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Gloriet na Chrastu u města Horažďovice 

David Tuma

Gloriet je drobná stavba kruhového nebo polygonál-
ního půdorysu obvykle budovaná na horizontu nebo jiném 
exponovaném místě kompozice parku, ale často také bývá 
umístěna v loveckých zařízení (oborách či bažantnicích) 
nebo ve volných honitbách. Stavba tohoto typu vznikla také 
nedaleko města Horažďovice (okr. Klatovy).  

Gloriet nalezneme na chrasteckém vrchu asi 2,7 ki-
lometru severozápadně od města Horažďovice. Je situován 
do otevřené krajiny, a to hned z několika důvodů. 
K panskému sídlu ve městě v té době nepatřil park, jelikož 
to neumožnila konfigurace města Horažďovice vymezené-
ho hradbami a řekou Otavou. Parkové úpravy probíhaly 
tedy v prostoru sevřeného zámkem a parkánem. Majitelé 
sídla, proto budovaly další stavby v bezprostředním okolí 
města. V 17. století vznikla severovýchodně od města na 
Chrastu ohrazená obora, později byla vybudována bažant-
nice severně od vsi Malý Bor.1 Loveckou krajinu v 18. 
století doplnila také obora Maučanka (Maucanka) na jižní 
straně od města nedaleko vrchu Prácheň2. V 19. století za 
šlechtického rodu Rummerskirchů a Kinských z Vchynic 
a Tetova se okolní krajina (obora na Chrastu a Ostrov mezi 
řekou Otavou a městským mlýnským náhonem) proměnila 
pod vlivem romantizujících úprav v krajinářské parky. 

Otázka vzniku sledované stavby Glorietu na chrastec-
kém vrchu není spolehlivě prokázána. V době prohlášení 
objektu za kulturní památku v roce 20093 vznikla na zákla-
dě rozboru architektonických prvků fasád a stavebních 
detailů glorietu hypotéza o vzniku stavby na konci 17. 
století. Podle historika umění a památkáře Vratislava Ryša-
vého má jednoduché ale poměrně velkorysé členění stěny, 
avšak proporčně vyvážené a efektní užití některých charak-
teristických tvarových motivů (obdélná okna přízemí 
s velkými ležatě oválnými slepými okénky nahoře ve spo-
lečných obdélných šambránách, rovněž i dynamické armo-
vání nároží). To datuje tuto stavbu do posledních dvaceti let 
17. století jako jeden z příkladů počínajícího vrcholného 
baroka klasicizujícího směru v našem prostředí. Přes stříd-
most detailu stavby a krajně jednoduchém, elementárně 
geometrickém tvarovém rejstříku, nebylo pochyb, že se 
jednalo o stavbu kvalitní pro své ušlechtilé proporce, 
i v případě, že by nebyla původně nijak rozbarvena, pro své 
nejen optické, ale i plastické prvky fasád. 

Za stavebníka glorietu byl zcela jistě označen hrabě 
Václav Vojtěch ze Šternberka (1643–1708), jeden 
z nejvýznamnějších mecenášů barokních Čech4. O vývoji 
stavby v 18. století však absentují jakékoliv další prameny. 

                                                           
1 Rožmberský, P. – Mikota, P.: Obory zvířecí, ptačí, rybí, vlčí. 
Způsoby jejich ohrazení – příklady z Plzeňska. In: Dějiny staveb 
2018. Plzeň 2018, s. 182–186.  
2 Tuma, D.: Zlatý věk obor, z historie obornictví v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Plzeň 2018, s. XXX. 
3 Památkový katalog, Gloriet, Horažďovice, Zářečí u Horažďovic, 
rejstř. č. ÚSKP 103970, chráněno od 27. 5. 2010.  
4 Ryšavý, V.: Horažďovice (okr. Klatovy), gloriet. Nepublikováno. 
Plzeň 2009, nestránkováno.  

Gloriet nezaznamenalo ani tehdejší První vojenské mapo-
vání5 prováděné v letech 1764–1768 a 1780–17836. Teprve 
když v roce 1800 panství Horažďovice koupil šlechtický 
rod Rummerskirchů, nacházíme četnější informace o této 
stavbě. Pokud tedy již stavba existovala od konce 17. stole-
tí, mohl být gloriet o sto let později již v havarijním stavu, 
opuštěný a zarostlý okolní vegetací. Hrabě Jan Bernard 
Rummerskirch (1756–1829) patrně musel objekt důkladně 
opravit. Nicméně historik dějin města Horažďovic Karel 
Němec vznik stavby připisuje až Janu Bernardovi, po němž 
údaj převzala i regionální literatura7. Rummerskirchové 
v posledních dozvucích rokoka po roce 1800 totiž začali 
přeměňovat i nedalekou oboru na Chrastu, která změnila 
účel z chovného zařízení na park (zahradu), v níž chov 
bažantů a další drobné zvěře získal pouze prezentační funk-
ci v rámci programové náplně parku. V parku založili 
v rybníku ostrůvek, prorazili hřbet granodioritového návrší 
podzemní chodbou (grotou – umělou jeskyní), doplněnou  

                                                           
5 http://oldmaps.geolab.cz – map. list č. 220.  
6 Stavbu glorietu nezaznamenala ani Topografie Království české-
ho z roku 1790, která zmiňuje pouze ovčín Chrast a nedalekou 
oboru / bažantnici, srov. Schaller, J.: Topographie der Königreich 
Böhmen. Prachiner Kreis, Prag 1790, s. 199, 207 a 211.  
7 Němec, K.: Dějiny města Horažďovic. Horažďovice 1936, s. 
152.  

Obr. 1 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), stav před obnovou střechy, pohled od vý-
chodu (foto autor, 2019).  
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před vchodem o sochy znázorňující Dianu (dnes zde 
zůstal pouze podstavec) a Aktaiona8. V blízkosti vyústění 
tunelu grotty provozovali divadlo pro panstvo. Stavební 
aktivity měl završit gloriet na chrasteckém vrchu označova-
ný dokonce za lovecký zámeček9. 

V roce 1834 došlo k prodeji panství rodu Kinských 
z Vchynic a Tetova, tedy i glorietu a parku na Chrastu 
označovaného jako „in Annagarten bei Chrast“ s divokými 
bažanty a hájovnou10. Z let 1834, 1835 a 1837 se dochovaly 
konkrétní inventáře zámku, parku a stájí v Horažďovicích, a 

                                                           
8 Socha Aktaiona byla však zachráněna a druhotně umístěna na 
zámeckém nádvoří. 
9 Rožmberský, P. – Krčmář, L.: Poustevníci, poustevny a pouště 
v Plzeňském kraji. Domažlice 2014, s. 44–45.  
10 Sommer, G., J.: Das Königreich Böhmen, Theil 8., Prachiner 
Kreis. Prag 1840, s. 174, 178, 179.  

mimo jiné také „glorietu za Chrastem“ (něm. ozn. Gloriet 
hinter Chrast). Gloriet na vyvýšenině nad ovčínem Chrast 
byl popisován jako jednopatrová zděná stavba krytá šinde-
lem (3,5 sáhu v průměru; tedy asi 6,2 metrů v průměru). 
V přízemí se nacházela malá předsíň se záklopovým (trá-
movým) stropem a cihelnou dlažbou. Nalevo od předsíně 
byla umístěna komora s trámovým stropem a cihelnou 
podlahou a napravo se nacházelo dřevěné točité schodiště 
do patra. V přízemí se také nacházela světnička s kuchyní 
opatřená záklopovým stropem a cihelnou dlažbou. V patře 
byla situována jedna velká místnost osluněná šesti okny, 
jejíž stěny měly dřevěné obložení. Do komínu z kuchyně 
v přízemí byla pravděpodobně zaústěna roura od topidla. 
Gloriet byl odhadnut na cenu 68 zlatých (tedy asi XXX) a 
vyhodnocen jako v dobrém (přijatelném) stavu11. Další 

                                                           
11 SOA Plzeň, pob. Klášter, Vs Horažďovice, sign. K 1335. 

Obr. 3 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, řez 
(doplněná kresba autor, 2019). 
 

Obr. 3 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, řez 
(doplněná kresba autor, 2019). 
 

Obr. 2 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, 
půdorys přízemí a patra (doplněná kresba autor, 2019). 
 

Obr. 4 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, 
pohled jižní (doplněná kresba autor, 2019). 
 

Obr. 5 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, 
půdorys krovu – nový stav (doplněná kresba autor, 2019). 
 

Obr. 3 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, řez 
(doplněná kresba autor, 2019). 
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inventáře se věnují především popisům truhlářských výrob-
ků (oken a dveří) včetně kování, z něhož se dozvídáme, že 
stavba v přízemí obsahovala okenice a jedny prejzová kam-
na s kamnovou rourou. Vybavení místnosti v patře zahrno-
valo jeden opotřebený kulatý lakovaný stůl, osm polstrova-
ných rohových sedátek s ratanovým potahem, čtyři polstro-
vaná tvrdá sedátka s ratanovým potahem a jeden starý, 
poškozený, skleněný lustr. Objekt zakrývala šindelová 
střecha s plechovou ozdobou (patrně korouhví) ve tvaru 
bažanta12. 

Gloriet za nových majitelů panství, Kinských 
z Vchynic a Tetova, patrně sloužil k odpočinku při jedno-
denních honech nebo na vycházkách panstva za město až 
do 2. poloviny 19. století. Tehdy, kolem roku 1870, je uve-
dena hájovna Gloriet obývaná lesní správou jako obytné 
stavení (hájovna)13, a to zřejmě z důvodu funkční kuchyně. 
Ocenění budov panství z roku 1900 zpracované knížaty 
Kinskými hovořilo o glorietu jako o obytném stavení o 
ploše 54 metrů čtverečních, evidovaném pod čp. 65, na 
stavební parcele č. 94. Stavba byla v této době zastřešená 
šindelem a popis uvádí, že se jedná o jednopatrovou budovu 
ve velice špatném stavu. Gloriet byl oceněn na 400 korun. 
Postupně se plánovalo, že lesní správu nahradí hospodářská 
správa, ale přípis z roku 1903 uvedl gloriet jako prázdný14. 
Opuštěný gloriet velmi rychle chátral, jak dokládá skleněný 

                                                           
12 SOA Plzeň, pob. Klášter, Vs Horažďovice, sign. K 1373. 
13 Orth, J. – Sládek, F.: Topograficko-statistický slovník Čech. 
Praha 1870, s. 31.  
14 SOA Plzeň, pob. Klášter, Vs Horažďovice, sign. K 1337. 

negativ z roku 1940 uložený v Městském muzeum a zámku 
v Horažďovicích15. Do roku 2009 se dochoval pouze 
v podobě obvodových stěn s fragmenty původní štukové 
výzdoby a silně narušenou korunní, bohatě profilovanou 
římsou.    

Gloriet dnes představuje jednopatrovou centrální 
stavbu o půdorysu pravidelného šestiúhelníku, která stojí na 
kraji smíšeného lesa na dlouhém táhlém návrší s výhledem 
na oboru se zbytky ovčína u osady Chrast a dále na město 
Horažďovice. Uvnitř vpravo od vchodu v přízemí i v úrovni 
patra jsou patrné zbytky točitého schodiště. O něco dále 
v nároží jsou patrné zbytky komínového tělesa postaveného 
z podstatné části v síle stěny, tedy rovněž původního. 
Vchod má široký segmentový záklenek se stopami po ka-
menném ostění s uchy. Veškerá okna v patře jsou oblouko-
vá, vzhledem k ploše stěn poměrně velká, původně 
s paralelními nepravými ostěními neboli šambránami. Okna 
v přízemí jsou všechna obdélná, zřetelně menší než v patře 
(nižší i o málo užší), v obdélné šambráně dosahující až 
k širokému plastickému kordonu nad přízemím, který na-
venek odděluje patro. Nad každým z těchto oken byla situ-

                                                           
15 Městské muzeum a zámek Horažďovice, skleněný negativ, 
sbírka fotografií, inv. č. XXXX.  

Obr. 6 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), stav po obnově střechy, pohled od východu 
(foto autor, 2019).  

Obr. 8 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), fragment cihly s vročením 1819 nalezené v 
korunní římse při obnově (foto autor, 2019).   
 

Obr. 7 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), profilace sejmuté korunní římsy před obno-
vou, M 1 : 1 (zaměření a kresba: M. Konáš, 2019; foto 
autor, 2019).   



D. Tuma – Gloriet na Chrastu u města Horažďovice 

  DĚJINY STAVEB  2019 4

ována velká ležatě oválná slepá okénka v jedné společné 
šambráně s oknem. Na fasádách se zachovalo výrazně 
plasticky vystupující armování nároží v přízemí, provedené 
pouze ve štuku. Jeho pravidelné rytmické střídání širšího a 
užšího kvádru, inverzně (opačně) po každé straně nároží 
(užšímu kvádru odpovídá vždy širší ve vedlejší stěně, a 
naopak, při zachování stejných rozměrů) je výrazným dy-
namizujícím estetickým prvkem. Nároží v patře armování 
už neměla, zato každá ze stěn měla navíc po lizenovém 
rámu, méně plastickém než armování nároží v přízemí. 
Nahoře jsou patrné zbytky výrazně profilované korunní 
římsy.  

V roce 2019 přistoupil vlastník objektu – Město Ho-
ražďovice – k postupnému zajištění a obnově glorietu podle 
projektové dokumentace firmy ŠUMAVAPLAN projekt, 
s.r.o. z června roku 201816. Realizace zastřešení objektu 
proběhla v letošním roce. Narušená bohatě profilovaná 
římsa byla během provádění stavebních prací znovu vyzdě-
na podle sejmuté profilace. V nároží korunní římsy se poda-
řilo objevit část ručně pálené cihly s letopočtem 1819.    

Analogický příklad stavby nalezneme na Českolip-
sku. Gloriet byl vystavěn v bažantnici na zahrádeckém 
panství. Zděný lovecký pavilon míval kolem patra navíc 
ochoz osazený na krakorcích. V interiéru se dochoval pozů-
statek točitého schodiště, které stoupá do patra. Tento glo-
riet vznikl v letech 1810–1829 za hraběte Michaela Josefa 
Kounice (1745–1820) a jeho syna Vincence Karla Kounice 

                                                           
16 NPÚ, ú. o. p. v Plni, spisový a plánový archiv, kopie projektové 
dokumentace Gloriet Horažďovice, dokumentace stávajícího 
stavu, pozemky parc. č. st. 94, 1252/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic, 
zpracoval ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o., č. zakázky 02/17/DUR, 
Ing. arch. Pavel Lejsek, červen 2018 (příloha vyjádření NPÚ-
341/71108/2018).  

(1774–1829), v době krajinných úprav okolí Nového Zám-
ku v Zahrádkách17.  

Příklady těchto staveb vznikaly hojně po celých čes-
kých zemích v prostředí parků, loveckých obor či bažantnic 
nebo otevřených honiteb. Zpravidla tyto stavby obsahují 
jednu centrální vytápěnou místnost, a ne vždy se jedná o 
stavbu patrovou, tak jako v případě loveckého pavilonu u 
zámku Lázeň v Chudenicích (okr. Klatovy) s důmyslným 

                                                           
17 Panáček, J.: Takzvané lovecké zámečky na Českolipsku. In: 
Katalog k výstavě Adepte cechu Hubertova. Tradice a současnost 
myslivosti. Česká Lípa 2013, s. 34–35.  

Obr. 10 Horšov, Annaburg v Horšovské oboře (okr. Do-
mažlice), pohled od severu (foto autor, 2018). 

Obr. 11 Lesní pavilon „Kuchyňka“ (okr. Domažlice) –
celkový pohled na pavilon od západu, foto po celkové obno-
vě (foto autor, 2017). 
 

Obr. 9 Zahrádky, gloriet v bažantnici (okr. Česká Lípa), 
pohled od severu (foto autor, 2018).  
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venkovním topeništěm18 nebo reprezentativní stavbu Anna-
burg v Horšovské oboře (okr. Domažlice)19.  

Sledovaný gloriet na Chrastu představuje významný 
prvek krajinné kompozice, která dosáhla svého vrcholu 
v 19. století přeměnou nedaleké obory na Chrastu 
v krajinářský park. Záchrana a zachování této stavby je 
prvořadým cílem památkové péče.  

 
Příspěvek vznikl na základě podpory při řešení pro-

jektu DG16P02R037 „Obory a bažantnice – opomíjená 
hodnota kulturního dědictví“ Programu aplikovaného 
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity financova-
ného Ministerstvem kultury ČR. 

                                                           
18 Tuma, D.: Lesní pavilon Kuchyňka pod vrchem Bolfánek u 
Chudenic. In: Dějiny staveb: sborník příspěvků z konference 
Dějiny staveb 2017, Plzeň 2017, s. 245–252. 
19 Tuma, D.: Horšovská obora, Kulturní památka. Plzeň 2018, 
nestránkováno.  
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Gloriet na Chrastu u města Horažďovice 

David Tuma: 

Gloriet na chrasteckém vrchu se nachází severozápadně od 
města Horažďovice. Otázka vzniku sledované stavby není 
spolehlivě prokázána. Vzhledem k fragmentárnosti budovy, 
která se do dnešních dnů dochovala pouze ve zříceninách 
obvodových stěn, je otázka vzniku stavby kladena do konce 
17. století až do počátku 19. století. Za jejího stavebníka pro 
vznik v 17. století je považován hrabě Václav Vojtěch ze 
Šternberka (1643–1708), jeden z nejvýznamnějších mece-
nášů a stavebníků barokních Čech. Následuje pak téměř 
stoletá absence pramenů až do počátku 19. století, kdy 
panství Horažďovice koupil šlechtický rod Rummerskirchů. 
Od této doby nacházíme četnější informace o stavbě. Pokud 
tedy již stavba existovala od konce 17. století, mohl být o 
sto let později gloriet v havarijním stavu, opuštěn a zarostlý 
okolní vegetací. Hrabě Jan Bernard Rummerskirch (1756–
1829) musel proto objekt důkladně opravit. Příspěvek se 
dále věnuje historickému i současnému popisu stavby a 
změnám v účelu využívání v 19. století až do jejího opuště-
ní na počátku 20. století. Příspěvek komplexně představuje 
tuto stavbu v kontextu vývoje krajiny, zejména v souvislosti 
s přeměnou nedaleké obory na krajinářský park a porovná-
vá analogické příklady obdobných staveb.  
 
Popis obrázků:  
 
Obr. 1 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), stav před obnovou střechy, pohled od vý-
chodu (foto autor, 2019).  
Obr. 2 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, 
půdorys přízemí a patra (doplněná kresba autor, 2019). 
Obr. 3 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, řez 
(doplněná kresba autor, 2019). 
Obr. 4 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, 
pohled jižní (doplněná kresba autor, 2019). 
Obr. 5 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), autorem doplněná projektová dokumentace 
firmy ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. z června roku 2018, 
půdorys krovu – nový stav (doplněná kresba autor, 2019). 
Obr. 6 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), stav po obnově střechy, pohled od východu 
(foto autor, 2019).  
Obr. 7 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), profilace sejmuté korunní římsy před obno-
vou, M 1 : 1 (zaměření a kresba: M. Konáš, 2019; foto 
autor, 2019).   
Obr. 8 Gloriet na chrasteckem vrchu u města Horažďovice 
(okr. Klatovy), fragment cihly s vročením 1819 nalezené v 
korunní římse při obnově (foto autor, 2019).   
Obr. 9 Zahrádky, gloriet v bažantnici (okr. Česká Lípa), 
pohled od severu (foto autor, 2018).  

Obr. 10 Horšov, Annaburg v Horšovské oboře (okr. Do-
mažlice), pohled od severu (foto autor, 2018).  
Obr. 11 Lesní pavilon „Kuchyňka“ (okr. Domažlice) – 
celkový pohled na pavilon od západu, foto po celkové obno-
vě (foto autor, 2017). 
 
 


