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Zámek Hradišt� v Blovicích  
– zjišt�ní o založení jeho p�ístupového mostu 
Hana Hanzlíková

Základní informace o zámku Hradišt� v Blovicích 
a výsledcích archivní rešerše objektu zpracované ke stan-
dardnímu stavebn�-historickému pr�zkumu v roce 2002 
byla již publikována ve Sborníku D�jiny staveb 2010.1 

Sou�asn� zde byl prezentován detailní popis kon-
struk�ního �ešení horní stavby mostu, její stavební historie 
a materiálový rozbor spolup�sobící kovové nosné �ásti.2 

V roce 2017 byla v souvislosti s dostupnými ekono-
mickými možnostmi postupné obnovy a rehabilitace celého 
areálu zámku realizována oprava plochy pod mostem. V té 
souvislosti bylo možno podrobn� identifikovat charakteris-
tiky skladby vrstev plochy v rovin� uložení jeho patek 
a celý zp�sob založení. 

Informaci o výsledcích uvedeného zjišt�ní si klademe 
jako úkol k dopln�ní již prezentovaného obrazu o celkovém 
konstruk�ním provedení p�edm�tného p�ístupového objektu 
zámku. 

První indicie o základové konstrukci mostu pocházejí 
z roku 2008, kdy byl provád�n obvodový sana�ní kanál 
podél jižní paty zámku. Zde na vn�jším (jižním) boku vý-

                                                           
1 Ves Hradišt� nelze v písemných pramenech z p�edhusitského 
období od lokalit stejného jména odlišit. První výslovná zmínka o 
tvrzi Hradišti pochází z r. 1545. Do po�átku 18. stol. se majitelé 
zámku st�ídali a zaznamenáváme problémy s údržbou. Až za Jana 
svobodného pána z Újezda v r. 1704 a v 18. stol. m�lo dojít 
k obnov� zámku. V letech 1845–1846 dostal zámek klasicistní 
podobu, je p�ipisována k projekt�m Johanna Philipa Joendla. 
Poslední významnou p�estavbou prošel v r. 1873, kdy získal sou-
�asnou pseudogotickou podobu, její realizace pat�í plze�skému 
staviteli Stelzerovi (Hanzlíková, H.: Technické �ešení konstrukce 
p�ístupového mostu zámku Hradišt� v Blovicích. In: D�jiny staveb 
2010. Plze� 2011, s. 91). Po utilitárních úpravách v 2. polovin� 20. 
století prochází objekt v�etn� svého p�edpolí postupnou obnovou. 
V rámci p�estavby zámku v r. 1873 byla p�ipojena jen plenta 
obvodové zdi zámku pod mostem, a došlo tedy k zakrytí severní 
konzoly jeho podélných nosných pas�. Ve 2. polovin� 20. stol. 
sloužil zámek Hradišt� zem�d�lskému školství. Vzhledem 
k charakteru výuky byly pot�ebné prostory pro ná�adí. Došlo k 
zazd�ní krajní jižní �ásti mostu p�iléhající k prostoru kobky a celý 
prostor pod mostem byl opat�en betonovou podlahou. Opticky pak 
p�sobil most jako konstrukce o dvou polích. 
2 Sou�asný p�ístupový most do budovy zámku Hradišt� 
v Blovicích, jehož nedílnou sou�ástí je klenutá prostora pod jeho 
jižním nástupem. P�ekonává relikt zrušeného p�íkopu st�edov�ké 
tvrze, která pat�í k organizmu dnešního zámku. Spojuje vn�jší 
p�edpolí s hlavním vstupem položeným ve vazb� na vnit�ní výško-
vé úrovn� budovy v rovin� 2. NP. Jeho nosná �ást mostovky je 
�ešená jako sp�ažená konstrukce z železného roštu, cihelných pas� 
a cihelných segmentových kleneb. Svislé podpory tvo�í v  prostoru 
pod mostovkou šest kulatých dórských sloup� s cihelnými d�íky na 
kamenných patkách a s kamennými hlavicemi. Jsou umíst�ny 
v k�ížení prvk� roštu a spolup�sobí s ním. Na severní stran� je rošt 
zajišt�n v obvodové zdi zámku, na jihu závla�emi v severní zdi 
jižní kobky (citace v pozn. 1, s. 91–93). 

kopu byla archeologicky zjišt�na 1000 mm vysoká vrstva 
v�tších ostrohranných kamen�.3 

 
Popis nálezové situace – tak jak byla zjišt�na b�hem 
prací v roce 2017 

Ve výchozí situaci p�ed zapo�etím prací byly ka-
menné patky podp�rných sloup� mostu prezentovány nad 
cementovou pochozí plochou nepravideln� ve výši cca 
170 mm. 

Po sejmutí této novodobé úpravy výšky 170–180 
mm byly zjišt�ny zbytky cca 40–50 mm silné vrstvy (cha-
rakteru dlažby) z pevné vápenné malty a oblázk�. Ta leží 
v okolí sloup� na cihelném podkladu, v okolních plochách 
v rozsahu p�dorysu mostu na kamenné vrstv�. Kryla a 
sou�asn� t�snila do výšky 50 mm i spodní okraje patek 
podp�rných sloup� mostu. 

Celková hodnota mezi úrovní horního okraje ka-
menné �tvercové patky a úrovní �tvercové keramické 
podezdívky byla p�ibližn� 350 mm. 

                                                           
3 Bouda, J. – Hanzlíková, H. – Sochorová, M.: P�ísp�vek k pozná-
ní stavebního vývoje zámku Hradišt� v Blovicích. In: Archaeolo-
gia historica 34. Plze� 2009, s. 803–811. 

Obr. 1: Hradišt� i Blovic (okr. Plze�-jih), stabilní katastr 
Hradišt� u Blovic, 1838 (citace v pozn. 8). 
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Patky �tvercového p�dorysu 600 x 600 mm o sku-
te�né výšce 350 mm sedí na tém�� �tvercových podlož-
kách (rozm�r nepravidelný, v pr�m�ru 1000 x 1000 mm), 
skládaných, jak již bylo uvedeno, z cihel. Jsou položeny 
na plocho a p�esahují p�dorys kamenných pate�ních prv-
k� v pravidelných, tém�� �tvercových obrazcích. 

Uvedený podklad leží v ploše p�dorysu mostu na 
zmín�né upravené vrstv� z kamen� složené z v�tších 
ostrohranných kus� ut�sn�ných drobnou výplní z malých 
kaménk�. 

S využitím informací získaných p�i stavb� zmín�né-
ho obvodového sana�ního kanálu v roce 2008 o síle sklá-
dané vrstvy kamene vedoucí pod kamenné sloupy mostu a 
pro ov��ení jejího rozsahu byla provedena geologická 
sonda položená p�ed práh jižní kobky.4 Technické po-
znatky o charakteristikách kamenné základové desky ze 
zjišt�ní jsou identické d�ív�jším nález�m pod severním 
koncem mostu. 

P�ínosem a novým zjišt�ním b�hem realizace po-
psaných odkrytí je nález kamenného obdélného zd�ného 
útvaru mezi jižní obvodovou zdí podzemního jižního 
prostoru a jižní z trojice sloup�. 

P�dorysný rozm�r útvaru je 4200 x 1600 mm, je 
zd�ný p�evážn� z v�tších neopracovaných kamenných 
kus� spojovaných pevnou vápennou maltou. Leží, m��eno 
od jeho severního boku, ve vzdálenosti 5600 mm od jižní-
ho líce fasády zámku. 

 
Hodnocení 

K založení sou�asného p�ístupového mostu: Patky 
sloup� vysoké 350 mm sedí na �tvercových cihelných 
podložkách srovnaných na 1000 mm silné základové 
desce z kamen� ut�sn�ných drobnými kaménky, která 
jako plošná nosná vrstva pod celým p�dorysem objektu 
v ulehlé výplni starého jižního p�íkopu p�vodní st�edov�-
ké hradiš�ské tvrze tvo�í roznášecí konstrukci na vlastním 
terénu. Tento zp�sob odpovídá zjišt�ním u�in�ným 
v poslední dob� i na jiných lokalitách (nap�. Nicov u Plá-
nice – barokní p�edsazené schodišt�5), kde pro zlepšení 
základových pom�r� a výškové vyrovnání je vkládána 
obdobná vrstva (polštá�), který místo dnešního hutn�ní je 
stabilizován �ídkými vápennými maltami. 

Na horní rovin� takového základu byly k zajišt�ní 
rovného podkladu a jednotné úrovn� provedeny pod ka-
menné patky sloup� cihelné podložky. 

Horní rovina plochy pod mostem mezi patkami, se-
verní stranou zámku a jižní stranou kobky byla nad cihel-
nými podložkami a v celé ploše ut�sn�na vrstvou vápenné 
malty s oblázky, která sou�asn� plnila pochozí a výtvar-
nou funkci. Tak byly zakryty cihelné podložky a spodní 
okraje patek. 

Odstran�ním novodobé úpravy plochy pod mostem se 
dostalo plného uplatn�ní proporcí jednotlivých �lánk� ar-

                                                           
4 Bouda, J. – Loukota, M.: Terénní dokumentace 2008. Uložení: 
Muzeum jižního Plze�ska p. o., odd. archeologie. Projekt evidova-
ný v AM� pod �. C-201700856. 
5 Hanzlíková, H.: Nicov u Plánice, kostel Narození P. Marie. Ope-
rativní dokumentace b�hem obnovy hlavního p�ístupového scho-
dišt� v r. 2018, nepublikováno. 

Obr. 2: Hradišt� u Blovic (okr. Plze�-jih), pohled na 
jihovýchodní �ást prostoru pod mostem po odstran�ní 
novodobé betonové mazaniny, odhaleny patky sloup� v plné 
výši, patrno je jejich cihelné podložení (foto H. Hanzlíková 
2017). 
 

Obr. 3: Hradišt� u Blovic (okr. Plze�-jih), detail st�ední 
patky severní �ady sloup� mostu s cihelným podložením a 
zbytkem vrstvy s oblázkovomaltovou dlažbou po její jižní 
stran� (foto H. Hanzlíková 2017). 

Obr. 4: Hradišt� u Blovic (okr. Plze�-jih), pohled do 
prostoru pod mostem p�ed severní zdí kobky s nálezem 
pilí�e starého mostu (foto H. Hanzlíková 2017). 
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chitektonických prvk� a tím byla sou�asn� zd�razn�na 
jednoduchá elegance technické stavby mostu. 

K nálezu kamenného obdélného zd�ného útvaru mezi 
jižní obvodovou zdí podzemního jižního prostoru a jižní 
trojice sloup�: Solitérní poloha útvaru v nálezové situaci 
napovídá, že se jedná o op�ru ze staršího spojení mezi jižní 
hranou jižního p�íkopu st�edov�ké tvrze, které vedlo do 
prostoru její zaniklé v�že. Frekventován byl po zrušení 
p�vodní st�edov�ké p�ístupové cesty do objektu, kterou 

spole�n� s výsledky stavebn�-historického pr�zkumu 
z roku 20026 p�edpokládáme po jejím západním boku. 

Koncepce p�ístupu v�ží z období p�ed Joendlovou 
úpravou zámku je potvrzena vyobrazením Hradišt� z Venu-
tovy sbírky.7 Situace trojk�ídlého zámku s jihovýchodním 
mostem je zobrazena na stabilním katastru Hradišt� u Blo-
vice z r. 18388 a na obraze podoby zámku k  roku 1840, 
který je umíst�n v expozicích Muzea jižního Plze�ska sídlí-
cího v sou�asnosti v budov� zámku. 

Vzdálenost mezi severní stranou zjišt�né konstrukce 
a jižním bokem zámku je 5600 mm, mezi jeho jižním bo-
kem a severním lícem jižní zdi vnit�ního p�dorysu kobky je 
4800 mm. Po�ítáme-li s nutnou rezervou 300 až 450 mm na 
tlouš�ku jižní obvodové zdi kobky, která je p�evážn� 
z cihelného zdiva, p�edpokládáme vzdálenost dalšího op�r-
ného bodu námi p�edpokládaného objektu od místa nálezu 
jižn� cca 5200 mm. 

 
Záv�r 

Celé bezprost�ední jižní p�edpolí zámku je hodnoceno 
jako architektonicky velmi ušlechtile p�sobící �ást s �istými 
klasicistními prvky. Zejména p�ístupový most je považován 
za architektonicky i technicky unikátní konstrukci. Nález 
reliktu starší konstrukce p�ispívá k osv�tlení obrazu vývoje 
objektu. 

Po rehabilitující oprav� horní �ásti stavby mostu 
v roce 2008 jsou parazitní úpravy spodní �ásti dnes již také 
odstran�ny, a to v rámci zásadního zásahu v roce 2017 p�i 
rehabilitaci prostoru a �ešení návazností a odvodn�ní p�ed-
polí zámku pod mostem. 
 

                                                           
6 Hanzlíková H. – Lancinger, L.: Zámek Hradišt�. Stavebn�-
historický pr�zkum 2002. Nepublikováno, grafická �ást 1. PP, text 
kap. 6. 
7 Österreichische Nationalbibliothek, I�: E 27465C, Schlos Hra-
discht in Klathauer Kreise nach namesgemahlt von Johann Venuto 
1817. 
8 https://archivnimapy.cuzk.cz. 

Obr. 6: Hradišt� u Blovic (okr. Plze�-jih), základní 
hmotová rekonstrukce barokní podoby zámeckých k�ídel 
podle ikonografie, SHP 2002 a s využitím informací ze 
sou�asného poznání o starém hlavním p�ístupu do objektu 
(H. Hanzlíková 2018; kresba J. Vrána). 
 

Obr. 5: Hradišt� u Blovic (okr. Plze�-jih), geodetické zam�-
�ení výškových úrovní detail� nálezové situace patek klasi-
cistního mostu a starého kamenného pilí�e s vyzna�ením 
p�edpoklad� o jeho vazbách na vlastní objekt a jižní stanu 
bývalého p�íkopu (Gekon spol. s r. o. Plze� 2017; vyzna�ení 
H. Hanzlíková 2018). 

Obr. 7: Hradišt� u Blovic (okr. Plze�-jih), p�ístupový most 
zámku Hradišt�, pohled od západu, sou�asný stav po plné 
pohledové rehabilitaci elegantní konstrukce z doby po r. 
1840 (foto H. Hanzlíková 2018). 
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Zámek Hradišt� v Blovicích – zjišt�ní o 
založení jeho p�ístupového mostu 
 
Hana Hanzlíková 
 
 P�ístupový most do zámku Hradišt� v Blovicích je 
jedním z prvk� areálu objektu, které se dochovaly z 
p�estavby podle projektu J. P. Joendla. Principy 
konstruk�ního �ešení jeho horní stavby byly již 
publikovány. V r. 2017 díky oprav� spodní stavby mostu 
a plochy pod ním bylo možno identifikovat i podrobnou 
nálezovou situaci jeho založení, sou�asn� byl zjišt�n 
relikt staršího objektu. Patky sloup� sedí na �tvercových 
cihelných podložkách srovnaných na základové desce 
z kamen� ut�sn�ných drobnými kaménky, která je 
položena jako plošná nosná konstrukce (základový 
polštá�) pod celým p�dorysem mostu. Horní pochozí 
rovina plochy pod mostem mezi patkami byla nad 
cihelnými podložkami ut�sn�na vrstvou vápenné malty 
s oblázky. Novým zjišt�ním je nález kamenného 
obdélného útvaru zd�ného na vápennou maltu mezi jižní 
obvodovou zdí podzemního jižního prostoru a jižní 
trojicí sloup�. P�dorysný rozm�r útvaru je 4200 x 1600 
mm. Leží, m��eno od jeho severního boku, ve 
vzdálenosti 5600 mm od jižního líce fasády zámku. 
P�edpokládáme, že se jedná o op�ru spojení mezi jižním 
p�edpolím objektu a zámkem z doby p�ed úpravou J. P. 
Joendla, prezentovanou na ikonografii z 1. poloviny 19. 
stol. 
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