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ZPRAVODAJ  KLUBU  AUGUSTA  SEDLÁ�KA 

          ro�ník XXX, 2019, � .  2  
 

Zámek Vlkýš v He�manov� Huti 
Petr Rožmberský – Václav Chmelí�

Necelých šest a p�l kilometru východn� od kláštera 
v Kladrubech se nalézá „základní sídelní jednotka“ Vlkýš, 
sou�ást obce He�manova Hu� (okr. Plze�-sever). P�es 22 
km severovýchodn� od téhož kláštera se nachází Dolní 
Vlkýš (okr. Plze�-m�sto). Vlkýš i Dolní Vlkýš leží 
v nadmo�ské výšce cca 380 m. Ozna�ení „Dolní“ se 
objevuje až v 18. století. 

 
Historie držby 

Zprávy o lokalit� Welchis/Welkis/Wilkis, jmenované 
v nejstarších listinách kladrubského kláštera hlásících se do 
let 1115 a 1186, byly z�ejm� omylem p�ipojeny ke vzdále-
nému Dolnímu Vlkýši a nikoli ke vsi Vlkýš, nalézající se 
tém�� v sousedství Kladrub.1) Je tedy možné p�edpokládat, 
že v tomto období náležel pojednávaný Vlkýš kladrubským 
benediktýn�m. Náležel jim snad ješt� roku 1379, kdy se 
neobjevuje v berním rejst�íku Plze�ského kraje2) (generální 
berni kláštery ze svých vsí neodvád�ly). 

Zdá se, že Vlkýš se dostal do sv�tských rukou ješt� 
v p�edhutistské dob�, nebo� p�i sekularizaci klášterního 
majetku za husitských válek není zmi�ován. První zprávy 
jsou pak až z poloviny 15. století, kdy tu již podle Augusta 
Sedlá�ka byla tvrz, na níž sed�l v letech 1450–1457 Jan 
z T�eboun�. Poté drželi Vlkýš dlouhou dobu p�íslušníci 
rodu Hoš�álk� z Hojnestu. V letech 1475–1489 to byl Jan, 
potom v letech 1496–1505 Ruprecht (jinde se uvádí 1485–
15103)) a roku 1509 op�t Jan.4) V roce 1531 dlužil ur�itý 
obnos vdov� po Janovi ze Švamberka Mikuláš Hoš�álek 
z Hojnestu na Vlkýši.5) Roku 1539 Mikuláš p�ijel do 
kladrubského kláštera, kde sed� za stolem s opatem a dal-
šími lidmi za�al „nectným jazykem od mate�e opatovi lát“ 
a pak ho dokonce ohrožoval šavlí.6) Roku 1543 si do obno-
vených desek zemských Mikuláš vložil jako své d�dictví 
tvrz, poplužní dv�r a ves „Vlkyšice“ a další majetek 
v Rochlov�7) (p�es 4 km severovýchodn�); v Rochlov� 
z�ídil výsadní kr�mu.8) V roce 1566 se mustrunku (postave-
ní krajské vojenské hotovosti) ú�astnil spolu s Mikulášem 
také Ji�ík Hoš�álek z Hojnestu a na Vlkýši.9) Mikuláš Hoš-
�álek z Hojnestu na základ� výše svého majetku (spolu 
s paní Apolenou z Rastl) „postavil“ p�t koní (tj. jízdních) 
a sám sedm p�ších s ru�nicemi a dev�t s ošt�py ve zbroji 
„a s jinou braní“,10) což v�bec nebylo málo (podle M. Kolá-

�e byl p�ipomínán jen v letech 1543–155811)). 
Roku 1571 patrn� Mikuláš�v syn Jan Hoš�álek 

z Hojnestu a v Rochlov� obeslal své bratry Ruprechta 
a Václava na Vlkýši a domáhal se svého dílu d�dictví po 
otci.12) Z�ejm� získal Vlkýš i Rochlov a bratry snad vyplatil. 
V roce 1576 m�l Jan Hoš�álek z Hojnestu na Vlkýši 
a Rochlov� spor s kladrubskými poddanými, který �ešil od 
ú�adu desek zemských vyslaný ú�edník. Hoš�álek zabavil 
poddanému ze sousední vsi Ostrova v�z s d�evem i s ko�mi 
a kv�li sekání d�íví v lese „Bilyn�“ jej držel ve v�zení. 
Ú�edník s poddanými obešel hranice mezi kladrubským 
klášterstvím a vlkýšským statkem vytý�ené mezníky 
a podle sv�dectví p�ítomných nebyl Hoš�álek v právu.13) Již 
v následujícím roce 1577 Jan Hoš�álek umírá bez p�ímých 
potomk�. Protože byl jeho bratr Václav „na rozumu nedo-
state�ný“ (t�etího bratra Ruprechta smrteln� zranil a proto 
byl uv�zn�n), Jan odkázal Vlkýš s Rochlovem „ujci“ (strýci 
z mat�iny strany) Sezimovi Mi�kovskému ze Strop�ic a tet� 
Markét� Henigárce z Žeberka tak, aby po nich d�dili Vác-
lav a Adam Henigárové, �íká August Sedlá�ek.14) Záv�� 
Jana Hoš�álka z roku 1577 však hovo�í trochu jinak. Hoš-
�álkov� manželce Magdalén� rozené z �ene� m�lo být 
vyplaceno p�íslušné v�no a navíc ješt� vydána ur�itá hos-

Vlkýš – nádvorní pr��elí zámku ve vý�ezu ze staré pohled-
nice (http://www.hermanovahut.cz/o-obci/historie-obce-her 
ma nova-hut). 
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podá�ská zví�ata. Uvedení Sezima Mi�kovský a panna 
Markéta Henigárka m�li statek náležit� opatrovat 
a v p�ípad�, že by se Jan�v bratr Václav uzdravil a byl 
schopen statek �ídit, m�li mu jej odevzdat. Kdyby Václav 
zem�el, mají „na rovný díl“ d�dit Sezima Mi�kovský, Mar-
kéta Henigárová a její strýci Václav a Adam Henigárové. 
Ur�ité sumy odkázal také d�tem svých p�átel a svému pa-
cholkovi.15) 

Brat�i Václav a Adam Henigárove z Žeberka z�ejm� 
ostatní d�dice vyplatili a roku 1603 odvedli z vlkýšského 
statku da� z 11 poddaných, t�í mlýnských kol, z ov�áckého 
mistra a dvou ov�áckých pacholk�. Brat�i však m�li své 
vlastní (v�tší) statky – Václav statek Nahošice (okr. Do-
mažlice) a Adam statek Št�novice (okr. Plze�-jih),16) kde 
z�ejm� „sed�li“ na tvrzích a vzdálený vlkýšský statek byl 
patrn� spravován pomocí jejich ú�edníka. Do další generál-
ní bern� v roce 1615 došlo z�ejm� mezi bratry k dohod� 
a finan�nímu vyrovnání, nebo� Adam stále sedí na Št�novi-
cích, ale Václav se píše sed�ním na Nahošicích (omylem 
„na Hošticích“) a Vlkýši.17) Václav Henigár sedí na Nahoši-
cích a Vlkýši také v roce 1620.18) Jakožto katolíci nebyli 
Henigárové postiženi pob�lohorskými konfiskacemi, p�esto 
se však za t�žkých dob t�icetileté války Václav Henigár 
zadlužil. Svému synovi Janu Arnoštu Maxmiliánovi v roce 
1629 odprodal od vlkýšského statku Rochlov (poplužní 
dv�r, až na jednu usedlost celou ves s kr�mou a další p�íslu-
šenství).19) V roce 1636 byl na�ízenými komisa�i prodán 
i majetek již zem�elého Václava Henigára ve prosp�ch 
v��itel�. Šlo už jen o statek Vlkýš, nebo� Nahošice vlastnily 
jeho dcery.20) 

Kupcem byl Jan starší Vod�anský, který byl až pozd�ji 
obda�en erbem a predikátem „z Vildfeldu“.21) Vod�anští 
byli m�š�anskou rodinou v Rokycanech. Jan starší se stal 
královským rychtá�em ve m�st� St�íb�e, není známo, že by 
byl p�ijat do rytí�ského stavu a aby mohl koupi deskový 
statek, musel získat m�š�anství v n�kterém privilegovaném 
královském m�st� (jímž St�íbro nebylo). Tato epizoda jeho 
života není známa a byl tedy z�ejm� pouze erbovním m�š-
�anem (do rytí�ského stavu byl povýšen až Václav Vod�an-
ský z Vildfeldu roku 1742).22) V uvedené kupní smlouv� 
z roku 1636 je Jan Vod�anský ozna�en jako m�š�an Staré-
ho M�sta Pražského,23) což vysv�tluje možnost koup� des-
kového statku. 

Jan starší Vod�anský z Vildfeldu na Vlkýši, císa�ský 
rychtá� a obyvatel m�sta St�íbra, m�š�an Starého m�sta 
pražského, sepsal roku 1652 záv��. T�hotné manželce Ann� 
Marii odkázal d�m ve St�íb�e, d�tem po zem�elé dce�i, 
synovi z prvního manželství a dv�ma ze��m statek Vlkýš.24) 
Zem�el ješt� téhož roku ve St�íb�e a statek Vlkýš byl od 
d�dic� prodán. Držel jej pak Jan Erdman Kfelí� ze Zakšova, 
�íká August Sedlá�ek.25) Ovšem ješt� v berní rule (Plze�ský 
kraj vizitován v letech 1654–1655) jsou jako majitelé statku 
„Vlkošovy“ (omyl berník�, správn� Vlkýš) uvedeni „páni 
d�dicové Vod�anští“. Ve Vlkýši bylo tehdy dev�t selských 
(z toho dv� pusté) a jedna chalupnická usedlost.26) Vrchnos-
tenský majetek berní rula neevidovala. 

Složitost majetkových zm�n ukazuje zápis v deskách 
zemských z roku 1682, z n�jž se dozvídáme, že roku 1666 
byla u�in�na smlouva mezi Zuzanou Kate�inou Šertovou, 
rozenou Vod�anskou z Vildfeldu, m�š�ankou královského 
m�sta Plzn� z jedné, a Evou Františkou Bortovou rozenou 
P�íchovskou z P�íchovic z druhé strany, z níž vyplývá, že 
po Janu Vod�anském z�stal statek Vlkýš, který se podle 

smlouvy mezi d�dici z roku 1656 dostal uvedené Zuzan� 
Kate�in� a jejímu manželovi Janu Šortovi. Podle jeho záv�ti 
z roku 1661 m�l být zadlužený statek prodán, což se stalo 
touto smlouvou z roku 1666, kdy se jeho majitelkou stala 
uvedená Eva Františka Bortová.27) 

Podle deskového zápisu z roku 1683 vidíme, že v roce 
1673 Eva Františka, již znovu provdaná �ernínová, prodala 
statek Vlkýš Janu Erdmanovi Kfelí�i ze Zakšova.28) Sedlá�-
kovo „pak“ tedy trvalo 20 let. V revizitaci berní ruly je 
k roku 1678 již uveden správn� jako majitel Vlkýše Jan 
Erdman Kfelí� ze Zakšova.29) 

Uvedený omyl berník� byl asi p�í�inou toho, že Vlkýš 
byl p�ipisován Koko�ovc�m. Už v matri�ním zápisu fary 
Man�tín z roku 1657 byl jako kmotr uveden Adam Koko-
�ovec z Koko�ova na Š�áhlavech, Preitenštejn�, Vlkýši 
a Hrádku.30) To, že Vlkýš náležel Koko�ovc�m, se nakonec 
dostalo i do literatury psané jak n�mecky,31) tak i �esky.32) 
Šlo však o Vlkošov u Bezv�rova (okr. Plze�-sever). 

Jan Erdman Kfelí� ze Zakšova p�ikoupil roku 1681 ví-
ce než 5 km vzdušnou �arou vzdálenou ves Vrhave�.33) Ob� 
vsi, Vlkýš i Vrhave�, byly p�ifa�eny k nedalekým Horním 
Seky�an�m; zdejší matriky se dochovaly od roku 1687. 
Z rodiny Jana Erdmana poznáváme k roku 1691 urozenou 
paní Annu Kfelí�ovou z Vlkýše, kmotrující zde p�i šlechtic-
kém k�tu.34) Jde z�ejm� o Erdmanovu manželku Annu Ro-
zinu, rozenou Steinbachovou z Kranichštejna.35) Jan Erd-
man si vydržoval minimáln� preceptora (vychovatele) Jana 
Baptistu Decilia z Amberku, dále písa�e a zahradníka.36) 

Jan Erdman Kfelí� ze Zakšova, pán na Vlkýši a Vr-
hav�i nezem�el roku 1698,37) nýbrž 16. listopadu 1697 ve 
v�ku 59 let a dvou m�síc�, ran�n mrtvicí. P�ežila ho snad 
jeho teta, sle�na Marie Helena Kfelí�ová, která zem�ela ve 
Vlkýši roku 1710 v 83 letech, a také jeho manželka, vdova 
Anna Rozina, opustivší tento sv�t roku 1714 ve svých 60 
letech.38) Po smrti manžela byla poru�nicí ješt� nezletilých 
syn� Karla, Václava a dcery Františky.39) 

Jan Erdman m�l prý s Annou Rozinou t�i syny – Karla 
Antonína, Václava Vojt�cha a Františka,40) (jde patrn� 
o omyl – nešlo o syna, ale o dceru Františku – viz výše), ale 
také dcery. Moc radosti mu asi neud�lala Barbora Kfelí�ová 
ze Zakšova, která roku 1701 porodila nemanželskou dcer-
ku, kterou m�la s Kryštofem Václavem Vidršpergárem 
z Vidršperka. Za kmotra jí nebyl nikdo z p�íbuzných. 
V letech 1700 a 1703 kmotrující urozená sle�na Františka 
Kfelí�ová a urozená panna Marie Františka Barbora Kfelí-
�ová jsou nejspíše totožné s urozenou sle�nou Marií Fran-
tiškou, dcerou Jana Erdmana, která se roku 1704 provdala 
za Neslingera z Šelengrabu.41) Další zaznamenané sle�ny �i 
panny budou spíše jeho vnu�ky – roku 1723 je kmotrou 
Mariana Josefa Kfelí�ová z Vlkýše (jako Mariana Kfelí�ová 
v letech 1726, 1727 a 1728), roku 1723 Marie Gabriela 
Josefa Kfelí�ová (jako Gabriela Kfelí�ová v roce 1726).42) 

Ze syn� p�evzal statek Vlkýš po otci nejstarší Karel 
Antonín. M�l za manželku Annu Marii Barboru, vysoce 
urozenou hrab�nku z Chudenic. Ve Vlkýši se jim roku 1709 
narodil syn Jan Josef Vojt�ch, roku 1710 dcera Marie Anna 
Saloména Josefa, roku 1712 syn František Norbert Ignác 
Josef, roku 1714 syn Václav Jind�ich Vilibald Josef, roku 
1715 syn Maxmilián Blažej Josef Kajetán, roku 1717 dcera 
Marie Gabriela Josefa Terezie Barbora, a ješt� roku 1724 
syn Jan Nepomuk František de Paula Josef Jáchym.43) Karel 
Antonín býval hejtmanem Plze�ského kraje (nap�. v letech 
1725, 1726, 1728) a ú�adovat mu ve Vlkýši pomáhal kraj-
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ský sekretá�.44) Také se tento rytí� vyšvihl mezi vyšší šlech-
tu – roku 1745 byl povýšen na svobodného pána – baro-
na.45) V té dob� se v matrice objevují mimo již uvedených 
zam�stnanc� také kucha�, myslivec �i komorná.46) 

Podle M. Kolá�e na Vlkýši v roce 1741 sed�l Adam 
Kfelí� ze Zakšova, taktéž krajský hejtman.47) Syna tohoto 
jména však Karel Antonín nem�l (viz výše) a jde z�ejm� 
o další omyl. Anna Marie Barbora rozená z Chudenic ze-
m�ela sice již v roce 1738 v 55 letech, ale její manžel Karel 
Antonín Kfelí� ze Zakšova, pán na Vlkýši a Vrhav�i, ze-
m�el v 68 letech až v roce 1750 a byl poh�ben tak jako jeho 
žena ve „kfelí�ovské“ krypt� ve farním kostele sv. Haštala 
v Horních Seky�anech. Potom v roce 1757 umírá jeho bratr, 
dvaasedmdesátiletý Václav Kfelí� ze Zakšova, poh�bený 
v téže krypt�.48) V tomto roce je ješt� jako majitel statku 
uveden Karel Antonín Kfelí�,49) i když byl již sedm let po 
smrti. 

Jeho synové se roku 1754 rozd�lili o d�dictví po otci 
v hodnot� 42 000 zlatých, tedy o Vlkýš a Vrhave� 
s p�íslušenstvím a se vším, co se nalézalo ve vlkýšském 
zámku. Rozd�lení, kdy každému z nich náležela t�etina, 
z�ejm� ned�lalo dobrotu. Dva z bratr� m�li již jiné statky 
(Václav byl pánem na Vlásenicích, Vlkýši a Vrhav�i, Nor-
bert na Skrýšov�, Holkov�, Vlkýši a Vrhav�i). František 
Kfelí� na Vlkýši a Vrhav�i byl arcibiskupským viká�em 
a d�kanem v Prachaticích. V roce 1757 tedy spole�n� statek 
Vlkýš s Vrhav�í prodali rytí�i Janu Františkovi Vidršpergá-
rovi z Vidršperku na Mut�nín�.50) 

V té dob� se tedy stávají majiteli statku Vlkýš a Vrha-
ve� Vidršpergárové z Vidršperku, konkrétn� Jan František 
Bed�ich/Fridrich. Již v roce 1758 se mu jakožto pánu na 
Vlkýši a jeho manželce Ann� Karolín� rozené baronce 
z Hinderer ve Vlkýši narodila první dcera. Hned v roce 
1759 ji následoval syn Vincenc Petr Mikuláš Alois, v roce 
1760 Maria Alois Fidel Mikuláš, roku 1761 Bartolom�j 
Kryštof Jan, roku 1762 Karel Alois, v letech 1763, 1765, 
1766, 1769 a 1770 následovaly dcery.51) 

Jan František Bed�ich byl v roce 1760 povýšen 
z rytí�ského stavu na svobodného pána – barona.52) Roku 
1761 zem�ela ve Vlkýši Anna Dorota Lukavská z �ene�, 
„matka Vidršperk� z Mut�nína“ v 84 letech a byla poh�be-
na v krypt� kostela v Horních Seky�anech. Když roku 1770 
Janu Františkovi Bed�ichovi zem�ela ve Vlkýši dcera, je 
nazván pánem na Mut�nín� a Vlkýši.53) Je z�ejmé, že po 
p�íbuzných zd�dil(?) významn�jší statek Mut�nín, kde však 
v té dob� nebylo k dispozici panské sídlo,54) takže žil nadále 
ve Vlkýši. Jeho d�ti u�ila ve Vlkýši cizím jazyk�m panna 
Anna Kate�ina Antoine/Antonete „moderatrix“.55) V roce 
1768 byl u barona Vidršperka ve Vlkýši vychovatelem 
plze�ský dominikán Edmund Fiala.56) 

Po Janu Františku Bed�ichovi (majitelem ješt� roku 
1788) následoval v držení panství Vlkýš prvorozený syn 
Vincenc.57) Jeho bratr Kryštof p�evzal Mut�nín. O Vincen-
tovi praví A. Sedlá�ek, že vystudoval práva, stal se sekretá-
�em zemského soudu, pak krajským komisa�em v Ji�ín�, 
roku 1786 radou zemského soudu, roku 1796 radou apela�-
ního soudu; roku 1812 odešel na odpo�inek a pak koupil 
statek Konojedy na Litom��icku58) (jeho manželkou byla 
z�ejm� roku 1809 v Horních Seky�anech kmotrující Kunhu-
ta z Vidršperku, paní statku Vlkýš59)). Ve Vlkýši m�l mimo 
již jmenované profese správce, komorníka/lokaje, pokoj-
skou/služku, vrátného/hlída�e, ko�ího a n�kolik pan-
nen/dívek p�i baronesách.60) 

Koup� statku Konojed z�ejm� souvisela s tím, že 20. 
�ervence 1813 Vincenc Vidršpergár z Vidršperku prodal 
statek Vlkýš Ludmile Barto�ové rozené Sannerové.61) 

P�edchozí rody žili na Vlkýši pom�rn� dlouho, nyní se 
však majitelé �asto st�ídali. Už roku 1819 je kmotrou dít�ti 
vlkýšského zahradníka sle�na Františka Hanišová (Hanisch) 
z Greifentálu.62) Vlkýš však po Barto�ové získala pomocí 
d�dického p�edání až roku 1831 p�íslušnice tohoto rodu, 
Anna Ludmila Hanišová z Greifentálu,63) manželka Jana 
Bernarda rytí�e Haniše z Greifentálu, skute�ného dvorního 
rady Vrchního soudního ú�adu, zem�elého roku 1835.64) 
Potom se znovu provdala a stala matkou dcery, jejímž ot-
cem byl Josef Antonín Reil. Uvedeným rodi��m se roku 
1838 narodilo ve Vlkýši další dít� mrtvé.65) 

Už p�ed rokem 1848 od Hanišové koupil statek Vlkýš 
známý podnikatel He�man (nikoli Jind�ich) Lindheim.66) 
Bylo to konkrétn� v roce 1844. Roku 1850 za�al u Vlkýše 
budovat železárnu/válcovnu, která byla uvedena do provozu 
roku 185367) a nazvána po n�m He�manovou hutí. V roce 
1857 velkostatek Vlkýš koupila Pražská železá�ská spole�-
nost,68) od níž jej koupili roku 1879 Josef a František Schul-
tesovi, jejichž potomci pak velkostatek Vlkýš drželi až do 
jeho likvidace po roce 1945.69) 

 
Zámek a kaple 

V záv�ti Jana Hoš�álka z Hojnestu na Vlkýši z roku 
1577 se mluví o v�zení ve v�ži, kde byl separován jeho 
bratr, který v záchvatu šílenství zabil jejich t�etího bratra.70) 
Tvrz tedy byla vybavena v�ží. 

V roce 1637 po smrti Václava Henigára byl statek Vl-
kýš prodán za 9700 kop míše�ských groš�. Jednalo se 
o tvrz „v�tším dílem zpustlou a popálenou“, se všemi poko-
ji, stájemi, pivovarem, poplužním dvorem, pozemky a 
„jámami uhelných lom�“, vsí Vlkýš s poddanými lidmi a 
feudální rentou. Bylo tu poskrovnu jak hospodá�ského 
ná�iní, tak loží, stol�, stolic a nádobí. D�dic�m Václava 
Henigára p�ipadly t�i lože pod nebesy, dva stoly, dv� truhly 
pro va�ení, almara a t�i truhly velké s podnožím, dále „štok“ 
dubový pro sekání masa a t�i špalky v�el.71) Vidíme, že tvrz 
utrp�la za t�icetileté války. Zajímavá je raná zmínka o do-
bývání kamenného uhlí. 

P�i prodeji v roce 1666 byl prodáván statek Vlkýš – 
„tvrz se všemi a všelijakými pokoji, stavením, pivovarem, 
nádobím všelijakým pivovarským, sklepy klenutými i pod-

Vlkýš – zámek s dvorem, kaplí a zahradami na císa�ském 
otisku mapy stabilního katastru v r. 1838. Zámek a kaple se 
nalézají v západní �ásti areálu (citace v pozn. 78). 
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zemními, s dvorem poplužním, ov�ínem“, se vsí, pozemky, 
a „jámami neb horou uhelných lom�“ za 7000 zlatých.72) 
Další prodej v roce 1673 již za 9300 zlatých jmenuje místo 
tvrze „Wohnhaus“ – obytný d�m, s pokoji, kvelby a skle-
py.73) O tvrzi se tedy dozvídáme pouze to, že m�la pokoje, 
klenuté prostory a sklepy; byla z�ejm� již po požáru obno-
vena. 

P�i d�lení d�dictví roku 1754 a jeho prodeji v roce 
1757 je uvád�na cena statku Vlkýš ve výši 42 000 zlatých a 
tvrz �i obytný d�m je nazván vrchnostenským zámkem.74) 
Je velmi pravd�podobné, že za p�l století, co jej držel Karel 
Antonín Kfelí� ze Zakšova, byly statek a panské sídlo 
zhodnoceny. 

Topograf Schaller k roku 1788 uvádí, že ve Vlkýši je 
záme�ek a ve�ejná kaple sv. Jana Nepomuckého. Také 
p�ipomíná, že už v 17. století za rytí�� Kfelí�� bylo u Vlký-
še nalezeno ložisko kamenného uhlí, ale bylo dost d�íví, tak 
až p�ed málo lety se za�alo kutat s v�tší intenzitou75) (uhlí 
bylo nalezeno již z�ejm� za Henigár� – viz výše). 

Odhad z roku 1811 popisuje zámek takto: „�p. 1 vrch-
nostenské obydlí z kamene na vápno postavené, sestává ze 
dvou podlaží, od vjezdní brány na nádvo�í vpravo stojící. 
Obsahuje klenutou p�edsí� dlážd�nou kamennými deskami, 
ve které se vpravo vedle vstupních dve�í nachází klenutá 
místnost, vedle toho je vchod do spížního kvelbu. Vlevo 
vstupních dve�í se nachází též klenutá místnost. Mezi t�mi-
to místnostmi a hlavním schodišt�m se lze dostat skrz kle-
nutou chodbu, která vede skrze vlevo jdoucí klenutou 
chodbu do klenutého bytu zámeckého duchovního, dále 
vede do retirády, a kde dále vlevo se nachází klenutý byt 
služebnictva, ke klenuté prostorné kuchyni, kde vpravo 
kuchy�ský kvelb, vlevo vchod do 10 stup�� hlubokého 
sklepa. Ze zmín�né p�edsín� vede hlavní schodišt� pomocí 
lomených schod� do prvního poschodí, kde se vlevo nachá-
zí obkládaný, b�žnou podlahou, okny a okenicemi vybave-
ný pokoj i s druhým pokojem, vybaveným b�žnou podla-
hou, okny a okenicemi. V této p�edsíni je dále vlevo pokoj 
s parketovou podlahou. P�edsí� sama je ale obkládaná, 
kamennými deskami dlážd�ná a malým balkonem 
s železným zábradlím vybavená. Vpravo v této p�edsíni 
vyniká úzká chodba, která pomocí dve�í, které vedou do 
ložnice. Rovn�ž vpravo této p�edsín� se nachází prostorná 
tabulnice, obkládaná, s deskovou podlahou, 4 okny i 

s dvojitými okny a dubovými dve�mi, pak bílými kamny. 
Odtud se lze dostat vpravo v prostorném pokoji k sezení se 
stejnou podlahou, dále od pokoje s obdobnou podlahou. 
Z této p�edsín� vedou stejnom�rn� zalomené schody 
z dubových stup�� do p�edsín� druhého poschodí, ve kte-
rém jsou dva pokoje s kabinety, dále se nacházejí dva poko-
je bez kabinet� s b�žnou podlahou a kamny, avšak oblože-
ným rákosovým stropem a m�kkými dve�mi. Z této p�edsí-
n� vedou napravo další schody na p�du. Krov je v dobrém 
stavu, zast�ešení je šindelem. Tato vrchnostenská budova je 
ostatn� i ze strany vjezdu zleva i zprava obklopena zahra-
dou, a proto je tak, protože zcela v dobrém, a pouze horní 
patro v prost�edním stavu, po ode�tení náklad� na opravu 
odhadnut na 1120 zlatých“.76) 

Další topografie z roku 1838 �íká, že jsou na statku t�i 
poplužní dvory – ve Vlkýši, ve Vrhav�i a Nový Dv�r, kaž-
dý s ov�ínem. P�i Novém Dvo�e v lese západn� od Vlkýše 
je myslivna (sm�rem k Ostrovu, viz les Bilyna). U Vlkýše 
je v provozu 10 kamenouhelných dol�. Ve vsi je vrchnos-
tenský zámek se zahradou, Janem Františkem z Vidršperka 
ve�ejnosti v�novaná kaple sv. Jana Nepomuckého, v níž se 
�ty�ikrát ro�n� koná mše, pivovar, lihovar a hospoda.77) 
Císa�ský otisk mapy stabilního katastru z téhož roku zachy-
til rozlehlý poplužní dv�r obklopený zahradami/parky, 
v jehož �ele stojí obdélná budova zámku a v její blízkosti 
kaple. Uprost�ed nádvo�í je zakreslen remíz/hájek 
s drobnou stavbou na okraji. Velká hospodá�ská budova 
v jihozápadním nároží78) by snad mohla být poz�statkem 
staré tvrze. Panské sídlo bylo totiž až do Lindheima bydlí-
cího ve Vídni tém�� nep�etržit� obýváno rodinami majitel� 
a proto by se jevilo jako logi�t�jší stav�t nové sídlo „na 
zeleném drnu“. 

Moderní práce o panských sídlech uvád�jí, že zámek 
ve východní �ásti vsi vznikl pravd�podobn�/snad na míst� 
tvrze, avšak neznámo kdy – první zmínku o zámku znají 
z topografie z roku 1788. Je to jednoduchá patrová obdélná 
stavba s mansardovou st�echou a klenutým p�ízemím. Pr�-
�elí k silnici je �len�no st�edním rizalitem, do dvora balkó-
nem. Sou�ástí areálu je i voln� stojící kaple sv. Jana Nepo-
muckého. Zámek byl n�kolikrát upravován a zmodernizo-
ván, p�ed rokem 1989 sloužil jako byty státního statku, ale 

Vlkýš – omšelý zámek od severozápadu r. 2015 (https: 
//mapy.cz – panorama). 

Vlkýš – opravená kaple sv. Jana Nepomuckého (http: 
//www.drobnepamatky.cz/files/2014/hermanova-hut_12.jpg). 



 21

je neudržovaný.79) Jako zdevastovaný je zámek charakteri-
zován v elektronických médiích, p�iléhá k n�mu (opravená) 
kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1763.80) 

K t�mto „oficiálním“ informacím m�žeme dodat, že již 
na Müllerov� map� �ech z roku 1720 je u Vlkýše zakresle-
na zna�ka, ozna�ující zámky.81) Zatím nejstarší informace 
o existenci zámku je v matri�ním zápisu z roku 1710, kdy 
se ve vlkýšském zámku („arx“) narodila dcera Karla Anto-
nína Kfelí�e ze Zakšova.82) Vlkýšský zámek je pak celkem 
�asto v matrikách zmi�ován. Je však otázkou, zda ozna�ení 
„zámek“ signalizovalo novostavbu (p�estavbu) tvrze. 

Možná byl zámek ve Vlkýši stav�n v 90. létech 17. sto-
letí, kdy se ve Vlkýši roku 1691 narodilo nemanželské dít� 
Markét�; „nepo�ádným“ otcem byl zedník Vav�inec. V roce 
1692 pak ve Vlkýši zem�elo dít� zedníka Šebestiána Rödla, 
který potom roku 1699 bydlel ve Hn�vnicích.83) 

Dokon�ení kaple sv. Jana Nepomuckého m�žeme klást 
do roku 1720, kdy její stavebník Karel Antonín Kfelí� po-
žádal o povolení v ní sloužit mši.84) Pozd�ji se tvrdí, že 
kamenná klenutá kaple vznikla roku 1722 a její stavebník jí 
zp�ístupnil jakožto ve�ejnou. M�la pojmout 50 lidí.85) Roku 
1733 oddával ve Vlkýši se svolením fará�e dvorní kaplan 
(„capellano aulico“) Josef Mickovec. Také roku 1757 je 
zaznamenán dvorní kaplan ve Vlkýši Josef Peck.86) Roku 
1762 požádal tehdejší majitel Jan František z Vidršperku 
o povolení k jejímu rozší�ení i ke zvýšení po�tu povolených 
mší. Na rozší�ení darovala prost�edky ve výši 200 zlatých 
svou záv�tí také Dorota Lukavská z �ene�. Majitel m�l 
v budoucnosti fundovat stálého kaplana.87) K rozší�ení kaple 
i po�tu sloužených mší se kladn� vyjád�ila i konzisto� ješt� 
témže roce.88) Dne nápisu v portálu byla dokon�ena kaple 
v roce 1763. Potom byl nap�. roku 1769 ve ve�ejné kapli 
(„sacello publico“) sv. Jana Nepomuckého ve Vlkýši po-
k�t�n jeden z Vidršpergárovských potomk�.89) 

Na rozdíl od zmín�né kaple, renovované roku 1906 
a pak relativn� nedávno, není vlkýšský zámek kulturní 
památkou.90) Jen odborný stavebn�-historický pr�zkum by 
mohl v areálu dvora se zámkem odhalit p�ípadné starší 
konstrukce tvrze. 
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Vzájemná poloha zámku a kaple sv. Jana Nepomuckého ve 
Vlkýši (https://mapy.cz – panorama). 
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Ronovec – 60 let pr�zkum� hradu 
Aleš Knápek

Dnes je tomu již více jak 60 let, kdy je z�ícenina hradu 
Ronovce (k. ú. a obec B�evnice, okr. Havlí�k�v Brod) 
cílem zájmu a ochrany skupiny lidí okolo Vlastiv�dného 
kroužku pro Ronovec a okolí se sídlem v blízké Dolní 
Krupé, jehož tradici založil pan Josef �apek. Dobrovolné 
p�sobení nadšenc� na Ronovci je zajímavým (a ne ojedin�-
lým) p�íkladem zájmu, zásah�, prezentace nových zjišt�ní 
a ochrany hradní z�íceniny v �eských zemích se všemi 
klady a zápory. �innost spojená s hradem byla už od 19. 
století samoz�ejm� ovlivn�na m�nícími se podmínkami ve 
spole�nosti, stejn� jako vývojem pohledu na památkovou 
ochranu obecn�. Na to je t�eba p�i níže vypsaném zp�tném 
pohledu nezapomínat. 

Hrad Ronovec (Sommerburg), je jednou z nejstarších 
památek Havlí�kobrodska, kde prokazateln� (1262) pobý-
val i Smil z Lichtenburka.1) Tento nevelký hrad skrytý na 
ostrožn� v údolí B�evnického potoka, byl z�ejm� založen 
v rámci koloniza�n� hornických aktivit v okolí vznikajícího 
m�sta Brod (8 km vzdáleného), které se poprvé zmi�uje 
roku 1256.2) „Díky“ své poloze neumož�ující rozhled 
a nevelkým nadzemním relikt�m, není dnes hrad ve�ejnosti 
p�íliš znám. 

Ronovec prošel za dobu svého života držením n�kolika 
rod� v�etn� �eského krále (sic!), který jej však sm�nil za 
Pod�brady. Svou historickou roli završil z�ejm� p�ed polo-
vinou 15. století a jako pustý se uvádí k roku 1544.2) Za 
d�vod p�edpokládaného opušt�ní jsou považovány majet-
kové spory po smrti Jind�icha z Lipé (1406) od n�jž drželi 
hrad v zástav� potomci Ješka ze Zlíchova,3) píšící se po 
Ronovci a snad s odkazem na svou ú�ast v prost�edí bojo-
vých a loupežných družin jako And�lé z Ronovce. Hrad se 
následn� ztrácí z historického pov�domí a nefiguruje ani 
v žádné ze zpráv popisujících události husitského období 
v okolí N�meckého Brodu, které zažilo n�kolik pr�tah� 
vojsk a smrt samotného Žižky u nedaleké P�ibyslavi. 

Müllerova mapa �ech z roku 1720 zachycuje hrad jako 
výraznou z�íceninu4) a podobn� jej zobrazuje mapa tzv. 

prvního vojenského mapování (1764–1768) s p�ípiskem 
p�eložitelným jako „poz�statky zámku Somerwald“.5) Poz-
d�ji se už ovšem Ronovec z historických map vytrácí a je 
zna�en pouze les (platí i pro podrobnou mapu polesí 
z konce 18. století: Brouillon von der Waldstrecke Som-
merwald). Vymizení hradu z mapování mohlo být zap�í�i-
n�no první fází rozebírání dob�e dostupné z�íceniny na 
kámen pro stavbu panského dvora v širším p�edpolí hradu 
a záme�ku v B�evnici. Kolem roku 1871 inicioval nový 
majitel pozemk� s hradem Wenzel Wells práce v okolí 
z�íceniny a ve z�ícenin� samotné. P�i t�chto aktivitách došlo 
z�ejm� k bo�ení blok� zdiva a rozvážení �ásti rumu vn� 
hradu. Na konci 19. století byla také stav�na železnice 
procházející údolím potoka pod hradem, což vedlo ke zru-
šení (novov�kého?) rybníka, jehož hráz se nachází zhruba 
pod jádrem hradu. Podle kusých zpráv došlo také k úprav� 
komunika�ního schématu v obvodu hradu, což pravd�po-
dobn� vedlo k narušení (zni�ení) západní strany parkánu.6) 
V mezivále�ném období byl hrad pouze cílem turist�. 

Nebývalý rozvoj zájmu o hrad p�inesla náhodná vy-
cházka. Josef �apek, lokální patriot, vlastiv�dný nadšenec 
a kroniká� z Dolní Krupé, nalezl v roce 1957 st�edov�ký 
st�ep vynesený na povrch vedle p�šiny ve svahu pod z�íce-
ninou. Zápal a zv�davost jej p�im�ly v místech nálezu, která 
pozd�ji popsal ve svých pe�livých zápiscích jako „st�epe-
ništ�“, provést pr�zkum za pomoci jeho blízkých. Zdá se, 
že �apek narazil na odpadní kužel �i spíše na relikty rozvo-
zu rumu z hradu vyvezené koncem 19. století. Po té co 
hleda�i vy�erpali možnosti „st�epeništ�“ (po asi dvou m�sí-
cích ned�lních návšt�v), p�esunuli se na nádvo�í jádra hradu 
(poblíž „studn�“), kde nacházeli r�zné artefakty již ve 
svrchních vrstvách zeminy. Kameny, které p�i této �innosti 
vyjmuli, urovnávali do hranic výšky 120 cm. Zeminu vršili 
na hromadu. Jak píše J. �apek, p�icházely si ob�as na hrad 
„zahrabat“ i škola�ky z Dolní Krupé (vedené jeho dcerou). 
�innost na hrad� se stala vbrzku známou a docházeli se na 
ni podívat zv�davci, z nichž mnozí se domnívali, že nad-
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šenci hledají poklad. Jiní návšt�vníci nap�íklad doporu�ova-
li použít stroje pro urychlení práce. Nálezy z hradu byly již 
tehdy v zimních m�sících myty, t�íd�ny a pozd�ji i zdatn� 
kresleny. V následujícím roce 1958 pokra�ovaly práce 
v jádru hradu a spolek navázal styky s muzeem v Polné. 
Josef �apek se synem také v pr�b�hu zimy z nalezeného 
st�epového materiálu zkompletoval n�kolik keramických 
tvar�.7) Na hrad� byly prokopány prostory kolem „studny“ 
se zahloubeným stavením (až 1,7 m), v n�mž byla patrn� 
zachycena alespo� jedna vývojová fáze a vyjmuto množství 
keramických a unikátních kovových artefakt�.8) Další akti-
vity nadšenc� se zam��ily na jiná místa na nádvo�í a sonda 
p�ed palácem roku 1958 dosáhla více jak dvoumetrové 
hloubky. Byly údajn� zachyceny dva požárové horizonty, 
jejichž p�ípadná datace z�stává zatím nejistá.9) 

N�které nálezy pomohl nadšenc�m ur�it již v roce 
1958 brn�nský archeolog Karel �ernohorský, který na 
jejich žádost p�ijel a vystavil také odborný posudek o nále-

zech. Ten m�l posloužit k získání 
finan�ní podpory ONV, ale ta, a� 
byla p�islíbena, nikdy nedorazila, 
jak si �apek ho�ce v rukopise 
posteskl. V souvislosti se zvýše-
ným zájmem o d�ní na hrad� 
navštívil Josefa �apka okresní 
památkový konzervátor, který si 
prohlédl i nálezy již tehdy shro-
maž	ované v budov� bývalého 
záme�ku v Dolní Krupé. P�ekva-
pen rozsahem a výsledky �innosti 
op�t p�islíbil finan�ní podporu. 
Vše ale skon�ilo pouze p�ísliby 
a jednorázov� vyplacenou �ástkou 
300 K�s. Ješt� jednou byla podpo-
ra kroužku p�islíbena poslancem 
Ing. Loudou, ale ani tentokrát se 
nekonala. Vlastiv�dný kroužek se 
snažil formou p�ednášek a výsta-
vek nález� zapojit do své �innosti 
i širší ve�ejnost. Nešlo jen o pr�-
zkum hradu, ale objevily se také 
témata z oblasti flóry a fauny 
p�ilehlého okolí. Aktivity kroužku 
se omezily roku 1960, kdy sou-
hrou okolností, jakou byla nap�. 
vojenská služba �i vyst�hování se 
z �SR, došlo k zna�nému snížení 
po�tu spolupracovník� J. �apka. 
Situaci zlepšilo p�ipojení kroužku 
k �innosti okresního muzea. Po 
t�ech pracovních dnech na Ro-
novci s chudšími nálezy, ale podle 
�apkových vzpomínek nadšení 
�ásti �len� rychle vyprchalo. 
�innost kroužku na Ronovci se 
tedy zastavila – J. �apek dokon-
�oval pouze drobné práce na 
pr�zkumu místnosti u studny a 
v�noval se jinak spíše vlastiv�dné 
a pr�zkumné práci v krajin� 
(krom prav�kých artefakt� si 
všímal i mizení rostlinných a 
živo�išných druh�). Poslední v�tší 
výkopovou akcí se stal výkop 

z po�átku 70. let provedený snad svazáky (?) v suterénu 
paláce – bohužel p�esn�jší dokumentace se nevedla �i ne-
dochovala.10) Z �apkovy fotodokumentace jsou patrná dnes 
nedochovaná ost�ní oken suterénu nápadn� podobná �ešení 
okna komendy n�meckých rytí�� v (Havlí�kov�) Brod�.11) 
Na výkop v paláci pravd�podobn� navázala v roce 1974 
sonda dozorovaná P. Sommerem z pardubického muzea.12) 
Omezení výkopových prací na hrad� a sm�rování snah 
nadšenc� spíše k ochran� zdiva (apod.) bylo také zásluhou 
Tomáše Durdíka, který navštívil hrad i krupské muzeum 
osobn�. Poslední neoficiální nálezy z konce 70. let byly na 
hrad� u�in�ny pravd�podobn� také za pomoci detektoru 
kov�.13) Samoz�ejm� že pokusy hleda�� s detektory vyvr-
cholily jako jinde až na po�átku 21. století. Z d�vodu naru-
šování odlehlé památky proto Muzeum Vyso�iny Havlí�-
k�v Brod p�istoupilo k pr�zkumu p�edhradí a jádra hradu, 
který m�l za cíl zachránit a zaznamenat stratigrafii p�ípad-

Hrad Ronovec v plánku Josefa �apka s popisem jednotlivých míst (Kronika Dolní Krupé, 
cit. v pozn. 24). 
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ných kovových artefakt�. Kupodivu se poda�ilo nalézt 
nap�íklad dva pražské groše, hroty st�el kuše a rukoje� 
menšího tesáku i s kost�ným obložením.14) 

P�edchozí text dostate�n� nazna�il, že hrad prošel 
mnoha zásahy po�ínaje již koncem 19. století. Jaké poznání 
p�ípadn� zm�ny stavu to p�ineslo? Dnes nejpatrn�jší prosto-
rou hradu je �ást suterénu paláce v severovýchodním náro-
ží, vykopaná celkem neš�astn� v nedávné minulosti. Vstu-
puje se sem po sch�dcích pr�chodem z nádvo�í se zbytkem 
levé stojky jednoduchého okoseného ost�ní. Prostora byla 
osv�tlena dv�ma št�rbinovými okénky s parapety zvedají-
cími se do nádvo�í (ost�ní neexistuje, viz výše). Dnes je do 
vn�jší zdi paláce proražen otvor neznámého p�vodu, 
v jehož blízkosti byla položena zmín�ná sonda dozorovaná 
P. Sommerem. Možnosti pr�zkumu zdiva jsou set�eny jeho 
úpravami a spárováním. Celý prostor této �ásti suterénu (k 
jihu z�ejm� pokra�uje) byl bohužel vy�išt�n až na skálu 
v 70. letech, jak zmi�uje také T. Durdík.15) Pozd�ji zde byly 
osazeny pam�tní desky.16) K vnit�ní zástavb� hradu je díky 
popisovaným �innostem obtížné se vyjad�ovat (by� tak 
n�kte�í �iní). Prostor je obohacen n�kterými depresemi 
pocházejícími ze sondážní �innosti a naopak „kope�ky“ 
p�emíst�né a dnes drnem pokryté suti a hlíny. Jisté jsou 
dnes pouze odkryté �i p�i odkryvech dokumentované objek-
ty. Zcela nám zatím uniká stav jádra hradu za �elní (jihový-
chodní) zdí, kde T. Durdík na základ� zpráv o v�tším 
množství nalézané mazanice p�edpokládá leh�í stavbu.17) 

Z architektonické výbavy hradu se dochovalo pouze ost�ní 
u vstupu do sklepa a in situ dochovaná kamenná to�nice 
vrat brány v hlavní hradb� na severozápadní stran� nádvo�í. 
Výbavu hradu dokresluje také fragment sedlového portálu 
uložený v muzeu v Krupé. Unikátn� dochované jsou dvoje 
celokovové dve�e se zajímavými analogiemi v širším okolí. 
Nalezeny byly v rámci výkop� iniciovaných koncem 19. 
století W. Welsem a zachrán�ny J. �apkem z hospodá�ské 
budovy, kde našly novodobé uplatn�ní.18) 

Celé jihozápadní nároží hradu je rozvezeno (�áste�n� 
v p�íkopu). V t�chto místech vstupuje do hradu soudobá 
cesta, která náspem p�ekonává šíjový p�íkop a zahloubením 
plochu p�edhradí. P�edhradí s jednou v�tší depresí a naruše-
ním t�žbou kamene na východní stran� nenese jiné stopy 
zástavby, a jak se ukázalo ve vývratech po nedávné vich�ici, 
není zde ani kulturní vrstva. Výjime�n� nalezené keramické 
fragmenty lze datovat až k po�átku 16. století. Konstrukce 
�elního valu se dle nedávného pozorování autora ve vývratu 
zdá být jen d�evohlinitá (?). �ešení p�vodního komunika�-
ního schématu hradu a p�edhradí z�stává nejasné. Úpravy 
terénu a lesních komunikací, které se navíc v blízkosti hra-
du k�íží, znemož�ují rekonstrukci st�edov�kého stavu. 

Badatelský a odborný zájem o hrad se projevil poprvé 
v díle Augusta Sedlá�ka, který p�inesl nejen jeho popis, ale 
také informace o nálezech, které pozd�ji pomohly zachránit 
nap�. zmín�né kovové dve�e.19) Po delší badatelské p�estáv-
ce vypln�né osv�tovou �inností vlastiv�dného kroužku, se 

Josef �apek p�i zpracování nález� z hradu (fotoarchiv 
Vlastiv�dného kroužku Dolní Krupá). 

Fotografie zachycující rekonstrukci suterénu odkrytého 
výkopem v 70. letech (fotoarchiv Vlastiv�dného kroužku 
Dolní Krupá). 

Kamenná to�nice u paty hradby jádra hradu (foto autor 
2012). 
 

Hrad Ronovec, sou�asný stav místa výzkumu „u studn�“, 
kde byla v 50. letech odkryta polozemnice p�iložená k hrad-
b� (západní strana hradního jádra, foto autor 2014). 
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k situaci na hrad� a k nález�m vyjád�il 
T. Durdík, který lokalitu navštívil a 
n�které z artefakt� také zhodnotil.20) 
Vcelku byl ovšem dopad profesionální 
(archeologické) památkové pé�e na d�ní 
na hrad� malý. Josef �apek sám se jí 
ovšem nebránil, ani nevyhýbal. Již od 
50. let 20. století korespondoval 
s jednotlivými odborníky a institucemi, 
které na lokalitu �i do sbírky nález� 
v Dolní Krupé také zval. Snažil se do-
konce i o získání finan�ních prost�edk� 
pro záchranné práce na hrad� u tehdejší 
státní správy, která a� mu je (resp. vlas-
tiv�dnému kroužku) n�kolikrát p�islíbila, 
prakticky nic nakonec neu�inila (viz 
výše). Nálezy a práce na hrad� byly 
ve�ejnosti prezentovány formou výstav, 
po�ádaných vlastiv�dným kroužkem. 
Dob�e mín�né avšak z hlediska z�íceni-
ny hradu �asto problematické zásahy 
byly státní správou a odborníky brzd�ny 
a od (konce) 70. let již z�ejm� v podstat� 
až na sanaci �ástí zdiva neprobíhaly, 
vyjma vysekávání náletu, které zajiš�ují 
�lenové kroužku dodnes. Stejn� tak 
kroužek dodnes pe�uje o nálezy z hradu 
a jejich a prezentaci. 

Pokusme se záv�rem zhodnotit, co 
desítky let trvající úsilí p�ineslo 
z hlediska našich znalostí o podob� a 
život� hradu Ronovce. Poznání stavební 
stránky hradu, její etapizace a podoby 
jednotlivých budov z�stáváme mnoho 
dlužni i p�es provedené výzkumy. Jak 
bylo zmín�no výše, n�které z necitlivých 
a� dob�e mín�ných neodborných zásah� 
set�ely možné interpreta�ní detaily. 
P�espárování, odstran�ní �i navršení 
zdiva jsou hlavní p�ekážkou ve „�tení“ 
z�íceniny. Revizní sondáž snad – n�kdy 
v budoucnu – umožní verifikovat starší 
archeologickou dokumentaci.21) 

Rozvoj zaznamenalo p�edevším po-
znání a interpretace artefakt� nalezených 
nahrad� a v jeho t�sné blízkosti. Tomáš 
Durdík a Pavel Rous se vyjád�ili 
k mincovním nález�m a pokus�m o 
pad�lání mince.22) �ást keramického 
fondu z hradu zpracoval J. T�snohlídek, 

který p�inesl také p�ehled doloži-
telných archeologických aktivit na 
hrad�, jejichž rozsah v�etn� sondá-
ží nebyl rozhodn� malý.23) O za-
myšlení nad sou�asným stavem 
poznání z�íceniny a popis n�kte-
rých unikátních kovových artefak-
t� se pokusil autor tohoto textu 
(nánosník p�ílby, kovové dve�e, 
�utora, záštity tesáku). Po�inem, 
který si kladl za cíl �áste�n� splatit 
dluh odborné ve�ejnosti k tomuto 
místu, bylo vydání sborníku text� 
v�novaných jak historii hradu a 
jeho okolí tak archeologickým 
nález�m. Sborník ur�ený p�ede-
vším zájemc�m o panská sídla a 
regionální historii, jsme pod zášti-
tou muzea v Havlí�kov� Brod� 
vydali formou voln� ši�itelné e-
knihy,24) což m�lo zajistit jeho 
širokou dostupnost. Šlo také o 
jakýsi pomní�ek nezištné práci 
dobrovolník� zpravujících mimo 
jiné sbírku nález� z hradu, která 
�ítá hodn� p�es deset tisíc kus� 
artefakt� (p�evážn� keramiky, ale 
také kov�). Josef �apek v kronice 
Dolní Krupé zmi�uje existenci 
jakési sbírky artefakt� v Dolní 
Krupé již p�ed rokem 1957, v�etn� 
sbírky školní obsahující dokonce 
nálezy prav�ké.25) Obec Dolní 
Krupá podporuje �innost zdejšího 
muzea ze svých skromných pro-
st�edk� vcelku p�íkladn�. Uložené 
artefakty byly kdysi p. �apkem 
v rámci možností zkonzervovány 
a ope�ovávány v suterénu záme�-
ku až do jeho smrti, kdy na �as 
vícemén� osi�ely. Okresní Muze-
um v Havlí�kov� Brod� poskytlo 
jako pomoc kroužku starší výstav-
ní fundus, který slouží k vystavení 
artefakt� dodnes. �as a prost�edí 
uložení si ovšem za�ínají vybírat 
svou da�. Omezené možnosti a �as 
dobrovolník� z vlastiv�dného 
kroužku dovolují provád�t zejmé-
na nejnutn�jší konzerva�ní úkony a 

Velká láhev ze železného plechu nalezená 
na hrad�, datovatelná do pr�b�hu 15. stol. 
(kresba A. Knápek 2018). 

Hrad Ronovec zachycený velmi nep�esn� 
na map� 1. vojenského mapování 
s rybníkem na B�evnickém potoce. Spolu 
s n�kterými nálezy toto zachycení vede 
autora ke zvažování možnosti užívání z�í-
ceniny jako hospodá�ské stavby („stodoly“) 
v novov�ku. 

Podélný �ez hradem a údolím B�evnického potoka vzniklý v rámci zpracování nález� z lokality (A. Knápek 2012). 
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zp�ístupn�ní sbírky. Úpln� na záv�r nezbývá, než pod�ko-
vat �len�m dolnokrupského vlastiv�dného kroužku za 
dlouhodobou spolupráci a pop�át jim v jejich �innosti mno-
ho zdaru! 
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�utora byl na konferenci AH prezentován v r. 2018 a bude 

publikován. 9) Citace v pozn. 7. 10) Druhá cit. v pozn. 7, s. 
34. 11) Citace v pozn. 2. 12) Sommer, P.: Zpráva o výzku-
mu, hrad Ronovec. 1974, nepublikováno. Archiv Muzea 
Pardubice. D�kuji P. Sommerovi za konzultaci. 13) Druhá 
cit. v pozn. 7, s. 23 a 35. 14) Knápek, A.: Archeologická 
akce Muzea Vyso�iny Havlí�k�v Brod 2017, nepublikova-
ný terénní záznam. Artefakty uloženy v Muzeu Vyso�iny 
Havlí�k�v Brod ve sbírce archeologie a numismatika. 15) 
Durdík, T. – Nemeškalová-Jiroudová, Z.: Mincovní nálezy 
na hrad� Ronovci. In: Castellogica Bohemica 12. Praha 
2010, s. 501–508. 16) Polívka, J.: Pár slov úvodem. In: 
Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Sborník v�novaný památce 
Josefa �apka (1909–1988). Havlí�k�v Brod 2013, s. 4–7. 
Dostupné na: https://www.horydoly.cz/files/ ronovec.pdf 
[26. 11. 2018]. 17) Durdík, T.: Encyklopedie �eských 
hrad�. Praha1999, s. 479–480. 18) Knápek, A. – Urbánko-
vá, R.: Kovové pozdn� st�edov�ké dve�e. In: Svorník 13. 
Praha 2015, s. 210–221. 19) Sedlá�ek, A.: Hrady, zámky a 
tvrze Království �eského XII. Praha1882, s. 248–250. 20) 
Citace v pozn. 14; Durdík, T.: Registrace terénních akcí. In: 
Výzkumy v �echách 1973. Praha 1975, s. 15. 21) Knápek, 
A.: Ronovec, n�kolik poznámek k podob� a stavu hradu. In: 
Havlí�kobrodsko 26. Havlí�k�v Brod 2012, s. 187–195. 22) 
Citace v pozn. 3; citace v pozn. 14. 23) Druhá cit. v pozn. 7, 
s. 26–35. 24) http://www.muzeumhb.cz/eshop/e-kniha/ 
hrad-ronovec-a-dolni-krupa/?vmcchk=1. 25) Kronika 
Dolní Krupé – rukopis o historii obce od J. �apka sepi-
sovaný 1947–1950. Uloženo v muzeu v Dolní Krupé. 
Digitalizovaná verze uložena v Muzeu Vyso�iny Havlí�-
k�v Brod. p. o. 

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy

Zpráva o destrukci na hrad� Rýzmberk 
Tomáš Ma�ík 

Z�ícenina hradu Rýzmberk se vypíná na výrazném kopci 
nad m�stem Kdyní (okr. Domažlice). První písemná zmínka o 
existenci hradu pochází z roku 1279, kdy je v držení D�polta, 
p�edch�dce Švihovských z Rýzmberka. V pr�b�hu st�edov�ku a 
�asného novov�ku byl Rýzmberk n�kolikrát p�estavován. Svou 
roli vojenského op�rného bodu si podržel i v pr�b�hu t�icetileté 
války a definitivní zánik hradu p�inesl až rok 1655, kdy byl na 
p�íkaz císa�e Ferdinanda III. rozbo�en a ponechán svému osudu.1) 

Obr. 3: Rýzmberk (okr. Domažlice) – pohled na interiérovou st�nu 
paláce, šipkou ozna�ena šikmá vertikální trhlina v nároží (foto 
autor �íjen 2017). 
 

Obr. 4: Rýzmberk (okr. Domažlice) – interiérová st�na paláce, 
šipkami ozna�ena zv�tšující se trhlina s vysypáním líce, vzniklá 
kaverna a pískovcové ost�ní druhotn� zazd�né do líce (foto autor 
listopad 2018). 
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Dne 6. 12. 2018 došlo k destrukci zdiva tzv. nového (západ-
ního) paláce, kde se z�ítila �ást jeho jihozápadního zaobleného 
nároží (obr. 1, 2). Zdivo tohoto paláce obsahuje zejména v interié-
rové �ásti �etnou p�ím�s cihel, dále zde registrujeme r�zné zazdív-
ky �i opravy líce, ve zmín�ném sesutém nároží bylo druhotn� 
zazd�no jednoduše profilované pískovcové ost�ní a palác celkov� 
vykazuje známky složit�jšího vývoje. Jisté statické problémy 
jihozápadní �ásti paláce byly pozorovány již n�kolik let, kdy se 
pozvolna zv�tšovala šikmá vertikální trhlina, odd�lující nároží od 
zbytku stavby (obr. 3). Povážlivou se situace stala v roce 2018, kdy 
se trhlina zv�tšila skokov� a vysypala se �ást líce v jejím okolí 
(obr. 4). Po z�ícení nároží bylo odhaleno jádro obvodové zdi palá-
ce, které stejn� jako lícová �ást obsahuje p�ím�s stavební kerami-
ky, což dob�e koresponduje s dendrochronologickým datováním 
p�íslušné zdi do období po roce 1450.2) Výše zmín�né ost�ní, 
zazd�né ve vnit�ním líci nároží, p�ežilo sesuv zdiva bez poškození 
(obr. 5) a bude náležit� zdokumentováno. 

Poznámky: 1) Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie �eských 
hrad�. Praha 2009, s. 490–
491. Podrobn�ji k historii 
a stavební podob� hradu 
nap�. Sedlá�ek, A.: Hrady, 
zámky a tvrze Království 
�eského IX. Praha 1893, s. 
59–72; Menclová, D.: 
�eské hrady 1. Praha 
1976, s. 163–164, 339; 
Menclová, D.: �eské 
hrady 2. Praha 1976, s. 
303, 414; Procházka, Z.: 
Hrad Rýzmberk. Edice 
Zapomenuté hrady, tvrze 
a místa �. 32. Plze� 2010; 
Durdík, T. – Sušický, V.: 
Z�íceniny hrad�, tvrzí a 
zámk� – západní �echy. 
Praha 2005, s. 190–194. 

2) Procházka, Z.: Nové letopo�ty v d�jinách hrad� Plze�ského 
kraje. P�ísp�vek k dendrochronologickému datování a stavebnímu 
rozboru zdiva hradních z�ícenin. In: D�jiny staveb 2003. Plze� 
2004, s. 167–168. 
 

Tvrzišt� (?) u dvora Sechutice u Kralovic 
Tomáš Krofta 

Hospodá�ský dv�r Sechutice stojí v sou�asné dob� osamo-
cen� v polích nedaleko vesnice Hada�ka na k. ú. Výrov u Kralovic 
(okr. Plze�-sever). V minulosti kolem n�j probíhala cesta mezi 
klášterem v Plasích a probošstvím v Mariánské Týnici. Tento dv�r 
m�l svého staršího st�edov�kého p�edch�dce, s nímž souvisí objev 
u�in�ný v lo�ském roce. 

P�i zb�žném prohlížení digitálního modelu reliéfu na strán-
kách �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního byl autorem 
�lánku na poli ve východním sousedství dvora identifikován kru-
hový objekt. Tento objekt se projevuje v n�kterých letech i výraz-
nými porostovými p�íznaky, což dokládají nap�. letecké mapy 
voln� dostupné na serveru mapy.cz. Na základ� následného vizu-
álního pr�zkumu lze objekt interpretovat jako zem�d�lskou 
�inností siln� aplanované tvrzišt�. 

Tvrzišt� se nachází p�ibližn� 100 metr� východn� od sýpky 
v �ele barokního dvora na parcele �. 1202/1. Jedná se o mírný svah 
nad Bu�eckým potokem a mezi dv�ma nevýraznými bo�ními 
údolími. Pom�rn� pravideln� kruhový st�edový pahorek má pr�-
m�r p�ibližn� 20 metr� a obklopuje ho siln� zanesený okružní 
p�íkop o p�ibližné ší�i 10–15 metr�. P�ed p�íkopem je místy patrný 
nevýrazný val. Celé tvrzišt� má vn�jší pr�m�r p�ibližn� 50 metr�. 
Poz�statky jiné zástavby se v okolí reliéfn� neprojevují. 

Ves Sechutice (resp. Horní Sechutice) pat�ila k p�vodnímu 
nadání kláštera v Plasích p�i jeho založení v roce 1144. V roce 
1184 se do klášterního držení dostávají i Dolní Sechutice. Násled-
n� se p�edpokládá zrušení obou vsí a výstavba klášterního hospo-
dá�ského dvora – tzv. grangie. Tento dv�r je zmi�ován v roce 

Obr. 1: Rýzmberk (okr. Domažlice) – pohled na nároží paláce z 
prostoru 2. p�edhradí po destrukci zdiva (foto autor 2018). 
 Obr. 2: Rýzmberk (okr. Domažlice) – pohled na interiérovou �ást 

nároží po jeho z�ícení (foto autor 2018). 

Obr. 5: Rýzmberk (okr. Domažlice) –
nepoškozené pískovcové ost�ní ležící 
po z�ícení nároží v suti (foto autor 



 28

1250. Za husitských válek byl klášter i jeho panství siln� poškoze-
ny a po zbytek století byl v držení zástavních majitel� (páni 
z Kolovrat, Slavibor Pracek ze Svinné). V 16. století získává Se-
chutice Florián Gryspek z Gryspachu, který nechal vystav�t nový 
dv�r s renesan�ní tvrzí, ov�ínem a pivovarem. Jeho syn Karel �iní 
ze Sechutic svoji rezidenci. Za ú�ast na stavovském povstání byli 
Gryspekové potrestáni ztrátou majetku a dv�r se dostal zp�t do 
držení kláštera. Za t�icetileté války byl dv�r op�t zpustošen a na 
p�elomu 17. a 18. století došlo k nové velkorysé barokní výstav-
b�.1) 

V okolí dvora Sechutice provád�lo povrchové sb�ry již n�-
kolik badatel�. K. Charvátová získala z okolí dvora vzorek 8 
zlomk� keramiky (1 prav�ký, zbytek pozdn� st�edov�ký).2) E. 
Kamenická sbírala v t�sném sousedství referovaného objektu 
v roce 1988. Nalezla velké množství keramiky, kterou datovala do 
14.–15. století, okraje a �ást nádoby datované do 10. století 
a doklady výrobní �innosti v podob� strusky a uhlík�.3) V prostoru 
referovaného objektu a jeho sousedství prob�hl v letech 2002–
2003 sb�r M. �ezá�e a M. Metli�ky. Výsledkem byly keramické 
zlomky z období milave�ské kultury a z p�elomu raného a vrchol-
ného st�edov�ku (pozdní doba hradištní).4) M. �echura provád�l 
povrchové sb�ry v roce 2004 a 2005 v severním a východním 
sousedství rybníku Pivovárek. Na obou polohách se vyskytovaly 
keramické zlomky, které datoval do 12. století a interpretoval jako 
poz�statky vesnice.5) V roce 2011 dohlížel D. Stráník na výkopové 
práce p�ípojky ke studni v jižní sousedství dvora. Výkop nenarušil 
žádné antropogenní objekty a byl nalezen jeden novov�ký kera-
mický zlomek.6) 

Nov� nalezený objekt m�žeme za sou�asného stavu v�do-
mostí považovat s nejv�tší pravd�podobností za opevn�ný objekt 
v rámci klášterního hospodá�ského dvora – tzv. propugnaculum. 
Obdobné objekty byly identifikovány i na dalších místech klášter-
ního panství, kde jsou zárove� doloženy hospodá�ské dvory – 
Neb�eziny, �e�ín a T�ebekov. V poloze Semlov nad Neb�ezinami 
se dochovalo tvrzišt� obdobných rozm�r� jako zde referované. 
V roce 1984 bylo �áste�n� archeologicky odkryté. Klášterní dv�r 
se p�edpokládá v jeho sousedství.7) U hájovny �e�ín (k. ú. Babina), 
v prostoru, kam je kladen další klášterní hospodá�ský dv�r,8) byl 
nedávno pomocí analýzy digitálního modelu terénu rozpoznán 
objekt, který je autorem považován za siln� aplanované tvrzišt�.9) 
Nedaleko hájovny T�ebekov (k. ú. Jarov) se nachází reliéfní po-
z�statky n�kolika staveb ohrazených rozvalenou kamennou zdí. 
Tyto relikty jsou považovány za jedine�n� dochovaný klášterní 
hospodá�ský dv�r s opevn�ným objektem. Ten je tvo�en obdélným 
st�edovým pahorkem s kamennou sutí a okružním p�íkopem.10) 

Jako další interpreta�ní varianta p�ipadá v úvahu ješt� šlech-
tické sídlo drobného feudála. Ten mohl v okolí držet n�jaké majet-
ky. Pro tuto možnost nejsou žádné opory v písemných pramenech 
a v kontextu strategie koncentrace pozemkového vlastnictví 
plaského kláštera se nezdá p�íliš pravd�podobná. Vylou�it se ale 
zcela nedá z�ízení sídla šlechticem, který by byl v n�jaké form� 
klientského vztahu v��i klášteru �i snad zástavním držitelem. Tato 
možnost by však vyžadovala širší srovnávací studium. 

Tento �lánek je pouze p�edb�žnou informací o nov� objeve-
né lokalit�, kterou lze za sou�asného stavu v�domostí hypoteticky 
spojovat s vrcholn� st�edov�kým opevn�ným klášterním objektem 
souvisejícím s hospodá�ským dvorem, tedy tzv. propugnaculum. 
V letošním roce je plánován další výzkum, který by m�l p�inést 
další informace a korigovat zde p�edkládané hypotézy. 

Poznámky: 1) Rožmberský, P. 1999: Dvory plaských cister-
ciák�. 1. vydání, Plze� 1999, s. 8–9; Kamenická, E.: Sechutice – 
zaniklá ves, dv�r a okolí, sou�ást panství Floriána Gryspeka (ar-
cheologie, historie, pr�zkum). In: Fák, J. (ed.): Gryspekové 
a p�edb�lohorská šlechta: Kralovice a poddanská m�sta. Mariánská 
Týnice 1998, s. 44–48. 2) Digitální archiv AM�R, C-TX-
198402480. 3) Výzkumy v �echách 1988-1989, �. 620 a 621, str. 
167-168. 4) Archeologická mapa (dále AM) �R, akce C-
9000149A. 5) AM �R, akce C-9106957A a C-9106958A. 6) AM 
�R, projekt C-201119501. 7) První cit. v pozn. 1, s. 22. 8) První 
cit. v pozn. 1, s. 13. 9) John, J.: Novov�ké mince a st�edov�ká tvrz, 
aneb nové nálezy na k. ú. Babina (okr. Plze�-sever). In: Eigner, J. 
– Trnka, R. (eds.): Na stop� (pre)historie jihozápadních �ech. 
Sborník p�átel k životnímu jubileu Milana �ezá�e. Plze� 2017, s. 
str. 28–30. 10) První cit. v pozn. 1, s. 22–23. 
 

Už jste �etli...? 
D�jiny staveb 2018. Sborník p�ísp�vk� z konference D�ji-

ny staveb 2018. Plze� 2018. Pro Klub Augusta Sedlá�ka vydává 
nakladatelství Petr Mikota s finan�ní podporou Ministerstva kultu-
ry �R, M�sta Plzn� a Plze�ského kraje. 302 stran A4, �áste�n� 
barevné. Z obsahu: D. Novotná: Filatorie v našich sídlech, s 7–18. 
J. Varhaník: K podob� hradu Dív�ího kamene, s. 27–32. J. Tichá: 
Jáma na katr v parku zámku Veltrusy, s. 33–38. Z. Fišera: Fortifi-
kace kolem Hodkovic nad Mohelkou, s. 85–90. D. Tuma: Barokní 
zámky pavilonového typu v loveckých oborách, s. 157–164. P. 
Randus: M�sto Bezd�z a jeho p�edpokládaná podoba. Vztah m�sta 
a opevn�ní na Malém Bezd�zu, s. 165–172. P. Rožmberský – P. 
Mikota: Obory zví�ecí, pta�í, rybí, vl�í. Zp�soby jejich ohrazení – 
p�íklady z Plze�ska, s. 173–218. Info: pmikota@post.cz. 

Pr�zkumy památek XXV/2018, �. 1. Vydává Národní 
památkový ústav ú. o. p. st�edních �ech v Praze. A4, k�ída, barva, 
176 stran. Distribuce: roubickouva.dita@npu.cz, tel.: 274008285. 
Z obsahu: I. Pe�ina: Tvrz v Út�chovicích. K pr�zkumu st�edov�ké 
jizby, nebo již sv�tnice?, s. 3–24; P. Uli�ný: Bella, � rara armaria 
di sua Altezza: Zbrojnice Pražského hradu v dob� Ferdinanda 
Tyrolského, s. 25–46; J. Bláha: Krovy Sálu p�edk� a navazujícího 
trojk�ídlí zámku ve Vranov� nad Dyjí, s. 161–171. 

Dv�r Sechutice na Digitálním modelu reliéfu �eské republiky 5. 
generace. Tvrzišt� v pravé �ásti obrázku (dostupné na: htt-
ps://ags.cuzk.cz/dmr; upravil T. Krofta). 

Dv�r Sechutice s porostovými p�íznaky tvrzišt� (tmavý kruh se 
sv�tlým st�edem východn� od dvora) na Ortofoto �eské republiky 
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.as
px?. Upravil T. Krofta). 
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Pr�zkumy památek XXV/2018, �. 2. Vydává Národní 
památkový ústav ú. o. p. st�edních �ech v Praze. A4, k�ída, barva, 
164 stran. Distribuce: roubickouva.dita@npu.cz, tel.: 274008285. 
Z obsahu: R. Vrla: Hrad Malenovice – výsledky pr�zkum� pro-
vá�ných v letech 2017–218, s. 76–86; J. Št�tina: Tvrz v Kurovicích 
– stavební vývoj kuchy�ského traktu, s. 86–106; P. Borský: Bývalá 
benediktinská rezidence v Ostrova�icích, s. 120–130. 

Památky st�edních �ech 32/2018, �. 2. Vydává Národní 
památkový ústav ú. o. p. st�edních �ech v Praze. A4, k�ída, barva, 
76 stran. Distribuce: roubickouva.dita@npu.cz, tel.: 274008285. 
Z obsahu: J. Kypta – F. Laval – J. Marounek – Z. Neustupný: Valy 
a p�íkopy ohrazený areál na p�edpolí hradu �eského Šternberka. 
Tábor oblehatel� anebo p�edsunutá fortifikace hradu?, s. 1–12. J. 
Kypta – J. Veselý: O pozdn� st�edov�kých a mladších p�estavbách 
hradu �eského Šternberka. Pr�zkum západní a severní fasády 
hradního jádra, s. 13–34. D. Ly�ka: Zámek a park v Kolod�jích 
u Prahy za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina, 51–60. D. Pri-
musová – D. Roubí�ková: Záchrana zámku v T�ebešicích získala 
cenu NPÚ Patrimonium pro futuro, s. 6 4–67. 

Castellologica bohemica 17. Recenzovaný �asopis pro kas-
telologii �eských zemí. Plze� 2017. 427 stran A4, barevn�. Edito�i 
J. Hložek a P. Menšík. Vydala Západo�eská univerzita v Plzni. 
Z obsahu: F. Gabriel – L. Kursová: Otázky k rozsahu a podob� 
hradu Skály (Bischofstein), s. 5–34. J. Paná�ek: Vykopávky v roce 
1833 na hrad� u Velenic (okr. �eská Lípa), s. 35–44. J. Unger – F. 
Ko�ínek – P. Ko�ínek: Nová zjišt�ní z hradu Kraví Hora u Kuro-
slep (okr. T�ebí�), s. 45–52. D. Vích – T. Bek – M. Kudrnovský – 
J. Švejnoha – Z. Va�eková – R. Veselá: Rekonstrukce hradu 
v Brandýse nad Orlicí v letech 2013–2016, s. 53–70. Z. Gersdor-
fová: Sakrální prostory �eskokrumlovského hradu, 71–98. M. 
Biedermanová – M. Cejpová: P�ísp�vek k poznání topeniš	 Lud-
víkova k�ídla Pražského hradu, s. 99–134. V. Ve�e�e: Klášter nebo 
hrad? Rezidence litomyšlských biskup� v letech 1344–1421, její 
hypotetická rekonstrukce a klasifikace, s. 135–154. J. Boukal: 
Hospodá�ská instrukce jako pramen poznání života na hradech na 
prahu raného novov�ku (Na p�íkladu instrukce pro k�ivoklátského 
hejtmana Albrechta z V�esovic z roku 1528), s. 155–172. K. Ham-
berger: Hrad Kynšperk nad Oh�í, s. 173–190. D. Janiš – J. Št�tina: 
Historie a stavební vývoj st�edov�kého hradu a renesan�ního 
zámku v Holešov�, s. 191–240. P. Kastl: Úloha Nového Herštejnu 
v �esko-bavorském konfliktu, s. 241–268. K. Blažková: Tvrz 
v Pšovlkách (okr. Rakovník). Výzkum vodního p�íkopu tvrze, 
s. 269–280. F. Záruba: P�ísp�vek k poznání st�edov�ké podoby 
Nového Hradu u Jimlína (okr. Louny), s. 281–314. J. Hložek – P. 
Menšík: Hrad V�žka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabul-
kách Václava Uchytila, s. 315–412.                     P. Rožmberský 

Razím, V.: �e� st�edov�ké fortifika�ní architektury – 
terminologie a její souvislosti. Na 250 stránkách je podán ucelený 
a systematický souhrn terminologie st�edov�ké fortifika�ní archi-
tektury pro území �R i v evropských souvislostech. Výkladová 
�ást p�edstavuje druhy opevn�ných staveb a sídel, jejich strukturu 
a jednotlivé prvky. Textová �ást je provázena bohatou obrazovou 
p�ílohou. Vydal v r. 2018 Národní památkový ústav. Nap�. firma 
Knihy Dobrovský prodává publikaci za 549 K�, Knihkupectví 
Karolinum za 410 K�.                                             Z. Hermsdorfer 

Sušický, V. a kol.: Z�íceniny hrad�, tvrzí a zámk�. Se-
verní �echy. Vydala Agentura Pankrác, Praha 2017, 384 stran. 
Jde o záv�re�ný pátý svazek série Z�íceniny hrad�, tvrzí a zámk�. 
P�edchozí �ty�i svazky autorsky p�ipravoval zv��n�lý Tomáš 
Durdík. Autor fotografických �ástí t�chto publikací a nakladatel se 
však i p�es tuto ztrátu rozhodl celou edici dokon�it. Publikace je 
zam��ena p�edevším na fotografickou dokumentaci sídel, stejn� 
jako p�edchozí svazky, �emuž se p�izp�sobuje podoba text�. 
Dokon�ení této edi�ní �ady je nepochybn� dobrou zprávou. 

 L. M. Vytla�il 

Z hrad�, zámk� a tvrzí 
Kožlí (okr. Benešov) – z�ícenina hradu je nyní udržová-

na spolkem P�íznivci hradu Kožlí, z. s. Vrcholová �ást a jižní 
strá� byly zbaveny náletových d�evin, v jihozápadní �ásti jádra 

hradu je ohništ�, seda�ky se stolkem k odpo�inku a koš na 
odpadky. Na severní stran� je nov� zhotoven p�ístup se schody 
a zábradlím. Pod hradem jsou osazeny informa�ní tabule 
s popisem a plánky.                                                 J. Synek 

Úprava hradu Buben Klubem �eskoslovenských turist� na 
historické fotografii 1929–1930. Tak je nazvána výstava 
v Národopisném muzeu Plze�ska, konaná 15. 3. až 2. 6. (denn� 
mimo pond�lí 10–12 a 12.30–18 hod.). Doprovodný program: 
komentovaná prohlídka výstavy s prezentací fotografií zachycují-
cích sou�asný stav míst na historických záb�rech (16. 5. od 17. 
hod.)                                                                         L. Kr�má� 

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. 

Sch�ze výboru Rady se bude konat ve st�edu 5. �ervna 
spole�n� se sch�zkou plze�ské pobo�ky Pod kopcem v Plzni-
Božkov�. Na programu je stanovení výše desátku na rok 2019, 
výši p�edplatného Hlásky na rok 2020, konání další konference 
D�jiny staveb a vydání p�íslušného sborníku. Stanoviska k t�mto 
otázkám a návrhy dalších témat k projednání mohou v kv�tnu 
zasílat p�edsedové pobo�ek na výše uvedený e-mail. 

Redakce Hlásky d�kuje �len�m i ne�len�m klubu za zaslané 
p�ísp�vky. Doufejme, že se „rozhoupají“ i další a zkusí n�jaký ten 
p�ísp�vek stvo�it. Redakce jim s tím pom�že. „Lidnaté“ pobo�ky, 
jako je Praha �i Zlín reprezentují v tomto sm�ru pouze jednotlivci. 
To by se m�lo zm�nit. 

Zpráva o �innosti v roce 2018: Výše desátku a výše p�ed-
platného Hlásky se poda�ilo udržet na lo�ské úrovni. Poda�ilo se 
také získat dotace na Hlásku a na sborník D�jiny staveb, uskute�ni-
la se stejnojmenná konference, sborník a �ty�i �ísla Hlásky spat�ily 
sv�tlo sv�ta a byly zaslány pobo�kám; Hláska byla poskytována 
všem plze�ským gymnáziím a vym��ována za jiné tiskoviny. 
Nete�nost velké v�tšiny �lenstva v��i výzvám k publikování 
v Hlásce využili ne�lenové klubu a mezi autory za�ínají p�evažo-
vat. Škoda, že necht�jí být �leny KASu. Funkcioná��m výboru 
pat�í za zajišt�ní chodu Rady pod�kování.  

                                                   jednatel Petr Rožmberský 
Zpráva o hospoda�ení v roce 2018: Z�statek 57 736,03 

K�. P�íjmy: 167 170,36 K� (dotace na DS od MK 60 000, od MP 
40 000, od Plz. kraje 30 000, na Hlásku od MP 20 000, od pobo�ek 
na Hlásku 13 980, desátek 3180, úrok 10,36). Výdaje: 164 617 K� 
(sborník DS 130 000, Hláska 31 440, stránky 2117, vedení ú�tu 
1060). Z�statek: 60 289,39 K�.                       pokladník Ivan Štrunc 

Pobo�ka Plze� 
Kontaktní adresa: KAS, Úslavská �p. 49, 326 00 Plze�. Tel. 

604261000, e-mail: rozmber@post.cz. 
V sobotu 26. ledna se konal malý p�ší výlet „turistické sek-

ce“ na trase Lhota – Dubová hora – Litice (okr. Plze�-m�sto), 
spojený s návšt�vou interiéru kostela sv. Petra a Pavla. K historii 
stavby nám nové poznatky p�ednesl Ing. Jan Anderle. Mohli jsme 
také vystoupat do v�že a prohlédnout si hodinový stroj a zvony 
(nejstarší z r. 1582). Návšt�vu kostela nám umožnilo sdružení 
Koinonia Jan K�titel, které farnost a kostel spravuje (viz 
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www.koinonia.cz), pr�vodkyní nám byla sestra R�žena. Po pro-
hlídce jsme p�ijali nabídku k ob�erstvení ve spole�enském centru, 
které vzniklo jednak p�estavbou stodoly (prostorný sál) a dále 
p�ístavbou na její severní stran� (v p�ízemí jídelna a v pat�e mo-
derní kaple Navštívení Panny Marie). Poté se n�kolik ú�astník� 
p�esunulo k litickému hradu, kde si n�kte�í na vlastní k�ži vyzkou-
šeli obrannou sílu zasn�ženého valu a p�íkopu. Poslední zbytky 
ú�astník� (z p�vodních 12) se uchýlily do místního Lidového 
domu, kde byla akce zhodnocena a ukon�ena.            Miloš Prýmas 

Na klubových sch�zkách zazn�ly následující p�ednášky: 
lednová T. Karla o vsi a tvrzi Mostišt�, únorová Z. Gersdorfové 
„Jak Falkenštejn k Falkenštejnu p�išel“ a b�eznová P. Kastla 
o nových zjišt�ních na hradu Pajrek. Pat�í jim pod�kování. Tzv. 
„velká“ p�ednáška na Západo�eské univerzit� v únoru neprob�hla 
tak, jak jsme si p�edstavovali – selhala technika a nepoda�ilo se 
zprovoznit za�ízení na promítání obrázk�. P�esto p�ednášející, pan 
Ji�í Sobek, kastelán z Krakovce, za pomoci obrazovky po�íta�e 
velmi zajímav� p�ednášel o hradu Krakovci, zejména o p�emost�ní 
p�íkopu a zast�ešení. 30 poslucha�� d�kuje. 

V roce 2019 oslavili nebo oslaví kulatá výro�í �lenové po-
bo�ky: 30 let – Tomáš Ma�ík. 40 let – Jan Frýbort, Josef Hložek, 
Filip Kasl, Veronika Men�íková, Lukáš Smola. 50 let – Petr �er-
ný, Pavel Domanický, Ji�í Honomichl, Pavel Mašek. 60 let – 
Martin Bartoš, Old�ich Kodeda. 70 let – Petr Bou�ek, V�ra Mile-
rová. Osmdesáti let se dožívá Jan Trebichavský. Všem p�ejeme 
hodn� zdraví, št�stí a badatelských úsp�ch�. 

V sobotu 13. dubna se koná jarní autovycházka na Cheb-
sko. Odjezd v 8 hod. od Hamburku. Obhlédneme vyho�elý zá-
mek/hrad v Plané, z�íceninu záme�ku v tepelském dvo�e Hamrní-
ky, a hrázd�nou architekturu Manského dvora. Poté bude následo-
vat v�žová tvrz Pomezná. V Chebu dojde na prohlídku hradu 
(císa�ské falce a barokní citadelu) a ob�d. Následovat bude obhlíd-
ka hradu Starý Hroz�atov a návšt�va kláštera Waldssasen 
v N�mecku. Vede a koordinuje V. Chmelí�, jemuž je t�eba v�as 
nahlásit ú�ast p�šák� a majitel� aut s informací o volných místech: 
vchmelir@email.cz, tel. 605935091. 

Jarní �lenská sch�ze se bude konat ve st�edu 1. kv�tna zá-
rove� se sch�zkou pobo�ky Pod kopcem v Božkov�. Budou vylou-
�eni neplati�i, p�ijati noví �lenové, plánovány nové akce a pod. 

V sobotu 18. kv�tna pojedeme na jarní autobusový zá-
jezd na Žluticko. Odjezd v 8 hod. od Hamburku. Navštívíme 
kostel ve Stvolnech, kostel Víska, z�íceninu hradu Nevd�k, ve 
Žluticích p�edsunuté opevn�ní Mazanec a poz�statky po m�stském 
hradu/zámku. Také bude ob�d. Potom bude následovat obhlídka 
kostela v Lukové a prohlídka zámku Man�tín. Cena sedadla je 
odhadnuta na cca 180 K� p�i plném obsazení autobusu. Vede 
a koordinuje M. Prýmas, u n�hož se zájemci v�as a závazn� 
p�ihlásí: MilosPrymas@seznam.cz, tel. 776598135. 

Zpráva o �innosti v r. 2018: Na �lenských sch�zkách po-
da�ilo zajistit všech 10 p�ednášek (mimo prázdnin) se zajímavými, 
p�edevším kastelologickými tématy. Dv� p�ednášky uspo�ádala 
pobo�ka pro ve�ejnost na Západo�eské univerzit�. Uskute�nily se 
dv� poznávací autovycházky (Slánsko, Pošumaví) a dva poznávací 
autobusové zájezdy (Bechy�sko, Netolicko), prob�hly jarní 
a podzimní �lenské sch�ze. �len� pobo�ky bylo 153. O všech 
akcích bylo podrobn� referováno na stránkách Hlásky. Pod�kování 
pat�í všem, kte�í se podíleli na chodu pobo�ky i t�m, kte�í na n�j 
finan�n� p�isp�li svými dary.                   jednatel Petr Rožmberský 

Zpráva o hospoda�ení v roce2018: Z�statek: 32 268 K�. 
P�íjmy: 17 970 K� (�l. p�ísp�vky 15 680, dary 2290). Výdaje: 
15 798 K� (p�edplatné Hlásky a desátek za 2017 9210, poštovné 
4481, p�ednášky 2000, ostatní 107). Z�statek: 34 440 K�.  

                                          pokladník Ivan Štrunc 

Pobo�ka Praha 
Kontaktní adresa: KAS Pobo�ka Praha, PhDr. Helena Klí-

mová, T�. Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, e-
mail: Petr Valenta, geomess@volny.cz. 

Zpráva o �innosti v roce 2018: Pražský KAS z�stal i v r. 
2018 v�rný svému nenáro�nému programu sestávajícímu ze dvou 

základních �ástí. Pravidelné sch�zky o t�etích st�edách v m�síci 
s výjimkou žhavého léta i nadále konaných díky neutuchající 
vst�ícnosti vedení prvního odd�lení Národního archivu doplnily 
oba tradi�ní vícedenní zájezdy na ja�e a na podzim. Výrazn� mino-
ritní aktivn�jší �ást �lenstva si mohla v rámci sch�zek vyslechnout 
celkem 9 p�ednášek. V únoru M. Holý dokon�il své prosincové 
zevrubné pojednání západní �ásti Bodamského jezera památnou 
historickou Kostnicí s její katedrálou, opevn�ním, bohatou m�š-
	anskou architekturou a Husovým kamenem a výklad završil 
švýcarským Schaffhausenem s fascinující renesan�ní pevností 
Munot. V b�eznu nás P. Šafránek provedl �ástí hradní architektury 
historického Benátska a v dubnu pojal kolega Holý svou p�ednáš-
ku o památkách jižní �ásti Horní Falce jako upoutávku 
k nadcházejícímu jarnímu zájezdu. Kv�ten zasv�til kolega Šafrá-
nek hrad�m a pevnostem v okolí Florencie a Sieny a v �ervnu 
kolega Holý pojednal o málo známé a p�ekvapiv� bohaté hradní 
a sakrální architektu�e slovenského Gemeru. Zá�í a �íjen v�noval P. 
Šafránek pro nás exotické, avšak mimo�ádn� vysp�lé hradní archi-
tektu�e špan�lské provincie Cuenco. Záv�rem roku zahájil M. 
Holý svou �ty�dílnou sérii v�novanou pon�kud opomíjené Sardi-
nii. Listopadovou objevnou p�ednášku v�noval fascinující 2300–
3700 let staré nuragové kultu�e. Ta svými mohutnými stavbami 
a kdysi �etnými kónickými v�žemi (až 6500) z nasucho kladených 
balvan� p�edb�hla epochy a p�dorysy jejích megalitických 
pevností zjevn� p�ipomn�ly italské renesan�ní rondelové pevnosti. 
Prosinec p�inesl seznámení s antickou historii ostrova, kdy tu 
Féni�ané, Kartaginci a �ímané také zanechali �etné památky. Jarní 
�ty�denní zájezd uskute�n�ný ve dnech 31. 5. až 3. 6. zavedl ú�ast-
níky formou hv�zdicových jízd do jižní �ásti Horní Falce. Za 
základnu posloužily chatky velmi p�íjemného autocampingu 
Babylon u Domažlic. Program zájezdu zahájila rozsáhlá zdaleka 
viditelná z�ícenina významného hradu Leuchtenberg z po�átku 12. 
st. se zajímavou kaplí. Následovaly sporé zbytky zdiva kdysi 
rozsáhlého hradu Tännesberg z konce 12. st., dnes korunované 
kalvárií z r. 1817 na míst� hradního jádra. Zachovalý hrad Traus-
nitz z p�le 13. st. na ostrohu nad �í�kou Pfreimd není p�íliš p�ístup-
ný, nebo	 dnes slouží jako Jugendherberg – školící a ubytovací 
st�edisko bujaré mládeže. Zaujala i historicky památná kaple sv. 
Josefa nad obcí. Trojlodní románskou baziliku v obci Perschen z r. 
1222 bylo sice možné obhlédnout jen zven�í, ale sousední h�bitov-
ní románská rotunda sv. Michala byla voln� p�ístupná, a tak mimo-
�ádn� cenné fresky z let 1167–70 v klenb� si mohli ú�astníci poho-
dln� prostudovat vsed� na márách. Následoval p�vodn� trojlodní 
románský halový kostel sv. Mikuláše z 1. t�etiny 12. st. ve Venedi-
gu – levob�ežním p�edm�stí starobylého Nabburgu. Prohlídka 
tohoto historicky zachovalého kdysi velmi významného m�sta 
s tém�� úplným opevn�ním a dv�ma branami vyvrcholila domi-
nantní gotickou trojlodní bazilikou sv. Jana K�titele z let 1290–
1350. Záv�r dne obstarala prohlídka pe�liv� rekonstruované roz-
sáhlé z�íceniny hradu Obermurach z po�átku 12. st. s hranolovou 
v�ží umož�ující daleký výhled. Program druhého dne zahájil 
románský filiální jednolodní tribunový kostelík sv. Jiljí v osad� 
Schönfeld v sousedství osam�lého statku, jehož majitelé ochotn� 
poskytli klí�. Objekt bývá považován za bývalou hradní kapli 
zaniklého sídla stejnojmenného rodu z let 1160–70. Starobylý hrad 
Donaustauf v dominantní poloze vysoko nad �ekou pochází už 
z let 1060–70 (zmínka snad již z konce 9. st.). Rozsáhlá z�ícenina 
zaujala p�knými románskými detaily a dalekým výhledem do 
dunajského údolí. Zbytek dne pak výprava v�novala prohlídce 
historického Regensburgu, na seznamu UNESCO zapsaného 
nejv�tšího n�meckého historického m�sta postaveného na zákla-
dech �ímské pevnosti Castra Regina z 1.–2. st. n. l. M�sto 
s historickými vazbami k �eské historii, s rozsáhlými zbytky �ím-
ských staveb v�etn� brány Porta Praetoria, s nejstarším dosud 
funk�ním kamenným mostem severn� od Alp, jedinou n�meckou 
gotickou katedrálou francouzského typu zasv�cenou sv. Petru 
ležící východn� od Rýna, s �etnými románskými, gotickými 
a barokními kostely a kláštery, s unikátn� dochovanými román-
skými a gotickými m�š	anskými domy s v�žemi, starobylou 
radnicí, mimo�ádn� cenným thurn-taxisovským zámkem a dalšími 
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jedine�nými památkami bylo z kulturn�historického pohledu 
vyvrcholením zájezdu. Z m�sta s n�meckou d�kladností památko-
v� dokonale ope�ovaného se však pon�kud vytratil ješt� p�ed 30–
40 lety obdivovaný zázrak historické autenticity. Poté ješt� ú�ast-
níci zven�í obhlédli románskou dvoupatrovou kapli sv. Jiljí z 1. 
pol. 12. st. na p�edm�stí Barbing, která se r. 1156 zdejším podpi-
sem smlouvy privilegium minus stala rodišt�m dnešního Rakous-
ka. T�etí den odstartovala zalesn�ná z�ícenina hradu Lichteneck 
v horské poloze z 1. pol. 13.st. s válcovým bergfritem sloužícím 
jako rozhledna. Kostelní hrad v m�ste�ku Kötzting z 15. st. má 
z v�tší �ásti zachované vn�jší opevn�ní a v jeho st�edu se na míst� 
kostela p�ipomínaného již r. 1179 nachází barokní novostavba z let 
1737–38. Hrad Runding p�ekvapil p�edevším n�kolik dosud žijí-
cích ú�astník� klubového zájezdu z doby p�ed �tvrtstoletím. Mezi-
tím na hrad� prob�hl v letech 1999–2011 nejv�tší komplexní 
hradní výzkum v Bavorsku, který odhalil a zakonzervoval rozsáh-
lou hradní z�íceninu z po�átku 12. st. Výsledky výzkumu jsou 
prezentovány nejen informacemi na míst�, ale souhrnn� 
i v místním kostele ve vsi. St�ep t�etiny hranolového bergfritu 
menšího ministeriálního hradu Chameregg ze 14. st. nedoznal od 
poslední návšt�vy žádných zm�n, stejn� jako gotická trojlodní 
pseudobazilika Nanebevzetí P. M. v nedalekém Chammünsteru 
stojící na míst� benediktinského, pozd�ji zni�eného kláštera z 8. st. 
Tribunový kostel sv. T�í král� a sv. Matouše v obci Friedersried 
byl patrn� hradní kaplí z po�átku 13. st. Dnes jednolodní bezv�žo-
vá stavba byla p�vodn� dvojlodní, dopln�ná v 15. st. polygonálním 
presbytá�em. Z�ícenina hradu Lobensteinu z 1. pol. 12. st. na 
vrcholu skalnaté kupy umožnila daleký rozhled z opravené hradní 
v�že. Krásný výhled pot�šil, avšak ješt� více znavené ú�astníky 
nadchl drobný hostinec ve vsi pod hradem, který vzali útokem 
a putyká��m tém�� vydrancovali sklad zdejšího výte�ného piva. 
Z�íceniny vodního hradu Wetterfeld p�ipomínaného již r. 1118 
jsou rozptýleny ve vesnické zástavb�. Zachována z�stala brána 
s �ástí pozdn� gotického opevn�ní, impozantní vodní p�íkop 
a renesan�ní kostel sv. Ulricha z r. 1518 na míst� románské hradní 
kaple. Program záv�re�ného dne zahájil náhled z uctivé vzdálenos-
ti ke zcela nep�ístupnému zdaleka viditelnému zámku Thierlstein 
na míst� hradu, který vystav�l rod p�ipomínaný již r. 1125 patrn� 
až kolem r. 1360. Rozsáhlá z�ícenina hradu Kürnberg na zalesn�-
ném vrchu pochází z doby krátce po polovin� 14. st. Hrad byl 
mohutn� rozší�en v pr�b�hu 15. a po�. 16. st. Vrchol donjonu 
opat�ený plošinou umož�uje dokonalý výhled na celý hradní areál. 
Z�ícenina dvojdílného hradu Schwärzenberg na vrcholu vysokého 
skalnatého h�ebene obklopená p�er�stajícím lesem pochází ze 13. 
st. Následný starobylý významný hrad Schwarzenburg, na vyso-
kém širokému okolí dominujícím zalesn�ném kopci, se dochoval 
ve form� rozsáhlé z�íceniny. Jeho nejstarší dochovanou �ástí je 
zdivo kaple z doby kolem r. 1100, a� hrad sám je jist� ješt� starší. 
Jeden �as pat�il i P�emyslu Otakaru I., který zde údajn� vystav�l 
dodnes stojící vysoký bergfrit. Ten však z�stal náro�ným výstu-
pem zmoženým návšt�vník�m i v ned�li uzav�en, stejn� jako 
p�ilehlý hradní hostinec opat�ený cedulí, že obec marn� hledá 
nájemce. Inu, zdá se, že už i v Bavorsku nejsou lidi… Hrad byl 
dopln�n rozsáhlým pozdn� gotickým bastionovým opevn�ním 
a nedávno i p�írodním divadlem. Záv�r celého mimo�ádn� zda�ilé-
ho zájezdu obstarala z�ícenina malého hradu Thanstein z po�átku 
13. st. nad vsí, sestávající za hlubokým p�íkopem jen 
z nep�ístupného válcového bergfritu a zplanýrované hradní plošiny 
opat�ené hradním kioskem otev�eným žel jen zadané místní rozjí-
vené spole�nosti. A tak zajímav�jší byl barokní kostel sv. Jana 
K�titele s p�knými renesan�ními náhrobky ve vsi. Podzimní zájezd 
uskute�n�ný ve dnech 28.–30. zá�í do jižních �ech, oblasti T�e-
bo�ska, Novohradska a historického Vitorazska s �ástí rakouského 
Waldviertelu, m�l základnu ve spartánských chatkách autocam-
pingu Hejtman-jih v Chlumu n. Lužnicí. Program zahájila z�íceni-
na snad loveckého hradu Karlshaus poblíž Purkarce, jehož stavite-
lem byl, jak jméno napovídá, Otec vlasti. Následovala obhlídka 
hranolové tvrze Zvíkov u Lišova z doby po polovin� 14. st. V�tší 
�ást dne pak expedice v�novala historické T�eboni. Prohlídku 
novodob� instalovaných renesan�ních rožmberských interiér� 

v p�ízemí zdejšího zámku a krásného historického m�stského jádra 
s hodnotnými m�š	anskými domy doplnil mimo�ádný zážitek 
v podob� prohlídky kostela sv. Jiljí z let 1368–84 konventu augus-
tinián�-kanovník�. Ušlechtilou architekturu sí�ového dvoulodí 
s jemnou kamenickou prací, �ástmi gotické výmalby a p�evážn� 
barokním hodnotným mobiliá�em korunuje v�hlasná opuková 
plastika T�ebo�ské Madony z doby kolem r. 1400, snad nejvý-
znamn�jší �eské p�edstavitelky tzv. krásného slohu. Návšt�va byla 
umocn�na mimo�ádn� p�sobivým a hluboce zasv�ceným bezplat-
ným výkladem zdejšího údajn� prostého kostelníka. Záv�r dne byl 
v�nován hradišti zaniklého hradu Fuglhaus z konce 14. st., který 
stával ve zcela rovinatém terénu na žulovém pahorku na východní 
stran� rybníka dnes zvaného Klec. Druhý den byl zasv�cen ra-
kouské stran�. Hrad Litschau (Li�ov) z po�átku 13. st. výrazn� 
dominuje ze západní strany celému historickému m�stu. Jako 
dnešní sídlo �íšských hrabat Seilern-Aspang však není p�ístupný, 
a tak jej bylo možné pouze obejít. Po 26 letech zavítal KAS Praha 
na patrn� nejznám�jší rakouský p�vodn� vodní hrad Heidenreichs-
tein (postaru �esky Kamýk) hrabat Kinských. Zatímco náš tehdejší 
milý hostitel, plynn� �esky hovo�ící hrab� Christian Leopold 
Kinsky již r. 2011 zem�el, sou�asný pr�vodce byl sice jen n�mec-
ky mluvící zam�stnanec, avšak ob�as p�ekvapil výte�nými post�e-
hy v �eštin�. Zcela zachovaný a obývaný hrad z konce 12. st. sice 
neoplývá bohatstvím interiér� známým z našich zámk�, ale dispo-
nuje intaktn� zachovanými interiéry s d�ev�ným obložením 
a �etnými raritami (nap�. deskou stolu dendrologicky datovanou do 
10. st.). Mimo�ádným zážitkem byla návšt�va rozlehlého areálu 
cisterciáckého kláštera ve Zwettlu (Sv�tlé) v ohybu �eky Kamp, 
t�etího nejstaršího dosud fungujícího konventu �ádu na sv�t�. 
Klášter Clara Vallis (Sv�tlé údolí) založil r. 1137 Hadmar I. 
z Kuenringu a p�ežil dodnes i p�es asi sedmero zni�ení (t�i �eská – 
r. 1176 kníže Sob�slav II., husité r. 1427 a stavovské vojsko r. 
1618). Ú�astníci absolvovali všechny t�i prohlídkové trasy. Kon-
vent se zcela mimo�ádnou románsko-gotickou k�ížovou chodbou, 
románskou kapitulní síní i unikátními románskými záchody. Za 
barokní fasádou s 82 m vysokou v�ží se skrývá skvost gotické 
architektury – klášterní bazilika z let 1343–83 ve stylu vrcholné 
francouzské gotiky, vybavená špi�kovým barokním mobiliá�em 
(zdejší p�vodní pozdn� gotický tzv. Sv�telský oltá� je dnes díky 
Liechtenstein�m k vid�ní v Blansku). Nádherná barokní knihovna 
z let 1730–33 uzav�ela nevšední zážitek. Zajímavý románský 
kostel sv. Petra a Pavla v obci Altweitra (Stará Vitoraz), z�ejm� 
p�vodním st�edisku celého kraje, pochází z doby kol r. 1220. 
Jednolodní kostel s p�lkruhovou apsidou m�l p�vodn� patrn� další 
patro, které snad sloužilo jako refugium. Záv�r „rakouského“ dne 
obstarala prohlídka starobylého historického m�sta Weitra (Vito-
raz) s trojlodním farním kostelem sv. Petra a Pavla z 13.–15. st., 
s hradbami z velké �ásti zachovalými v�etn� horní, tzv. Sv�telské 
brány (symbol m�sta), nám�stím s krásnými renesan�ními a ba-
rokními domy, unikátním d�myslným st�edov�kým systémem na 
jímání vody, novorenesan�ní radnicí a zejména renesan�ním arká-
dovým zámkem z let 1590–1606 na míst� hradu z konce 12. st., 
který z návrší vévodí m�stu i širokému okolí. Jeho návšt�va se 
zámeckou a pivovarskou expozicí však už díky pokro�ilé hodin� 
nebyla možná. Záv�re�ný den zahájila pouhá obhlídka tvrze Cukn-
štejn z let 1484–91, když majitel tvrze nereagoval ani s 30ti den-
ním p�edstihem na telefonáty, e-maily a dopisy s prosbou o umož-
n�ní vstupu. Prohlídku farního p�vodn� románského kostela sv. 
Mikuláše v Horní Stropnici, pozdn� goticky p�estav�ného trojlodí 
se sí	ovou klenbou nám laskav� p�ed mší umožnila �ádová sestra 
Lioba z konventu v Nových Hradech. Ty byly ostatn� dalším cílem 
zájezdu. Zdejší hrad z doby po polovin� 13. st. zaujal zámeckou 
expozicí v�novanou posledním majitel�m Buquoy�m i zdejšímu 
bývalému sklá�ství s proslulým �erným sklem. Nádherným pout-
ním kostelem P. M. T�šitelky v Dobré Vod�, �erstv� opravenou 
významnou barokní buquoyskou stavbou z let 1708–15 s bohatým 
jednotným vybavením, nás op�t provedla sympatická sestra Lioba. 
Kostel s ambity prochází v sou�asné dob� záv�rem náro�né rekon-
strukce a ti, kdo jej m�li možnost shlédnout d�íve, zejména za 
minulého režimu, by jej dnes t�žko poznali. Velmi smutné bylo 
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nahlédnutí do dnes již z�ícené pozdn� renesan�ní tvrze v obci 
Svébohy s propadlými konstrukcemi zarostlé v zelené džungli. 
Posledním cílem zájezdu byl Žumberk. �asto tradované tvrzení 
o st�edov�ké opevn�né vesnici s tvrzí je nepravdivé. Hradba se 
šesti okrouhlými baštami zahrnovala jen tvrz s panským dvorem 
a �ty�lodním kostelem St�tí sv. Jana K�titele, navíc povstala až 
po�átkem 17. st. Goticko-renesan�ní tvrz Žumberk, v dnešní 
podob� z konce 16. a po�. 17. st. hostí p�vabnou expozici historic-
kého lidového nábytku p�evážn� z jižních �ech a Šumavy. Spoko-
jení ú�astníci zájezd� naplnili vždy celý autobus, d�kovali sv. 
Petru v obou p�ípadech za krásné po�así a M. Holému za náro�nou 
p�ípravu a bezchybnou realizaci obou expedic. �lenská základna 
pražské pobo�ky �ítá k 15. 2. 2019 58 osob. 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2018: Z�statek: 20 888 K�. 
P�íjem: 139 940 K�. Výdej: 146 772 K�. Z�statek: 14 056 K�.  

                                                              Petr Valenta 

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. 

Zpráva o �innosti v roce 2018: Pobo�ka získala dva nové 
�leny – Bc. Vojt�cha Barcala z Vysokého Mýta a Jana �erného 
z Chvaletic, kte�í byli za �leny p�ijati na výro�ní �lenské sch�zi 15. 
2. 2018. Sou�asný po�et �len� je nov� 26 (z toho dva kolektivní), 
s n�kterými �leny jsme však ztratili spojení a tuto situaci bude 
nutné urychlen� �ešit. Složení výboru: Ji�í Slavík – p�edseda, Jan 
�ížek – jednatel a Jaroslav �erný – pokladník. Revizní komise 
p�sobila ve složení Z. Fišera, J. Sigl, J. Švejkar. Revizní zpráva za 
rok 2017 dosud nebyla p�edložena. Z plánovaných �ty� �lenských 
sch�zí prob�hly fakticky t�i: 15. 2. – výro�ní, 13. 9. a 5. 12. 
s pr�m�rným po�tem 7 �len�. Na sch�zích se �lenové tradi�n� 
v�novali p�íprav� a hodnocení klubových i soukromých akcí, 
seznamovali se s novou kastelologickou literaturou, obsahem 
odborných konferencí a s archeologickými výzkumy ve východ-
ních �echách, výro�ní sch�ze byla obohacena o kratší sd�lení J. 
Slavíka na téma: St�edov�ké opevn�ní m�ste�ka Lipnice nad 
Sázavou. Všechny sch�ze op�t prob�hly v archeologickém odd�-
lení Muzea východních �ech v Hradci Králové. Nejv�tším pro-
blémem lo�ského roku byly poznávací výjezdy pobo�ky. Oba se 
sice uskute�nily, ale p�i ú�asti pouze dvou �len� se nedá již mluvit 
o skupinových výletech. P�i jarním výjezdu 21. 4. jsme navštívili 
Maloskalsko (hrady Rotštejn, Zbirohy a Drábovnu) se zakon�ením 
v minipivovaru v Malé Skále, cílem druhého výjezdu 6. 10. bylo 
Choce�sko (hrady Brandýs n. Orl., Orlík a Hlava�ov, zámek 
Choce�). �lenové pobo�ky se aktivní ú�astnili odborných konfe-
rencí „D�jiny staveb 2018“ (Cejpová, Slavík a Fišera), „Archaeo-
logica historica“ (Cejpová, Slavík) a „Svorník“ (Slavík). V�tšina 
�len� soukrom� vyrážela za poznáním našich i zahrani�ních hrad� 
a tvrzí. Z publika�ní �innosti �len� lze uvést p�edevším publikaci 
našeho nového �lena V. Barcala o hradu v Nových Hradech u Vys. 
Mýta.                                  p�edseda Ji�í Slavík – jednatel Jan �ížek 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2018: Z�statek 3718,50 K�. 
P�íjmy: 2000 K� (1280 �l. p�ísp�vky, 720 p�edplatné Hlásky). 
Výdaje 1440 K� (p�edplatné Hlásky 1140, desátek 220, ob�erstve-
ní 567, poplatek bance 70). Z�statek: 4278,50 K�.    

pokladník Jaroslav �erný 

Pobo�ka Humpolec 
Kontaktní adresa: KAS, pobo�ka Humpolec, Hradská 818, 

396 01 Humpolec, E-mail: kocmani.hu@seznam.cz, franti-
sek.kocman@mesto-humpolec.cz, tel: 777347511. Internetové 
stránky pobo�ky: http://www.hrad-orlik.cz. 

Zpráva o �innosti v roce 2018: �lenové se scházeli 
v pr�b�hu roku p�i jednáních spole�nosti Castrum o. p. s. a p�i 
po�ádání akcí na hrad� Orlík. Spolu s dalšími dobrovolníky jednot-
liví �lenové pomáhali s organizací a realizací kulturních akcí na 
hrad�, drobné údržb�, pomoci p�i výzkumech a �išt�ní velké cis-
terny. Na základ� ujednání ze dne 30. 11. a následné sch�ze 28. 12. 
bylo pobo�kou rozhodnuto o novém �lenství pana Ing. Vlastimila 
Bruknera namísto Ing. Kv�toslava Namysla v dozor�í rad� spole�-
nosti Castrum o. p. s. dle návrhu a usnesení Rady m�sta Humpolec 
�. 27/2/RM/2018 ze dne 5. 12. 2018 a Zastupitelstva m�sta �. 
19/2/ZM/2018 ze dne 19. 12. 2019. Do knihovni�ky byl pobo�ce 
v�nován sborník D�jiny staveb 2017. D�kujeme tímto koleg�m 
z Plzn� za jeho zaslání. 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2018: Z�statek: 2624 K�. 
P�íjem: 910 K� (�l. p�ísp�vky, p�edplatné Hláska). Výdaje: 503 K� 
(desátek 110, Hláska 360, poštovné 33). Z�statek: 3031 K�. 

                     František Kocman 

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. 

Zpráva o �innosti v roce 2018: 6. 1. se �lenové zú�astnili 
tradi�ního T�íkrálového výstupu na hrad Helfštýn u Lipníka nad 
Be�vou. �ty�i �lenové (J. Hoza, Z. Kola�íková, K. Miklas a Z. Sadí-
lek) podnikli zimní výpravu po slovenských hradech (17.–18. 2.). 
V sobotu hrad �achtice, hrad Dobrá Voda a no�ní výstup na hrad 
Gymneš (též Jelenec) – bivak pod klenbou. V ned�li odjezd do 
Uhrovského Podhradie. Odtud odchod na hrad Uhrovec. Autobuso-
vý zájezd Krušné hory I. (27. 4. až 1. 5.). Organizátor R. Koplík. 
Celkem bylo navštíveno 21 hrad�. Pátek: Z�ícenina hradu Cimburk u 
m�ste�ka Trnávky, z�ícenina hradu Košumberk (oba okr. Svitavy), 
hrad Kun�tická Hora (okr. Pardubice), zámek a hrad Horní Hrad 
(Hauenštejn). Sobota: z�ícenina hradu Himlštejn (oba okr. Karlovy 
Vary), hrad Hn�vín – m�sto Most, hrad Hasištejn, z�íceniny hrad� 
Rýzmburk a Krupka ob� okr. Teplice), z�íceniny hrad� Pernštejn a 
Šumná/Šumburk (oba okr. Chomutov), z�íceninu hradu Eger-
berk/Lestkov a Blansko (okr. Ústí n. Labem). Ned�le: z�ícenina 
hradu Ralsko (okr. �eská Lípa), z�íceniny hrad� Koš	álov a Oltá�ík 
(oba okr. Litom��ice), z�ícenina hradu D�vín (okr. �eská Lípa). 
Pond�lí: Hrad Kyšperk (Geiersburg, Supí hrad, okr. Teplice). Úterý: 
hrad St�ekov (Ústí n. Labem), z�ícenina hradu Helfenburk u Úšt�ku. 
Akce �len�: A. Hoferek a M. Petr�j – �ist�ní hradní studny na hrad� 
Lietava u Žiliny v 23. 6. a 17. 11.             Ji�í Hoza – Zden�k Sadílek 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2018: Z�statek: 11 051 K�. 
P�íjmy: 7340 K� (6500 �l. p�ísp�vky, 840 p�edplatné Hlásky). 
Výdaje: 7816 K� (desátek, Hláska, kanc. pot�eby, poštovné, ob�er-
stvení po sch�zi). Z�statek:10 225 K�.    pokladník Zden�k Sadílek 
. 

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

 

Kontakty na ostatní pobo�ky: 
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: jo-
sef.kovar@seznam.cz. 

Uzáv�rka dalšího �ísla: 10. 6. 2019 
(vyjde v první �ervencové dekád� 2019) 

HLÁSKA, zpravodaj Klubu Augusta Sedlá�ka. ISSN 1212-4974. 
Vychází �tvrtletn�. Toto �íslo vyšlo v 1. dubnové dekád� 2019. 

Šéfredaktor Petr Rožmberský (rozmber@post.cz.), technický redaktor ing. Petr Mikota (pmikota@post.cz), 
redaktor pro internet Milan Novobilský (klub_augusta_sedlacka@centrum.cz.), www.klub-augusta-sedlacka.cz.  

Adresa redakce: Klub Augusta Sedlá�ka, Úslavská 49, 326 00 Plze�. 
Vydává Klub Augusta Sedlá�ka za p�isp�ní statutárního m�sta Plzn�.  

Registrováno pod zna�kou OK UmP 23/1991. 350 výtisk�. 


	H2019_02_S17-26
	H2019_02_S27-32

