
Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben
Klubem československÝch turistů

Luděk Krčmář

J1ž fretí rok probíhá projekt vědy a ýzkumu Mi-
nisterstva kultury ČR, kter1. se zabývá zpracováním
rozsáhlého souboru historiclcých skleněných negativů
oddělení nověj ších ďějin Západočeského muzea v Plzni.
Zpracovávány jsou negatily se stavební podobou Plzně'
ale iblízkého regionu' Doposud byIa zpracována í Íada
snímků s vysokou vypovídací hodnotou, které jsou ce-
něny odborniky zrizných oboru. Mezi ně je možné jistě
zaŤaďit i vyjímečně zachovalý soubor skleněných ne-
gativů, jenž zachycuje původní stav a následné stavební
úpraly a konzervaci bradu Buben (okres Plzeň - sever),
které prováděl na přelomu dvacáých aňicáých let mi-
nulého století Klub českoslovenslcých turistů. Autorem
snímlď je plzeňslcý fotograf Klein.

Plzeňský odbor Klubu československých turistů
v červenci roku 1927 zakoupil zřiceniny hradu Buben
i s přilehlým lesem a pastvinou od velkostatkáře Jindři-
cha Fingera. Následně byly prováděny úpravy okolí
hradu' včetně úpravy přísfupové cesty od nedalehých
Plešnic a vysázeni stromků na úbočí hradního kopce.
Ilrad však bylo nutné také upravit a konzervovat. Proto
byl po dohodě sPamátkovým ústavem vPraze zpraco-
vánp|án oprav. Jednalo se o jednu z největších meztvá-
lečných akci klubu, která přišla celkem více neŽ na
40 tisíc korun

Již koncem s{pna v roce |929 bylo započato
s prací. Nejdříve byl upraven přístup k hradu a prvním
úkolem turistů bylo odklidit z prostoru hradu zÍicené
zdivo, a to zvláště ze zÍicené třetí brány. Vše bohužel
probíhalo živelně a bez jakékoliv dokumentace. Výška
zÍíceného zdiva v bráně dosahova|a až 2,5 metru, zásyp
zasahoval až 15 metrí do předhradí (obr. 1)' Rorměž
terén nádvoří a vnitřku paláce byl díky zřícenému zdivu
navýšen a velmi nerovný (obr. 2). Při této činnosti se
přišlo pod 3,5 metru vysokou wstvou rumu na zava|enotl
podzemní komoru přt jthozápaďni zdi, která by|a vybrá-
na ažha původní kamennou ďIažbu z tzv. koč1čich hlav
(obr.3). S komorou sousedila zakJenutá spojovací chod-
bička do vedlejšího sklepa se schodištěm (obr.4). Rov-
něž bylo objeveno i malé schodiště o pěti schodech,

'které vedlo ze spojovací chodby do prostoru komory,
a které mělo zachováno ve spodní části i ostění vstupní-
ho portálu (obr. 5). Dnes je zdivo komory zčásti ses1pa-
né, spojovací chodbička se schodištěm opět zanesena
arolměž opracované kamenné články malého schodiště
by jste na povrchu hledali marně. Je však možné, že
společně se schodištěm zůstaly zasypány zřiceným zďi-
vem.

Vybraný materíálbyl údajně přebírán, kameny byly
opět použity kvyzďívkám. Byl nalezen i soubor větších
pískovcoých fragmentů, cihel' prejzů, kachlů a d|aždic.
Většina těchto nálezů je dnes nentěstná a jen ma|ý z|o-
mek z nich je uložen v Zápaďočeském muzeu v Plzni.

DEJINY STAVEB 2OO1

V souboru fotografií existují dva snímky, které údajně
zacbycují výše uvedené na|ezené pískovcové fragmenty
(obr. 6 a 7), Z fotografií rozpoznáme, že se jednalo
o fragmenty celkem zdaÍt|ých kamenických prací (kle-
nební žebro, části krbu). otázkou ztlstává, zda $o ě|át-
ky patří jen k nálezům z komory a mají s ní nějakou
společnou souvislost, či jsou sebrány i zjiných částí
hradu' od věci není ani myšlenka, zda se nejedná
o kamenné články z jtných lokalit, které byly Klubem
českoslovenshých turistů, předpokládej me bez odpoví-
dající dokumentace, na hrad uloženy. Výše zmiňovaný
sklep proti komoře byl také rryčištěn a sloužil po dobu
úprav jako skladiště. Ktomu byl vchod opatřen dřevě-
nými dveřmi (obr. 5).

Hrad však nebyl jen takto ruzantně vyčištěn. Sou-
časně probíhaly do konce října roku 1929 ikonzewačni
práce na zdivu prováděné stavební firmou Štika. Neivíce
pozornosti si zasloužila dominantní část hradu - Severo-
ýchodní zeď, zachovaná prakticky ve své původní výši.
Hrozilo zÍiceni vychýlené horní části a tak došlo
kjejímu částečnému dozděni, vyspárování a zachyceni
železnými kleštinami (obr. 8 a 9). Díky tomu můžeme
její mohutnost obdivovat dodnes. Na obvodových zdech,
zďech pa|áce a bašty by|y vyzďěny vylámané části
azpevněny koruny zdiva. Na fotografiích zůstal částečně
zachycen i rozsah těchto prací, či stav před jejich zapo-
četím (obr. 10, 11, 12, 13, |4 a |9). Samostatnou kapi-
tolou byla. úprava zdiva třetí věžovité brány s prujezdem,
která byla završena i dosazením masivních vrat. Zďe
bylatryrava nejrazantnější,protože došlo ke vzniku nové
brány, jejíž pruběh kopíroval v té době již zřícenou pů-
vodní nádvorni zeď s portiálem. otvor nové brány byl
osazen několika původními kamenickými články, snad
zportá|u původní brány (obr. I, 15,16' 17 a 18). Dá se
předpokládat, že B,to články byly nalezeny také v rámci
odklízení rumu z prostoru vnitřního hradu.

I v pozdějších letech ďochátze|o k úpravám hradu
a okolí, ale týo úpravy, mimo úpraly přístupové cesty
od řeky, jlž pÍimo do organizmu vlastního hradu ne-
zasahovaly.

Nalezený soubor fotografií však není jen ikonogra-
fickým pramenem pro rozpoznání kvďity a objemu kon-
zewačnich prací. Může nám posloužit ve srormání se
současným stavem i jako pramen zachycujicí dnes už
neexisfující stav zříceniny z konce 20. |et 20. století.
Historické snímky zachytí|y např. ještě zachovalé hroti-
té, do nádvoří široce rozevřené okno v patře palácové
nádvomí zdi pÍirohu s dominantní severovýchodní zdí
jádra hradu (obr. 19).

Fotografická dokumentace ďá|e zachytl|a i dnes již
zÍicenou palácovou zeď naď chodbičkou vjeho druhé,
jlhozápadrti části (obr. 5 a20). Homí zakončení destruk-
ce zďiva uprostřed této zdi,je možné interpretovat i jako
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obr. 2]: Buben (okr. Plzeň - sever), směry záběrůfotografa Kleina (do výřezu plánu podle M. Novobilského zalcreslil
L. Krčmář),

zak|enutí jakéhosi otvoru (pravděpodobně okna či vstu-
pu) nad vchodem z chodbičky do sklepa). Jeho fotografií
zachycené pravděpodobné pozůstatky nad chodbičkou
by mohly vnést více světla k bližšímu poznáni podoby
avývoje pal'ácel. Jak je dá\e zfotografií patrné, jiné
okenní, případně vstupní otvory, se do obýné pa|ácové
místnosti v této partii palácové zdi s největší pravděpo-
dobností nenacháze|y'

Na fotografiích zůstala zachycena i o mnoho vyšší
výška zdiva třetí brány (např. obr. l5). Avšak výraznější
popstatky věže na skále nad bránou' které by přinesli
nové poznatky o této dnes málo čitelné stavbě, už foto-
grafi e rreměla možnost zachýit.

Uprava a konzervace hradu Klubem českosloven-
slcých turistu byla provedena ne zcela citlivě a prakticky
bez jakékoliv odborné dokumentace, Zdivo hradu bylo
sice částečně zackráněno, ovšem během úptav, zv|áště
během odklízení destrukce, nedošlo kžádné odbomé
dokumentaci ná|ezí - dnes navíc většinou nezvěstných,
Tímto krokem turisté nenávratně poškodili jeďen z vý-
znamných pramenů pro poznáni hradu, o jehož záchranu
se paradoxně tak nákladně snažili. Tato situaceje nejvíce

1 sro.mej např. P. Rožmberský, Hrad Buben u Plešnic, Plzď
1995, s. 8. s D' Menclová. Ceské brady I. (druhé doplněné
lydání)' Praha 7972, s. 41,7, ěi T' Durdft, Ilustrovaná encyklo-
pedie českých hradů, Praha 1999' s. 89.

patmá na příkladu vyklizené podzemní komory' která
byla navíc tim, že zísta|a v odkrytém stalu, podlehla
okolním nepřízniým vlivům a dnes z ni ztlstává jen
destrukce.
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obr ]. Buben (okr' Plzeň - sever), prostor třetí brá-
ny hradu před vyklizením a úpravami (oto Klein
1929)

obr 3. Buben (okr' Plzeň - sever), ryklizená pocl-
zemní komora při jihozápadní zdi jádra hradu (oto
Klein 1929)

obr' 5. Buben (okr' Plzeň - sever), malé schodiště
zprostoru komory, do spojovací chodbičlq, nad ní
zachován fragment zdiva paláce hradu (ftlto Klein
1930)
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obr' 4. Bttben (okr. Plzeň - sever),
spojovací chodbičlq mezi komorou
Klein 1930)
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obr. 2, Buben (okr Plzeň - sever), terén nódvoři
hradu před vyklizením (Íbto Klein 1929)

obr 6,. Buben (okr. Plzeň - sever)' fotograJie kawen-
ných .fragmentů údajně nalezených při úpravách
hradu (foto Klein 1930).

obr' 7.Buben (okr Plzeň - sever),fotogra.fie kamen-
ných fragmentů údajně nalezených při úpravách
hradu (foro Klein 1930).

obr B, Buben (okr' Plzeň - sever), horní část Seyero.
východní zdi.jádra hradu před opravou (oto Klein
1929).

Obr 9 Buben (okr.

ýchodní zdi jádra
t93o).

Plzeň - sever), horní část seýeťo'
hradu po opravě (foto Klein

obr' 10. Buben (okr Plzeň - sever), vnitřek Severo-
západní části hradního paláce před úpravou (foto
Klein 1929).
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obr 14 Buben (okr. Plzeřl - sever), jihozápadní zed
paláce hradu po provedené opravě (Íbto Klein ]930)

obr 1 1 Buben (okr. Plzeň - sever), zdivo paláce
hradu před úpravarui (/bto Klein 1929)

obr. 15. Buben (okr. Plzeň - sever), prostor třetí hraclní
brtiny z nddvoří před úpravou (.foto Klein 1929).

obr 12. Buben (okr. Plzeň - sever), jihozápadní zed
paláce hradu před úpravami (Í'oto Klein 1929)

obr ]8. Buben (okr Plzeň - sever), detail prostortt
třetí hradní brány po úpravě (foto Klein }930)

obr 13.Buben (okr Plzeň - sever)' jihozápcdní zed
palóce hradu po provedené opravě (oto Kleín l930)
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obr. 16. Buben (okr Plzeň -
brána a Severovýchodní zed, po
1930).

sever), třetí hradní
úpravách (oto Klein

obr. 17' Buben (okr Plzeň -
třetí hradní brány z nádvot,í
1930).

sever), detail prostoru
po úpravě (foto Klein

obr. ]9'' Buben (okr' Plzeň - sever), palácová zed
hradu z nádvoří před úpravami (oto Klein I929)
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obr 20' Buben (okr. Plzeň'sever), vchod do sklepa
prcu :pravami, nad ním ještě zachováno zdivo hrad-
itít,tl pctláce (Íoto Klein 1929).
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Die ikonographische Quelle zu der Herrich-
tung der Burg Buben mit dem Verein der
tschechoslowakischen Touristen
Luděk Krčmář

Gegen Ende der zwanziger Jahre des zwanzigsten Jahr-
hunderts kaufte der Verein der tschechoslowakischen
Touristen die Burgruine Buben (Pilsen - Nord). Fast
sofort fing die Konservierung und die Herrichtung des
Objekts an, die jedoch nicht gerade empfindlich und
praktisch ohne irgendeine Fachdokumentation durchge-
ftihrt wurde. In den Depositorien des WestbÓhmischen
Museums in Pilsen - Abteilung der neueren Geschichte
wurde unliingst eine interessante Fotodokumentation
diesen Herrichtungen vom Pilsner Fotografen Klein
gefunden, mit Hilfe deren wir den Verlauf und Umfang
dieser Aktion plastischer kennenlernen und beurteilen
kÓnnen. Zllg|eich haben wir die Móglichkeit, uns mit
dem Zustand der Ruine zu jener Zeitbekatntzumachen.
Zu den interessantesten Aufnahmen gehciren Fotos, die
abbilden deri Zustand der Ruine vor den Terrainherrich-
tungen, den Raum des abgedeckten schmalen Ganges
und der Souterrainkammer bei der siidwestlichen Mauer
des Burgkernes oder die Palasmauer tiber dem Eingang
in.seinen Kellerraum.

Abbildungen:
Abb. 1: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Raum des dritten
Burgtores vor der Ráumung und der Herrichtung (Foto
Klein 1929).
Abb. 2: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Terrain des Burg-
hofes vor der Ráumung (Foto Klein 1929)'
Abb. 3: Buben (Kreis Pilsen - Nord), geráumte Souter-
rainkammer bei der stidwestlichen Mauer des Burgker-
nes (Foto Klein 1929).
Abb. 4: Buben (Kreis Pilsen - Nord), geráumter Raum
eines schmalen Verbindungsganges zwischen der Kam-
mer und dem Keller (Foto Klein 1930).
Abb. 5: Buben (Kreis Pilsen - Nord), kleiner Treppen-
aufgang aus der Kammer in den schmalen Verbindungs-
gang, darÚber ist noch ein Fragment des Mauerwerkes
des Burgpalas erhalten (Foto Klein 1930).
Abb.' 6: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Foto der Stein-
fragmente, die angeblich bei den Burgherrichtungen
gefunden wwden (Foto Klein 1930).

Abb. 7: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Foto der Stein-
fragmente, die angeblich bei den Burgherrichtungen
gefunden wurden (Foro Klein 1930).
Abb. 8: Buben (Kreis Pilsen - Nord), der obere Teil der
nordóstlichen Burgkernmauer vor der Renovierung (Foto
Klein 1929).
Abb. 9: Buben (Kreis Pilsen - Nord), der obere Teil der
nordÓstlichen Burgkernmauer nach der Renovierung
(Foto Klein 1930).
Abb. 10: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Innere des nord-
westlichen Teiles des Burgpalas vor der Herrichtung
(Foto (lein 1929).
Abb. 11: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Burgpalasmauer-
werk vor den Herrichtungen (Foto Kiein 1929).
Abb. 12: Buben (Kreis Pilsen - Nord), stidwestliche
Burgpalasmauer vor den Herrichtungen (Foto Klein
1929).
Abb. 13: Buben (Kreis Pilsen - Nord), stidwestliche
Burgpalasmauer nach durchgefiihrler Renovierung (Foto
Klein 1930).
Abb. 14: Buben (Kreis Pilsen - Nord), stidwestliche
Burgpalasmauer nach durchgefůhrter Renovierung (Foto
Klein 1930).
Abb. 15: Buben (Kreis Pilsen - Nord) , Raum des driftón
Burgtores vom Burghof aus vor der Herrichtung (Foto
Klein 1929).
Abb. 16: Buben (Kreis Pilsen - Nord), drittes Burgtor
und die nordóstliche Mauer nach den Herrichtungen
(Foto Klein 1930).
Abb. 17: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Derail des Rau-
mes des dritten Burgtores vom Burghof aus nach der
Herrichtung (Foto Klein 1930).
Abb. 18: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Detail des Rau-
mes des dritten Burgtores nach der Herrichtuung (Foto
Klein 1930).
Abb. 19: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Burgpďasmauer
vor den Herrichtungen vom Burghof aus (Foto Klein
1929).
Abb. 20: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Kellereingang vor
den Herrichtungen , darÍ.iber ist noch das Mauerwerk des
Burgpalas erhalten (Foto Klein 1929).
Abb. 21: Buben (Kreis Pilsen - Nord), Burgplan (M.
Novobilský).

(Ubersetzung M. Czech)
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