho byla rovn ž zatížena dluhy.
Proto roku 1661 Jind ich Ji í Strojetický prodal „state ek sv j
Polánku e ený, v kraji práchenským ležící, od starodávna nad
pam lidskou vždy v rodu... pán v z Strojetic bejvalý“ za 1950
rýn. zl. Ctiboru Ferdinandovi Údražskému z Kest an.42) Ze smlouvy
o prodeji poznáváme v prvé ad rozsah „state ku“. Tvo il ho
pon kud zpustlý panský dv r s malým ovocným sadem, rybníkem
s maximální kapacitou 20 kop rybí násady, kr mou, právem lovu
zv e a p irozen se zem d lskou p dou a poddanými. Jind ich Ji í
Strojetický považoval prodej Polánky za do asnou záležitost, nebo
si vymínil p edkupní právo pro p ípad, že by v budoucnu získal
prost edky na uhrazení pohledávek. D ležité ástky p edstavovaly
také závazky v i sestrám prodávajícího Dorot Magdalen a Ann
Ludmile. V p ípad , že by Strojetický získal prost edky v dob , kdy
už by byla Polánka pln oddlužena, zavázal se kupujícímu k úhrad
jeho výloh s tím spojených. Polánka se ovšem do vlastnictví Strojetických již nevrátila. Jind ichovi Ji ímu z stal P ebudov, který roku
1667 odprodal Jan Ji í Strojetický (bezesporu syn nesoucí jméno po
d dovi z otcovy strany) ke lná skému panství.43) Manželkou tohoto
byla nejspíše paní Alena Strojetická z P ebudova, zdržující se ve
Slatin , která zem ela 3. (13.) ervna 1677 a byla pochována
v Kadov .44)
Rytí Údražský z ejm brzy shledal, že koup Polánky pro n j
nep inesla žádný profit, a proto ji již roku 1663 prodal za 2000 rýn.
zl. hrab ti Aleši Ferdinandovi Vratislavovi z Mitrovic na Lná ích.45)
Nový majitel p ipojil Polánku ke lná skému panství, ímž existence
místního šlechtického statku skon ila.
Výpov pramen nenasv d uje v žádném sm ru tomu, že by
v Polánce n kdy stála tvrz, jak se domníval kup íkladu J. P. Hille,
který za její poz statky považoval klenby v p. 8.46) V nejnov jší
literatu e je sice existence tvrze v Polánce p edpokládána, ovšem
s rezervou. Šlechtické sídlo je p i tom hypoteticky kladeno na okraj
návsi; k jeho zániku údajn došlo až v 19. století.47)
Reziden ní funkci plnil pro majitele Polánky z ejm vždy jen
poplužní dv r doložený poprvé roku 1395 jako majetek po zem elém Vícemilovi. Zda je totožný se sídlem Zde ka z Polánky, p ipomínaného roku 1438, nelze z dochovaných pramen ur it. Reziden ní funkci m l p ed rokem 1537 bezesporu Ma kovský dv r
(majetek P ibíka esanského z Kadova), o jehož existenci máme
další zprávy z let 1542, 1553 a 1564, kdy již ale pat il ke lná skému
panství. J. P. Hille myln ztotož uje Ma kovský dv r s dvorem
Sedlákovským ( p. 5) a dokonce tvrdí, že po roce 1576 byly
k dvoru p íslušející pozemky rozparcelovány mezi poddané
s podmínkou, že si je m že vrchnost podle uvážení znovu p ivlast-

cích, e elovicích a Blatence zd dilo jeho šest syn . Tehdy došlo
v d sledku vysokého po tu d dic k vytvo ení, respektive znovuz ízení n kolika samostatných deskových statk , mezi nimi
i Polánky. Tu obdržel Jan Strojetický, který je po vsi titulován
poprvé roku 1579, kdy dlužil 30 gr. na berni.23) Roku 1589 pak
vystupuje ve stavovském titulá i jako „Jan starší Strojetický ze
Strojetic na Polánce“.24) Nejspíše roku 1602 byl po ízen seznam
katolických šlechtic , zpracovaný nejpodrobn ji pro Práche sko.
Zde figuruje „Jan Strojetický ze Strojetic na Polánce, stá í okolo 55
let“. Roku 1608 byl jedním ze šlechtic Práche ska, který omlouval
svou osobní neú ast na práv na ízené vojenské hotovosti.25) Naposledy je Jan Strojetický zmi ován v dalším seznamu katolické
šlechty z roku 1609, avšak zde již bez uvedení statku.26)
O rozsahu deskového statku Polánky jsme informováni ze
soupisu poplatník Království eského provedeného roku 1603. Jan
Strojetický se zde p iznával k dani ze t í poddanských hospodá
a jednoho komínu.27) Je s podivem, že jsou zde zmi ovány pouze t i
selské usedlosti, když o cca padesát let d íve byly ve vsi podle
výpov di pramen ty i. Bu jedna z nich mezitím zanikla, nebo ji
majitel prost jen zám rn zatajil, aby snížil da ové b emeno.
Z dochovaných písemných pramen je známa asistence Jana
Strojetického u n kolika právních záležitostí. Roku 1594 spe etil
spolu s Janem Dubským z T ebomyslic na Zahor icích a Janem
Chanovským z Dlouhé Vsi na Dožicích poslední v li Jind icha ml.
B šína z B šin na B l icích.28) Zajímavou je jeho aktivita jako
prost edníka ve vleklém sporu Jana Chanovského s Ond ejem
esanským z Kadova na Starém Smolivci o les Kohout u Mladého
Smolivce v letech 1597 – 1604.29) Roku 1603 prost edkoval dohodu
mezi Volfem Novohradským z Kolovrat a Kryštofem Old ichem
z Burgersdorfu o prodeji statku Kladrubec.30) Ve všech uvedených
p ípadech se píše „na Polánce“.
O soukromém život Jana Strojetického víme pramálo. Neznáme ani jméno jeho manželky, nevíme ani kolik m l potomk ,
pokud je v bec m l. Genealog Dob enský se pouze zmi uje o jisté
Ann Strojetické (sestra, dcera Janova?), která žila svobodná
v Polánce roku 1594.31)
V. Saitl však nejspíše správn pokládá za syna Janova Jana
Fridricha Strojetického,32) který se zú astnil eského stavovského
povstání tím, že roku 1619 p ísahal na konfederaci odbojných
stav , ale protože si jako katolík vyhradil vše, co by n jak poškozovalo jeho konfesi, byla mu roku 1624 prominuta ud lená pokuta.33)
Budeme-li p edpokládat, že Jan Fridrich byl opravdu synem Jana
Strojetického na Polánce, pak byl v dané dob patrn ješt dost
mladý. M žeme tak usuzovat z toho, že v berním rejst íku z roku
1615 statek Polánka v bec nefiguruje, zato je zde uvedeno, že
Bo ivoj Strojetický ze Strojetic na Nové Vsi platil berni rovn ž ze
sirot ího statku, kterým byla podle všeho práv Polánka, kde vykonával funkci poru níka.34) Jan Fridrich tudíž musel dosáhnout
plnoletosti teprve po roce 1615, což znamená, že roku 1622 mu
ješt nebylo ani t icet. Roku 1628 však již nejspíše nebyl mezi
živými, nebo jeho jméno nenalezneme v protokolu reforma ní
komise, která toho roku zjiš ovala konfesijní p íslušnost urozeného
a m š anského obyvatelstva v Bechy sku, Plze sku a Práche sku.
Ze Strojetických zde figurují Jan Adam, Bo ivoj a Zden k, tedy
všichni tehdy žijící dosp lí p edstavitelé rodu, kterým bylo jakožto
katolickým vrchnostem na ízeno zajistit do roku 1629 konverzi
svých poddaných ke katolictví.35)
Roku 1654 byla rovn ž Polánka zvizitována pov enými komisa i v rámci p ípravy podklad pro náš nejstarší katastr – berní
rulu. Není však tehdy uvád na jako samostatný statek, nýbrž jako
sou ást statku P ebudova (5 km severozápadn od Kasejovic). Jako
jeho majitel je ozna en Ji í Strojetický. V Polánce tehdy žili ty i
rolníci, v P ebudov jeden zahradník a ke statku náležely rovn ž t i
rolnické usedlosti a jedna pustá v esanicích. Pro vrchnost pracoval
jeden ov ácký pacholek.36) Centrem statku, i spíše state ku, byl v
této dob tedy P ebudov, jehož majetkovou samostatnost lze prokázat poprvé roku 1632, kdy se po n m píše Jan Ji í Strojetický.37)
Ten pravd podobn není totožný s Ji ím Strojetickým uvád ným
v berní rule roku 1654, nýbrž se stejnojmenným lenem rodu, který
roku 1615 platil berni ze dvou poddaných v esanicích.38) To by
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rkp. XVII F 35, pag. 190 – 191. 30) DZV 180, H 15 – 17. 31) NA,
Sbírka Dob enský, inv. . 1037. 32) Citace v pozn. 20, s. 27. 33)
Bílek, T. V.: D jiny konfiskací v echách po r. 1618 I. Praha 1882,
s. 574. 34) Srov. Sedlá ek, A. (ed.): Rozvržení sbírek a berní r.
1615 dle uzav ení sn mu generálního nejvyššími berníky u in né.
Praha 1869, s. 42, . 17. 35) Oehm, V. (ed.): Protokol reforma ní
komisse konané r. 1628 v krajích Bechy ském, Prachenském a
Plzenském. VK SN, t . filosoficko-historicko-jazykozpytná
1897/28. Praha 1898, s. 19, 24. 36) Haas, A. (ed.): Berní rula 28.
Kraj práche ský II. Praha 1954, s. 765 – 766. 37) DZV 144, O 12´.
38) Citace v pozn. 34, s. 43, . 52. 39) Citace v pozn. 20, s. 27 – 30.
40) NA, Stará manipulace, inv. . 3184, sign. 66/11, kart. 2183. 41)
Státní oblastní archiv (dále jen SOA) v Plzni, Sbírka matrik, Kasejovice 1, pag. 167; 2, pag. 47. 42) DZV 314, M 27´ - 28´. 43)
DZV 392, A 26 – 27´. 44) SOA v T eboni, Sbírka matrik, Kadov 1,
pag. 213. 45) DZV 314, N 3 – 4. 46) Citace v pozn. 1, pag. 8. 47)
Citace v pozn. 3, s. 188. 48) Citace v pozn. 41, pag. 215. 49) SOA v
Plzni, Sbírka matrik, Kasejovice 2, pag. 88. 50) Citace v pozn. 1,
pag. 51a, 386. 51) Schaller, J.: Topographie des Koenigreichs
Boehmen. Dritter Theil. Prachiner Kreis. Prag 1786, s. 72; Sommer,
J. G.: Das Königreich Böhmen. Band VIII. Prachiner Kreis. Prag
1840, s. 148.

nit. Roku 1661 se v pramenech op t hovo í pouze o panském dvo e,
toho asu pon kud zchátralém, což byl z ejm d sledek nedostatku
prost edk na stran vrchnosti i toho, že sídlila na P ebudov a o
údržbu nem la patrn p íliš velký zájem. P i dvo e není tehdy
výslovn uvád n ov ín, b žný již od 16. století na v tšin šlechtických statk . Je však jisté, že zde v p edešlých letech fungoval.
Roku 1652 byla totiž v Kasejovicích za kmotru „Ká a, mistrová
z Polánky“,48) tj. manželka místního ov áckého mistra. Možné ale
je, že v souvislosti s poklesem významu Polánky jako šlechtického
sídla a s finan ními problémy rodiny Strojetických byl provoz
místního ov ína, dost možná zchátralého, zastaven a jeho zam stnanci propušt ni. Tím by se dalo vysv tlit, pro je o dva roky pozd ji v berní rule zmi ován pouze ov ácký pacholek, který z ejm
pracoval p i dvo e v P ebudov a pro roku 1661 ve smlouv
o prodeji Polánky Ctiboru Ferdinandovi Údražskému ov ín uvád n
není. Oproti tomu poplužní dv r byl v Polánce provozován i za
nového majitele. Roku 1662 zde byla šafá ka jménem Ludmila.49)
Zajímavé je tvrzení J. P. Hilleho, že v Polánce byl pivovar, ze
kterého odebírali produkci Kasejovi tí.50) Roku 1661 je sice ve vsi
uvád na kr ma, o pivovaru však není ani zmínky. Mnohem pravd podobn jší je, že hospodský z Polánky nakupoval pivo
v Kasejovicích.
V každém p ípad p ipojení Polánky ke lná skému panství
znamenalo zánik místního dvora, jehož údržba nebyla pro novou
vrchnost výhodná, a proto nejspíše brzy došlo k parcelaci jeho
pozemk . Stalo se tak bezesporu ješt v 17. století. Dokládá to
v prvé ad vyobrazení Polánky na dnes již nezv stné map lná ského panství z roku 1698, známé z fotografií J. P. Hilleho uložených v M stském muzeu v Blatné. Ves je zde schematicky zachycena jako shluk ty usedlostí, z nichž žádná nevykazuje znaky
dispozi ního ešení typického pro panské poplužní dvory. Rovn ž
v Schallerov topografii z roku 1786 se hovo í pouze o vsi, již s 18
usedlostmi; J. G. Sommer uvádí roku 1840 26 dom se 164 obyvateli. Ani v jedné z citovaných p íru ek není zmínka o tom, že by
ve vsi n kdy bylo n jaké šlechtické sídlo.51)
Poznámky: 1) Hille, J. P.: Velkostatek lná ský. 1905, nepublikovaný strojopis s rukopisnými poznámkami, uložen na MÚ v
Kasejovicích, pag. 386 – 387. Sedlá ek, A.: Místopisný lovník
historický Království eského. Praha 1908, s. 712. 2) Kolektiv:
Blatensko a B eznicko. Blatná 1915, s. 260. Poche, E. a kol.: Um lecké památky ech III (P–Š). Praha 1980, s. 121. 3) Karel, T. –
Kr má , L.: Panská sídla západních ech. Plze sko. eské Bud jovice 2006, s. 188. 4) Archiv eský (dále jen A ) XXXI. Praha
1921, s. 170, . 48. 5) A XXXV. Praha 1935, s. 199, . 10. 6)
Státní okresní archiv Plze -jih, pracovišt Blovice, Archiv m sta
Kasejovice, inv. . 507, fol. 17v. 7) Tamtéž, fol. 10r. 8) Sedlá ek,
A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského XI. Praha 1897, s.
263. 9) Národní archiv v Praze (dále jen NA), Desky zemské v tší
(dále jen DZV) 250, E 18. 10) DZV 5, A 24 – 25´; 43, J 17 – 17´.
11) Citace v pozn. 1, pag. 386. 12) NA, Komorní soud (dále jen
KomS) 11, fol. 219v. 13) Roku 1532 pohnal Jan esanský bratra
P ibíka do komorního soudu pro nepovolený lov zajíc . Srov.
KomS 10, fol. 56r, 73r. 14) DZV 250, A 28´; 251, A 19´ - 20. 15)
DZV 52, D 16. 16) DZV 15, B 25. 17) DZV 7, H 30 – 30´. 18)
DZV 250, M 8´. 19) DZV 251, B 20´ - 21. 20) Saitl, V.: Strojeti tí
ze Strojetic. Heraldika a genealogie (dále jen HaG) XXIX/1, 1996,
s. 26. 21) Srov. DZV 297, P 17 – 20. 22) ervenka, V.: Náhrobníky
v kostele Všech svatých v esanicích. HaG XL/1-2, 2007, s. 64 –
65. 23) Úlovec, J.: Rejst ík dlužník bern z roku 1579. Táborský
archiv 7, 1995-1996, s. 157. 24) Fauknar z Fonkenštejna, Š.: Tytulá Obsahující v sob v Jazyku eském p edn : Formy List všelijakých v pot ebách Lidských: A Tytule Stav v Duchovních a
Sv tských. Praha 1589, lit.: J-S. 25) Líva, V. (ed.): Regesta fondu
Militare Archivu Ministerstva vnitra R S. v Praze III (1590 –
1617). Praha 1938, s. 363. 26) Dvorský, F.: P ísp vky k d jinám
církevním. Sborník historický 2, 1884, s. 282, 285. 27) Marat, F.
(ed.): Soupis poplatnictva 14 kraj v království eského z r. 1603.
V stník Královské eské spole nosti nauk (dále jen VK SN), t .
filosoficko-historicko-jazykozpytná 1897. Praha 1898, s. 52. 28)
DZV 127, K 10. 29) Národní knihovna eské republiky v Praze,

Aichelburg – panská kratochvilná stavba
Martin Vaistauer
V 19. století se obrací zájem šlechty v asu b hu zp t – až do
zna n zidealizované rytí ské minulosti. Jako trvalejší upomínka na
tuto kulturní etapu p etrvávají v tvá i krajiny mj. ojedin lé romantické stavby (stav né pov tšinou v p íjemném novogotickém stylu),
ur ené v tšinou ku rozli ným kratochvilným konáním. Bohužel, jak
tyto objekty rychle a halasn vznikaly, tak pov tšinou také rychle
ale potichu zanikaly. Cílem tohoto p ísp vku je letmé p iblížení
práv jedné takové romantické kratochvilné stavby v oblasti východních Krkonoš, kde byl relativn nedávno vystav n romantický
hrádek Aichelburg (okr. Trutnov).
Horní Maršov, poprvé doložený k roku 1466, byl p vodn p íslušenstvím trutnovského hradu a za sv j vznik vd í hornímu
podnikání. V poslední tvrtin 18. století držel Maršov císa ský
komo í Jan Bertolt Schaffgotsch, který dal v roce 1792 vybudovat
na míst n kdejšího panského domu spolu se svým zet m Alfonsem Aichelburkem klasicistní zámek.1) Práv za držby zdejší oblasti
pány z Aichelburgu došlo k velkému rozvoji maršovského panství.
Významnou osobou vzešlou z tohoto starého korutanského šlechtického rodu byl p edevším pak Berthold, hrab z Aichelburgu
(* 1823, † 1861 – spáchal sebevraždu po hádce s manželkou Theodorou), majitel panství B lohrad a Maršov. Velmi brzo po Bertholdov ne ekané smrti bylo spontánn uvažováno o náležitém památníku, který by na vzácnou osobu maršovského mecenáše a pr myslníka d stojn upomínal. Po r zných debatách a návrzích (socha
a pod.) bylo nakonec rozhodnuto o z ízení st ízlivé ve ejné kratochvilné stavby.
P íhodné místo pro stavbu romantického lesního hrádku, nazvaného p íhodn Aichelburg, bylo vybráno roku 1862 vysoko nad
ekou Úpou (s výhledy do pr myslového údolí – mj. i na nedaleký
maršovský zámek), ve strmém zalesn ném svahu dominantní hory
Sv tlá (1244 m). Místo pro stavbu vybral a stavbu ídil nadlesní
Johann Miksch za podpory správce panství H. Schuberta.2) Nadmo ská výška nevelkého staveništ (rulový „zub“) iní cca 740 m.
P evýšení v i hladin eky Úpy je cca 120 m. Nevelká „hradní“
stavba byla tvo ena jednopatrovou kamennou budovou, ke které se
t sn p imykala hranolová vyhlídková v ži ka (výška cca 10 m).
Objekt byl krytý valbovou st echou se šindelovou krytinou.
Lesní hrádek Aichelburg byl slavnostn otev en 9. zá í 1863.
Ve slavnostní síni nezvyklého šlechtického památníku byla umíst na t žká (cca 50 kg; autor F. Hauptfleisch) sádrová busta lidem
oplakávaného Bertholda hrab te z Aichelburgu (busta pozd ji
p enesena do aichelburské hrobky v Horním Maršov ). Ohrazené
hradní nádvo í ko sloužilo v tomto ase mj. jako místo pro „slavnosti a zábavy s tancem“. Nedaleko byla z ízena st elnice. V areálu
hrádku (vybaveného mj. samospádovým vodovodem) bylo možno
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krátce
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499 874 298). Vstupné na hrádek je v podstat symbolické (40 K
za osobu), nutno však složit vratnou zálohu 500 K a prokázat se
platným ob anským pr kazem. Klí e nutno vrátit v den jejich
výp j ky (stav k íjnu 2009). Bližší info na: www.veselyvylet.cz).
Od roku 1999 navštívilo opravený hrádek již tém 22 000 registrovaných návšt vník . P ístup od hlavní silnice II/296 umož uje
náro n jší klikatící se kamenný chodník o délce cca 500 m s více
než 400 kamennými nepravidelnými stupni.3)
Poznámky: 1) Kolektiv autor : Hrady, zámky a tvrze
v echách, na Morav a ve Slezsku. Východní echy. Praha 1989,
s. 125. 2) Informa ní tabule na nádvo í hrádku. 3) Kolektiv autor :
Krkonoše – soubor turistických map: Praha 2009;
www.veselyvylet.cz.; Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie eských
hrad . Praha 2000.

Ješt ke stavebním d jinám tzv. Nového zámku
v Týnci u Klatov
Vratislav Ryšavý
K poslednímu objevnému lánku o novém a starém zámku
v Týnci u Klatov od J. Anderleho a P. Rožmberského v Hlásce
(XXI, 2010, . 3) ješt n co málo dopln ní a up esn ní, týkajících
se už jen nového zámku.
K otázce autorství návrhu: pro úplnost je t eba uvést, že t sný
vztah zámku k ideálním návrh m J. B. Fischera von Erlach publikoval poprvé v roce 2002 sice autor tohoto krátkého dopl ku,1) ale
uvedl, že jako v bec první jej objevil Jan Hole ek ve své diplomové práci o život a díle plze ského architekta Jakuba Augustona
mladšího.2) Autor tohoto dodatku ve svém výše zmín ném lánku
o zámku v Týnci také nemínil Kiliána Ignáce Dienzenhofera jako
projektanta zámku, nýbrž jako možného dostavovatele n kdy ke
konci stavby zámku kolem roku 1720 Dostate n to ale nezd raznil, a tak z ejm došlo k nepochopení p vodního smyslu M. Horynou.3) To ovšem není podstatná výtka už jen proto, že autor tohoto
lánku po následné p esv d iv argumentaci M. Horyny upustil od
svého p vodního p edpokladu.
Následující p ipomínka není výtkou, ale jen dalším rozvedením Horynových záv r v posledn jmenovaném lánku. Alliprandi v p ípad nového zámku v Týnci p vodní ideový návrh Fischera
dotvo il do podoby klasického projektu. Ideový, rámcový návrh
stavby však p evzal, v tom smyslu je tu komplikovan jší p esné
rozlišení, kdo je vlastn projektantem – ve smyslu tv rcem. O to
spíš, že p vodní ideový návrh se nezachoval. Nejspíš tu Alliprandi
m l více prostoru pro vlastní tvo ivost než t eba pražský architekt
Tomáš Haffenecker, když provád l Fischerem navržený palác
Clam-Gallas v Praze – Starém m st . Zámek v Liblicích u M lníka z roku 1699 je Alliprandiho t snou variací (obm nou) konkrétního Fischerova ideálního návrhu, jak už konstatoval M. Horyna ve
výše citovaném lánku. Obm na tu znamenala zjednodušení
a n kde i dotvo ení – zjednodušení len ní st ny, tvar velké ásti
oken, uplatn ní klasických valbových st ech místo plošších st ech s
atikami, dotvo ení vrcholn barokních viký , a také – Alliprandim
asto užívaných – nadokenních íms st ídav osov vzh ru vylomených a segmentov zdvižených. Tyto tvary íms, ale i jiné prvky
Alliprandiho osobního slohu, jako t eba výrazn konvexní supraporty, v tšinou opat ené naho e n jakou plastikou, u týneckého
zámku chyb jí. Vztah týneckého zámku k Fischerov p edloze je
ale i tak jist voln jší.
K datování rokokové úpravy zámku: v Knize protokol zasedání rady m sta Klatov z let 1780 – 1782 na konci zápisu zasedání
ze dne 9. 10. 1780 je uvedeno ,,...Byvše referirováno písebné pod kování od M. P. (= milostivého pána) pana hrab te z Kollovratha za
tu jemu v as ohn na Tejnci u in nou pomoc“.4) To znamená
prakticky jist požár zámku v roce 1780 (a s ním skoro jist i ásti
vsi), po kterém následovala nutná oprava, nej ast ji spojená
s n jakou další stavební úpravou, nespíše ale až v následujícím roce
1781. P ítomnost n jakého významného stavitele – architekta v tom
roce na týneckém panství potvrzuje dopis b šinského fará e Josefa
Alexia s datem 10. 10. 1781 na pražské arcibiskupství, v n mž
spolu s viká em v eskovickým referoval o vyho ení kostela a fary
v B šinách. Žádal tehdy o povolení k oprav b šinského kostela

dobn jako ušlechtilý muž, jehož jméno nesl.
Na vzácném snímku z roku 1930 je zapomenutá krkonošská
památka ješt z v tší ásti kryta zchátralou šindelovou st echou;
zdevastovaná stavba je však již prosta oken a dve í, z ochozu v že,
již tém zbavené cimbu í, p íchozího zdravila náletová zele . Nad
vchodem do zpustlé hradní sín je patrný velký otev ený obdélný
orámovaný otvor (okno i vpadlina po mechanismu ovládajícím
uvažovaný padací m stek?) sm ující do zchátralé p dní prostory.
Po roce 1945 upadá v zapomn ní i samotný název hrádku.
Žalostný stav nezájmu a devastujícího zapomn ní panoval na
smutné aichelburské z ícenin až do roku 1992, kdy zde prob hl
ádný stavebn historický pr zkum. V roce 1995 vznikla dohoda
o založení stejnojmenné hradní spole nosti (s cílem obnovy hrádku,
navazujících cest a vytvo ení vycházkové trasy), k jejímuž ustanovení došlo o rok pozd ji. Veškeré navazující snažení nakonec
p ineslo kýžené sladké ovoce. Pomyslnou te kou za citlivou rekonstrukcí lesního hrádku Aichelburgu se stává slavnostní návrat (po
cca 120 letech) zrekonstruované busty hrab te Bertholda
z Aichelburgu do obnovené hradní sín 6. listopadu 1999.
Suterén (tzv. sklep) se dochoval – bez mladších výrazn jších
rekonstruk ních zásah – až do dnešních dn . Nevelká klenutá
temná místnost je p ístupná hrubým vchodem (ší ka portálu cca 100
cm, výška cca 185 cm) z navazujícího nádvo í ka. Stavbu v nároží
zpev ují masivn jší op rné pilí e (o ší ce cca 80 – 90 cm, dosahující do spodní úrovn prvního patra). P vodní kamenné prostory
prvního patra n kdy v polovin 20. století nenávratn zanikají.
B hem nedávných rekonstruk ních prací byla tato úrove obnovena pouze z masivních d ev ných prvk . P ístup do t chto prostor
umož uje d kladný d ev ný m stek (ší ka 155 cm, délka 460 cm).
Prostory slavnostní hradní sín osv tluje n kolik obdélných oken.
Ve štít stylové budovy je mj. umíst n znak Hradní spole nosti
Aichelburg (jehož sou ástí je i st íbrná stavba lesního hrádku).
Pam tní hradní sí je nízkými dve mi spojena s pravoto ivým
samonosným d ev ným schodišt m (40 stup ) vyhlídkové v ži ky. Na v ži hrádku je trvale p ipevn na kovová korouhev
s pozlacenou špi kou (sloužící i jako možný hromosvod) v barv
rodu Aichelburg ( ervený a bílý pruh). Sou ásti hradního areálu je
i nevelké dvoustup ové (první stupe o délce 16 krok , druhý
o délce 6 krok ) hradní nádvo í a navazující um lé terasy. Tyto jsou
ve sm ru od eky Úpy p ístupné poloz íceným vchodem (absence
zaklenutí, 2 sch dky), procházejícím skrz nízkou ze (sestavena
z voln ložených mohutných kamen , výška zdi u vchodu 210 cm).
Obnovený lesní hrádek Aichelburg ur it stojí za návšt vu.
Lokalita je unikátní nejen z kulturn historického pohledu. Jako
sídlo Hradní spole nosti Aichelburg má objekt nov i své vlastní
popisné íslo (Velká Úpa p. 323). Klí e od citliv zrekonstruovaného hradního stavení je možno si zap j it v Informa ním centru
Veselý výlet v Peci pod Sn žkou ( p. 196; tel. 499 736 130), pop .
v Informa ním centru Veselý výlet v Temném Dole ( p. 46; tel.
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a fary. V p iloženém listu viká e Švancary je uvedeno mimo jiné, že
patron kostela a fary hrab Emanuel Krakovský z Kolovrat objednal projekt a plány oprav s rozpo tem 1975 zlatých u zkušeného
stavitele (periti in arte aedili).5) U kostela úpravy na vn jšku jist
nebyly podstatné, protože dnešní kostel je typologicky konzervativní s polygonálním záv rem a ran barokním pr elím, a ani vnit ek
s lodí opat enou nejjednodušším stropem omítaným na rákos neukazuje n jaké náro n jší detaily. Fara je už na první pohled typickou pozdn barokní stavbou, ovšem prostou a ve vn jším len ní
krajn jednoduchou, možná od t ch dob i nov ji upravenou, takže
architekta zatím nelze ur it blíže.
K vysoce pravd podobnému autoru nást nných maleb pohled
na zámek a okolí v n kdejším tzv. Zeleném pokoji zámku:
v matrikách farnosti Týnec je doložen dv ma k ty svých d tí (23. 6.
1770 a 24. 3. 1776) ,,Franciscus Limare (Limari), pictor“. Oba k ty
prob hly p ímo v Týnci, kmotrem Emanuela Františka i Josefa
Emanuela byl v obou p ípadech mladý hrab Emanuel z Kolovrat,
v prvním k tu zastoupený svým komorníkem Josefem Teyschlem.
Sv dkyní prvního k tu byla sle na Františka z Kolovrat
v zastoupení své komorné Doroty Patleychové, sv dkyní druhého
k tu hrab nka Ludovika Krakovská z Kolovrat a panský myslivec
Jakub Zuchovský se svou ženou.6) Ú astníci k t potvrzují nejt sn jší vazbu malí e k místní hrab cí rodin . Zápis o malí ov poh bu
v Týnci s datem 18. 10. 1785 uvádí v k zem elého 88 let.7) Podle
toho by se m l narodit v roce 1697. Zplodil by pak ob d ti
v nezvykle vysokém v ku. Malované pohledy na zámek a okolí
zachycují stav jist až n kdy z druhé poloviny 18. století a byly by
pak malí ovou prací z doby jeho pokro ilého v ku, oba zmín né
k ty jeho d tí však potvrzují malí ovu vitalitu i v pozdním v ku.
Podle jména byl malí Italem, nebo možná i Francouzem, jak
v dob zralého a pozdního rokoka bylo u migrujících um lc
v Evrop stále ast jším jevem.
Poznámky: 1) Ryšavý, V.: Barokní zámek v Týnci u Klatov.
In: Sborník prací z historie a d jin um ní 1/2002, Týnec u Klatov, s.
25 ad. 2) Hole ek, J.: Plze ský architekt Jakub Auguston mladší,
Filozofická fakulta, UK, Praha 1997. 3) Horyna, M.: Poznámky
k architektu e zámku v Týnci u Klatov, Sborník prací z historie a
d jin um ní, 3/2004, Klenová, s. 237 ad. 4) Státní okresní archiv
Klatovy, AM (Archiv m sta) Klatovy, K 64, fol. 21. 5) Národní
archiv v Praze, APA (Archiv pražského arcibiskupství), D 47,
1781, IX-X, kart. 1599. 6) Státní oblastní archiv (SOA) Plze , SM
(Sbírka matrik) 749, Týnec 4., též SM 748, Týnec 3. 7) SOA Plze ,
SM 748, Týnec 3.

T leso vodovodu na levém b ehu potoka se projevuje terénní hranou.
v Dob í i až k zámku. V roce 2008 jsme prošli trasu vodovodu
s cílem zjistit, jak se jeví v terénu. Vodovod byl 3 km dlouhý
a jeho ást je dosud patrná. U rybní ku na návsi v Dob í i se
terén již zm nil a stopy po vodovodu nejsou z ejmé. O n kolik
set metr dále po proudu je na levé stran údolí prameništ , od
kterého lze vodovod sledovat. Není vylou eno, že byl napájen
práv (až) odtud (jeho zdrojem m la být „Jezírka“ u Dob í e,
výše citované dílo, str. 52). Asi po 300 m je t leso v úseku cca
200 m p ekryto cestou vedoucí k dalšímu rybníku. Od n j je
potom v terénu dob e patrné. Projevuje se jako terénní hrana
o výšce cca 30 cm. Vede po levém b ehu Dob í ského potoka
a postupn p echází n kolik levob ežních p ítok . Na p echodu
p es pot ky jsme nepozorovali žádné poz statky mostk .
V jednom míst jsme nalezli poblíže trasy vodovodu n kolik
p vodních keramických trubek. Ležely v lese voln na povrchu
a byly poškozené. Pravd podobn se jednalo o zmetky, které
nebyly p i stavb použity. Asi v polovi ní délce vodovodu
p ichází zleva výrazné údolí. Skupinu hlubokých roklí musel
vodovod p ekonávat po n jaké konstrukci. Poté stoupal na
planinu a polem vedl p ímo k zámku. V této ásti jsme pr zkum

Vodovod k zámku v Kace ov
Petr Mikota

Zámecká pevnost Kace ov (okr. Plze -sever) byla dokonena roku 1563. Pro zavodn ní p íkop , provoz dvora a pivovaru byl pot ebný zdroj vody. Spole n se stavbou byl proto
vybudován i vodovod (více Rožmberský, P. – Novobilský, M.
2007: Gotická tvrz a zámecká pevnost Kace ov).
Na I. vojenském mapování z let 1764 – 1768 je zakreslen
pr b h vodovodu (nazvaný zde „Canal“) od rybní ku na návsi

Zakreslení trasy kanálu do mapy. Plnou arou zkoumaná trasa,
te kovan – další p edpokládaný pr b h. 1 – prameništ , 2 –
místo nálezu tvarovek (všechna fota autor 2008).

Nalezená tvarovka – vodovodní roura.
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neprovád li, i když lze p edpokládat, že na zoraném poli by
m ly být stopy patrné. Pouze jsme pozorovali pod silnicí starý
propustek, který by mohl s vodovodem souviset.
Pro konstrukci vodovodu byly použity keramické roury
délky cca 30 cm s vnit ním pr m rem 45 mm a vn jším pr m rem 100 mm. V uvedené publikaci je na str. 52 foto roury
i s užší ástí, která se zasouvala do dalšího dílu vodovodu.
Podle dalších rour uložených na zámku v Kace ov
a v Národním památkovém ústavu v Plzni se zdá, že byly použity r zné, mírn odlišné typy s délkou 30 – 40 cm a s nepatrn
odlišným zakon ením. Byly vyráb ny z r zných forem, možná
i v r zných cihelnách. Bylo by jist zajímavé se p esv d it, jak
byly spoje t sn ny a jak bylo provedeno uložení v zemi. A také
v jakém stavu vodovod je. To je úkol pro budoucí archeologický pr zkum.

Homole – pohled z nejvyššího bodu na lesík s relikty staveb od vých.

Už jste etli...?

Památky st edních ech, asopis Národního památkového
ústavu ú. o. p. st edních ech Praze 23, . 1/2010, 40 stran A4,
doporu ená cena 60 K . Z obsahu: P. Kroupa: Pr zkum severní
fasády zámku v Brandýse nad Labem, s. 12 – 19. íslo 2/2010 –
Ro enka 2009, 156 stran, obsahuje popis innosti výše uvedeného
ústavu s množstvím informací a fotografií památkových objekt .
D kujeme za zaslání.
Redakce
Jukl, J. J.: Pozdn st edov ké tesáky v eských zemích.
Zhodnocení publikovaných nález . í any 2009. Jedná se
o souhrn a zhodnocení publikovaných nález z konce 14. a z 15.
století. Práce se zabývá formálními vlastnostmi tesák , problematikou jejich spole enského za azení a dalšími souvisejícími tématy.
Text je provázen množstvím ilustrací, které umožní ud lat si obrázek o vývoji a typech této dnes neprávem opomíjené zbran . Brožura A4, 43 str.,
130 b. obr. a foto; za 100 K + poštovné, možno objednávat
v muzeu í any nebo na e- mailu: jakub.jukl@muzeum.ricany.cz.
P. Koscelník
Razím, V. (ed.): P emyslovské K ivoklátsko. 900 let hradu
K ivoklátu. Praha 2010. Katalog výstavy na K ivoklát 1. 4. – 30.
9. 2010 vydal Národní památkový ústav ú. o. p. st ední echy
v Praze. Publikace od renomovaných autor pojednává o vývoji
osídlení v zem panském loveckém hvozdu a p edevším o knížecích, královských a šlechtických hradech, hrádcích, tvrzích a dvorcích. Mimo p edstavení posledních zjišt ní o vývoji samotného
K ivoklátu se jedná o Zbe no, Velíz, Libušín, Tetín, Hostim,
Branov, Tý ov, Nižbor, Džbán, Jivno, Hlava ov, Jen ov, Oráov, Smrk, Angerbach, Tlesky, ale i o p íslušné vesnice, kostely
a m sta. Publikaci zvláštního formátu na k ídovém papíru o 228
stranách s množstvím barevných fotografií, starých vyobrazení,
kreseb a plán je možné v cen 190 K (+ poštovné) objednat
v NPÚ ú. o. p. st ední echy u pí Martínkové (martinkovatc.npu.cz).
P. Rožmberský

Homole – smír í k íž a boží muka na západním okraji lesíka.
N kdy v té dob se o lokalit zmi uje topograf Schaller
a s odkazem na n j pozd ji také F. A. Heber a pak i A. Sedlá ek.
Roku 1841 tu byla studna a ve 30. letech 20. století vedle rybní ku
základy jakéhosi stavení. Regionální badatel V. Ko ka v D jinách
politického okresu Kralovického (1930, 504 – 505) vyslovil domn nku, že zde stál svobodný dv r vystav ný Janem Renšpergárem (1610 – 1631) a spálený Švédy. P i ohledání místa byly zjišt ny p i jižním okraji rybní ku hromady kamení zarostlé hust
kop ivami a další nepravidelné a nevýrazné terénní nerovnosti.
O. Slabý

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
Apelujeme na pokladníky pobo ek, kte í ješt nezaslali seznamy se jmény len platících desátek za rok 2010 a se jmény
p edplatitel Hlásky na rok 2011 (a p íslušné peníze na ú et Rady
KASu . 236531078/0300), aby tak neodkladn u inili (je možné
zaslat seznamy el. poštou). Teprve po zaplacení bude pobo kám
zasílána pro jejich leny Hláska.
Do 10. b ezna je nutné zaslat Rad Zprávy o innosti a o
hospoda ení pobo ek za rok 2010. P íslušní funkcioná i a to
u iní co nejd íve a neodkládají v c na poslední chvíli. Žádoucí je
posílat zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Konference D jiny staveb 2011 se koná op t na zámku
v Ne tinech ve dnech 25. – 27. 3. 2011. lenové KASu, kte í m li
p ísp vek na minulé konferenci a kterým ú ast nehradí zam stnavatel, a též studenti denního studia, kte í zde p edstaví alespo poster,
jsou osvobozeni od konferen ního poplatku. P ihlášky na adrese
pmikota@post.cz zasílejte na adresu P. Mikota, U Bachma e 10,
326 00 Plze . Podrobnosti na www.evida.cz/shp.
Redakce Hlásky p eje tená m a hlavn autor m Hlásky
v novém roce p edevším hodn zdraví a inspirace. D kuje t m,
kte í svými p ísp vky udrželi Hlásku na sv t . D kuje i autor m
rozsáhlých „seriál “ o zahrani ních hradech, které jsou však spíše
než kastelologicky zam ené turisticky a v Hlásce jsou publikovány p edevším pro nedostatek jiných p ísp vk . Švýcarské
hrady dosáhly šesti pokra ování a byly prozatím zastaveny (jsou
dostupné na internetu). Alsaských hrad vychází t etí pokra ování. Pro nové leny: bude-li v Hlásce uve ejn n váš p ísp vek
( lánek nebo informace v rubrikách Už jste etli a Z hrad , zámk
a tvrzí), máte p íští ro ník Hlásky zdarma.

Z hrad , zámk a tvrzí

Minulý rok byl významný pro klášter Želiv (okr. Pelh imov).
Areál byl vyhlášen Národní kulturní památkou, což umož uje lepší
erpání dotací na jeho postupnou obnovu. Od ervence do za átku
zá í se pak v jeho zdech konal první ro ník festivalu Želivské kulturní léto. Pestrý program se skládal z celé ady hudebních vystoupení, filmové projekce, výstavy fotografií a mimo ádných no ních
prohlídek kláštera.
L. Vytla il
P i autovycházce plze ské pobo ky KASu bylo navštíveno
neznámé sídlo na ostrožn nad Javornicí u Uhrovic mlýna, na
nejvyšším míst ostrožny tvo ené Milí ovským potokem a Javornicí (k. ú. Milí ov, okr. Rakovník). Mohli bychom ho pracovn
nazývat Podlazí, což je pomístní jméno uvád né jak v dnešních
mapách, tak v císa ských otiscích stabilního katastru. Sou adnice:
S 49.9963329 st. a V 13.6272329 st. Navštívena nebyla lokalita
Homole, návrší s lesíkem, rybní kem, božími mukami a smír ím
k ížem (S 49.9750730 st. a V 13.5480499 st.) na rozhraní katastru
Kožlan a D evce (okr. Plze -sever). Býval sem kladen patrn omylem hrad. P esto se dochovala zpráva, že roku 1775 zde byly rozebrány zbytky zdí a materiál použit ke stavb fary v Kožlanech.
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Pobo ka Plze

Pobo ka Brno

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky
pobo ky: http://kasplzen.sweb.cz/.
Podzimní autovycházky do povodí Javornice (hranice okr. Plze -sever a Rakovník) se i p es ranní déš zú astnilo 15 lidí a dva
psi, jedoucí v 5 autech. Déš ustal a první navštívenou lokalitou byl
známý hrad Angerbach u Kožlan. Následovala velmi neznámá
lokalita, tzv. Miler v drnoburk na Javornici; bývalý p edseda KASu
ji snad objevil a na jednom ze zájezd nám ji p ed cca 15 lety
ukázal. Jde o ostrožnu asi 1 km po proudu od Uhrova mlýna, která
je v místech, kde se úzký h bet rozši uje ke skále spadající
k Javornici p ekopán p íkopy a na stran k pot ku obehnán parkánem. Na hrádku p ibližn trojúhelníkového p dorysu se poda ilo
nalézt jeden nevelký keramický st ep, snad ze 14. století. Lokalita
nemá historické jméno a ví-li o ní n kdo ze len KASu více, nech
laskav informuje redakci. Poté jsme navštívili „záhadné hradišt
Delibu“ u Slatiny, kde byl v 19. století vykopán objekt stav ný
z nasucho kladených kamen a vrstva spáleného obilí. Je odtud
známa keramika z 15. století a také keramika prav ká. Jde o nevelké opevn ní vrcholu h betu návrší s neširokými a m lkými p íkopy
s poz statkem zemnice. V Ch í i jsme obhlédli zámek bez využití
v rozsáhlém dvo e s v žovitou bránou a jeli ke Mži (Berounce), kde
se na skalnaté ostrožn nad ekou dochovalo opevn ní nevelkého
tvrzišt Dubjany, žijícího ve 13. – 14. století. Na levob eží Javornice jsme obhlédli p kn opravený zámek v Slabcích s parkem,
zámek s výstavným dvorem (p estav no na cukrovar, lihovar
a sýpku) ve Zho i a následoval Krakovec. I když už jsme p ijeli
pozd , kastelán nám p esto umožnil prohlídku monumentálních
z ícenin s mnoha dochovanými kamenickými prvky a zajímavostmi. Pak jsme se již jen zastavili v Šípech, kde je v ele dvora tvrz
p estav ná na sýpku a nov omítnutá, takže nebylo nic vid t, a jeli
dom . Až v té chvíli se op t spustil déš , takže jsme vlastn m li
docela dobré po así.
Listopadové „velké“ p ednášky Mgr. Jana Kypty o nových
výzkumech na K ivoklát se ú astnilo pouze 16 poslucha , tedy
p ibližn polovina než jiných p ednášek tohoto druhu. A to máme
v Plzni cca 70 len ! Velké p ednášky pobo ka p ednášejícím platí
(i cestovné), ale zdá se, že jde o házení víte eho komu. Na jarní
sch zi bude nutné zvážit, zda se tyto p ednášky budou konat
i nadále. Rozhodovat bude i ú ast na další takové p ednášce,
konané ve st edu 23. 2. od 17. hod. op t v Sedlá kov ul. . 15 (2.
patro, zasedací místnost Filozofické fakulty Západo eské univerzity
v Plzni). P ednášet bude Ing. Jan Anderle a seznámí poslucha e
s výsledky stavebn historického pr zkumu hradu v Toužimi.
Firma Omnia Olomouc, tak jako v lo ské roce i letos poskytla
pobo ce volné vstupenky na trojici výstav; slosovatelné vstupenky
v hodnot 40 K obdrželi ti lenové, kte í si p išli na íjnovou
sch zku pro Hlásku a nemusela jim tak být zaslána poštou.
Na podzimní lenské sch zi byli p ijati noví lenové a potvrzen dosavadní výbor. Bylo navrženo n kolik tras na jarní poznávací
zájezd, dokonce i trasa vodní – poznávat hrady formou dopravy po
ece lo mo. Bylo ustanoveno, že z návrh , které dojdou do konce
února 2011 bude ten nejlepší vybrán výborem pobo ky.
Na klubových sch zkách konaných vždy první st edu v m síci
v Riegrov . 3 (suterén) v šermí ském klubu U starého psa neb
U Klárky v íjnu p ednášela Z. Gersdorfová o tvorb 3D modelu
eského Krumlova a o nových objevech na tomto hrad ,
v listopadu A. Aubrechtová s kolegyní z Památkového ústavu
o výsledcích stavebn historického pr zkumu tzv. Starého zámku
(panského domu) v Chocenicích a v prosinci V. Chmelí o francouzských klášterech, zámcích a hradech. Všem za jejich ochotu
d kujeme.

Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00
Brno-Líše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Josef Jan Ková ,
Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Výro ní sch ze pobo ky se konala v pátek 26. 11. 2010
v restauraci šermí ského klubu L.A.G., Brno, Studánka. P ítomno
bylo 7 len , ty i se omluvili. P edseda Švehla distribuoval aktuální ísla Hlásky a informoval o výši lenských p ísp vk a p edplatného Hlásky na další rok. P íslušné finance byly od p ítomných
ihned vybrány pokladníkem Ková em, který provede výb r také od
omluvených len pobo ky. Oba funkcioná i z stávají ve funkcích
i pro další kalendá ní rok. J. Ková informoval o pozastavení lenství M. Endlicherové na její vlastní žádost, nebo je pro rok 2011
pln vytížena mate skými povinnostmi. Plánovaná exkurze na
Boskovicko dosud nebyla realizována z d vodu vytížení J. Št tiny
a dlouhodobé nemoci J. Ková e. Proto byla p esunuta na jaro 2011.
J. Ková navrhl navštívit v prosinci výstavu „Královská svatba“
v Praze, což bylo p ijato. Z individuální innosti prezentoval P.
Šime ek projekt obnovy ásti opevn ní hradu Brumov v etn
podrobné plánové dokumentace. Dále P. Šime ek informoval
o velmi dobrém sou asném stavu hradu Rumberk, kde byl proveden archeologický výzkum spole nosti Archaia Brno. P. Šime ek
p ítomné leny rovn ž zpravil o zážitcích z exkurze zlínské pobo ky KASu v Ma arsku. J. Ková informoval o realizaci své výstavy
„Život na st edov kém hrad “, která v sou asnosti probíhá
v jesenickém muzeu. P. Švehla následn navrhl její návšt vu, což
bylo rovn ž p ijato. J. Ková dále informoval o pr b hu exkurze
„Po stopách rodu Wüstehube“ pro jesenickou ve ejnost dne 9. 10.
2010, kdy byly na hrad Kaltenštejn zjišt ny zcela erstvé rozsáhlé
výkopy. Ty byly následujícího dne zdokumentovány ve spolupráci
s Policií R, která p ípad p evzala k vyšet ení. V záv re né diskusi
byla pozornost v nována nap . problematice p sobení organizací
d tí a mládeže p i obnov hrad a dalších památek.
zapsal J. J. Ková

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

Kontakty na ostatní pobo ky:

Pobo ka Praha
KAS Pobo ka Praha, PhDr. Ji í Úlovec, T . Milady Horákové 133,
166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: julovec@mvcr.cz, houskovad@seznam.cz.
Pobo ka Hradec Králové
Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210,
517 41 Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
Pobo ka Humpolec
KAS, pobo ka Humpolec, Hradská 818, 396 01 Humpolec.
E mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz, orlikhumpolec@seznam.cz. Internetové stránky pobo ky: http://www.hradorlik.cz/klub-a-sedlacka/.
Pobo ka Zlín
KAS pobo ka Zlín, MUDr. Ji í Hoza, eská 4760, 760 05 Zlín.
Tel. 737177346. E-mail: jihoz@post. cz. Internetové stránky
pobo ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 3. 2011
(vyjde v první b eznové dekád 2011)
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