Dobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
65 – 68. J. Hajšman: Tvrz Hrádek v Lišicích, s. 107 – 121. T. Karel –
V. Knoll: Zámek v Kopaninách u Aše – zbo ený, nezbo ený, s. 123 –
131; L. Šabatová. – M. B. Soukup – T. Kyncl: Nové poznatky
z pr zkum hradu Rokštejn. Sborník v cen 200 K (+ balné a poštovné) možno objednat u nakladatelství Ing. P. Mikota, U Bachma e
10, 326 00 Plze , e-mail pmikota@post.cz, tel. 603828377.
D dictví Koruny eské XIX/2010/2, asopis ochránc a p átel
našeho kulturního d dictví vydávaný Nezávislou památkovou unií.
Z obsahu: L. Hubi ková: Svratouch: od prav ku k dnešku (zámek
Karlštejn), s. 6 – 8. A. Hoblová: Zámek Št ke – klenot nad ekou
Otavou, s. 12 – 13.
Redakce

Záv r sezóny 2009 na hrad Orlík
a vysv tlení nedorozum ní
František Kocman

V záv ru podzimu 2009 byly provád ny na hrad Orlík nad
Humpolcem dobrovolníky práce na dokon ení úprav terénu, záhozy
archeologických sond, zásypy št rkových drenážních vrstev a finální
dokon ení úpravy terénu v profilu brány a východní st ny bastionu.
P i t chto innostech vydatn pomáhaly d ti s vychovatelkami
z Domova d tí Humpolec, dále skautky a táborníci z vesternového
m ste ka z Kamenice u Herálce, a nejvíce ú astníci setkání k es anské mládeže na Orlíku (k es anská dorostová unie).
Z finan ních prost edk M sta Humpolec a dotace z Fondu
Vyso iny na podporu cestovního ruchu bylo dále na nau né stezce
B ezina realizováno zast ešení a nové roubení studny pod hradem
(viz obr.) a kryté posezení na valech. Práce provád la firma První
humpolecká stavební s. r. o.
M stu Humpolec, kraji
Vyso ina, všem dalším
donátor m oprav, stavebním d lník m, archeolog m, a zejména všem
dobrovolník m, pat í díky
za další zdar p i lo ské
obnov hradní z íceniny
a její presentaci. Poda ilo se
tak v hodin
dvanácté
zajišt ní relikt
zdiva.
Dokumentace
stavebn
historických detail umožNové roubení studny pod hradem. nila v daném úseku interpretaci p vodní podoby
ásti hradního areálu a její áste nou rehabilitaci p ed úplným zánikem.
V prosinci 2009 byla Památkovým ústavem v Tel i zamítnuta
studie ing. arch. Závodského na zp ístupn ní v že hradu Orlík.
Rád bych toto cestou uvedl na pravou míru možná pon kud neúplné informace ohledn lo ských archeologických výzkum na
hrad v lánku v . 1 letošního ro níku Hlásky „Hrad op t poodhalil
st ípky pohnuté historie“: Vlastní archeologický výzkum v areálu na
ásti východní st ny bastionu a prostoru brány byl provád n ve dvou
etapách Archeologickým ústavem AV R, Praha, v. v. i. pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., ve spolupráci s Regionálním muzeem Orlických hor Rychnov nad Kn žnou – Mgr. Bohumírem Dragounem.
Postup realizace prací archeologických i stavebních byl pr b žn ádn dokumentován soub žn jak z hlediska archeologické
památkové pé e, tak z hlediska dokumentace obnovy nemovité
kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové pé i. Podkladem pro p edchozí lánek byla dokumentace obnovy kulturní
památky provád ná autorem lánku a pr b žné konzultace
z kontrolních dní na objektu v dob provád ní výzkumu s autory
výzkumu. Autor tohoto lánku dodate n d kuje profesoru Durdíkovi a Mgr. Dragounovi za poskytnuté cenné informace. Historické
fotografie byly využity z hradního archivu spole nosti Castrum o. p.
s., reprofotografie obrázku A. Pa ízka pochází z Muzea Dr. Aleše
Hrdli ky v Humpolci, ze sbírky pozitiv , inv. . 226-87. Sou asn se
autor omlouvá za p ípadná nedorozum ní, která mohla z ásti textu
p edchozího lánku pro n které nezú astn né osoby být vyvozována.

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
ádná sch ze Rady 2. ervna rozhodla ponechat p edplatné
Hlásky na rok 2011 i „desátek“ za rok 2010 na dosavadní úrovni (tj.
40 a 10 K ). Pokladníci pobo ek tak mohou za ít s vybíráním p ísp vk , aby to zvládli do konce roku. Pozor zm na!!! Peníze zasílejte na nový ú et Rady íslo 236531078/0300.
Sch ze dále potvrdila ve funkcích stávající osoby, pouze na
postu pokladní došlo ke zm n – novou pokladní byla jmenována
Ing. Karla Brzobohatá. Bylo rozhodnuto uspo ádat konferenci D jiny staveb 2011 a vydat sborník z konference 2010. Delegovány byly
osoby, oprávn né jednat ve v ci grant na Hlásku a sborník D jiny
staveb.
Redakce se omlouvá autorovi p ísp vku F. X. Franc a výzkum
tvrzišt ve Š áhlavech v minulém ísle Hlásky, kde došlo p i p evodu poznámek k omylu. U poznámek 4, 5, 6, 8 a 9 má být místo
„Citace v pozn. 2“ správn „Citace v pozn. 3“. tená i a si laskav
opraví.
Redakce Hlásky neobdržela žádné informace do rubriky
Z hrad , zámk a tvrzí. Zdá se, že lenové klubu si na ja e ni eho na
panských sídlech nepovšimli. Snad se to p es prázdniny zlepší. Ani
do rubriky Už jste etli...? jsme žádné „reklamy“ na díla len nedostali, i když zcela jist n jaká vyšla. Škoda.

Pobo ka Plze

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky pobo ky: http://kasplzen.sweb.cz/.
Na výše uvedených internetových stránkách pobo ky jsou poslední informace z roku 2008. Bude nutné je pravideln aktualizovat,
aby „žily“. Mimo jiné by bylo jist užite né poslat webmasterovi
starší i budoucí fotografie z akcí pobo ky, jako hromadné snímky
a pod.
Na pravidelných sch zkách pobo ky p ednášel v dubnu Josef
Hložek o problematice p edhradí demonstrované na n kolika p ípadech. Na kv tnovou sch zku se žádný dobrovolník nenašel
a v ervnu Jan Hajšman seznámil p ítomné s hrádkem v Lišicích.
Ob ma ob tavým len m d kujeme.
Jarní lenská sch ze potvrdila ve funkcích dosavadní funkcioná e a p ijala 9 nových len . Dva lenové (L. Císa ová, P. Kozák)
vystoupili a vyrovnali s pobo kou pohledávky. Dev t neplati bylo
vylou eno. Po et len pobo ky tedy iní 204. Byl naplánován
podzimní zájezd na Strašicko (vede T. Makaj) a autovycházka do
povodí Javornice (vede P. Rožmberský).
Pozor, zm na!!!!! V restauraci U Vincenta nastaly potíže. Nájemce se vyjád il v tom smyslu, že to není klubovna, ale restaurace
a že n kte í ú astníci sch zek mají malou akumulaci, zabírají však
místo host m, kte í by t eba ud lali v tší útratu. Požadoval platbu za
místo, ale není schopen zajistit zadání místnosti, takže b hem p ednášek ruší ostatní hosté. lenstvo bylo na vážkách, zda zm nit místo
sch zek, i se pod ídit ruce trhu. Proto nakonec rozhodl výbor:
srpnová sch zka (bez p ednášky) se bude konat v soukromém
šermí ském klubu „U Klárky“ v Riegrov ulice . 3 (50 m od

Už jste etli...?

D jiny staveb. Sborník p ísp vk z konference D jiny staveb 2009. Plze 2010. Vydává Klub Augusta Sedlá ka s partnery.
Formát A4, 223 stran. Z obsahu: P. Sokol: M la Plze stínadla?
Interpretace dosud neznámé m stské stavby, s. 9 – 16; M. Cejpová:
Lokalita zvaná Hradec Velký nebo V žišt , s. 17 – 20; R. Vrla:
P edhradí hradu K ídlo, s. 55 – 64; Z. Procházka: Švamberk a T ebel, dv neznámá vyobrazení západo eských hrad z roku 1786, s.
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Nám stí Republiky). Od zá í zde pak budou ve „st edov kém“
prost edí probíhat b žné sch zky s p ednáškami. Zadáno bude od
17. do 19. hodin. V . 3 je též bar a herna, avšak p ístup do šermí ského klubu je vedlejšími prosklenými dve mi do domu, pak chodbou a po schodech do suterénu.
Jarního poznávacího zájezdu se i p es krásné slune né po así
ú astnilo ve 4 autech jen 12 lidí a pes. Pod vedením V. Chmelí e
(d kujeme) jsme navštívili zámek Merklín, sídlo obecního ú adu.
Starosta nás provedl po zámku a obdaroval pohlednicemi a odznaky.
Další zastávkou byla nedaleká zaniklá ves, zaniklé panské sídlo
a kostel sv. Vav ince v Bijadlech. Kostel p estav ný na sýpku je
kulturní památkou, ovšem p ed nedávnem nový majitel vyboural
krov a sýpková patra a staré trámy prodal do N mecka; dostal prý
deset tisíc pokuty, která byla z ejm zakalkulována v cen . Z ejm
nikdo není schopen památku alespo provizorn zast ešit a tak se
zvolna m ní ve z íceninu. Ú astníci vycházky si nafotili zbytky
maleb a gotického portálu, které z ejm p ijdou vnive . Bývalý
vrchnostenský dv r v sousedství, v n mž stávalo panské sídlo, je
zredukován na dv opravená k ídla a slouží jako sklad. Následoval
zámek Ptenín se dv ma pr jezdy, skládá se z renesan ní a mladší
ásti, je áste n využíván k bydlení a jako místní muzeum, které je
však z nepochopitelných d vod v sobotu zav ené. Dále byla na
programu zaniklá tvrz a kostel v Bukové (po panském sídle se nedochovaly nadzemní zbytky). Na kostele a dvou dvorských objektech
najdeme litinové erbovní desky s orlicí Kolovrat spojenou
s jednorožcem Jeníšk z Újezda. V Srbicích se nám p i pr zkumu
dvora nepoda ilo nalézt popisované zbytky zaniklého zámku –
štítovou ze se sgrafity a zaklenutou místnost. Zmín ná ze se
patrn nachází na p d jednoho z objekt a vše bylo uzam eno. Na
návrší zaujal románsko gotický kostel sv. Víta s renesan ní h bitovní
zdí a brankou. V Kolov i jsme cht li n co pojíst, ale v kuchyni
restaurace zrovna probíhaly stavební práce. Další zastávkou byl
zámek Kanice (sloužil jako d tský domov). Nyní by jeho n kdejší
šlechti tí obyvatelé nev ili vlastním o ím – objekt je opušt ný,
voln p ístupný a chátrá. Na brán do zámeckého areálu hust porostlého náletovými d evinami paradoxn hlásá cedulka: Park chrán ný státem. P i výstupu na h eben, na n mž se nalézá z ícenina
hradu Net eb (Nový Rýzmberk), se v tšina ú astník zadýchala. Po
cest jsme se kochali mnohasetletými o íslovanými tisy, které se zde
alespo v rámci západních ech vyskytují nejhojn ji. Torzo mohutného donjonu již nevykazuje žádné zvláštnosti; zajímav jší bylo
vysledovat nepatrné zbytky ohrazení p edhradí. Zachovalý objekt
v žové tvrze ve Lšt ní s áste n obnoveným vodním p íkopem
v majetku lena pobo ky Z. Procházky byl pro ty, kte í jej ješt
neznali, velkým p ekvapením. Škoda jen, že majitel nebyl p ítomen
a nebylo možné shlédnout interiéry. Zámek v Osvra ín je zcela
nov zadaptován a sídlí zde obecní ú ad. Na p íkrém hradním ostrohu za vsí je jen torzo ohradní zdi a proto zaujme spíše mohutné
zemní opevn ní na p ístupn jší stran . Pod hradem Osvra ínem
probíhal na h išti fotbalový zápas mladších žák , ale p edevším tam
prodávali teplé klobásy. Následovala tvrz Hlohová – na zastav ném
tvrzišti proti dvoru jsou ke spat ení již jen zbytky p íkop a val .
Bývalý vrchnostenský dv r je nov opraven a specializován na chov
koní. P ed dvorem na trávníku jsme mohli obdivovat klisnu
s dvoudenním h íb tem. Poslední lokalitou byl Hrádek Lacembok
s rozsáhlým p edhradím opevn ném p íkopem a valem se zbytkem
zdi. Od roviny je odd len mohutným dvojitým zemním opevn ním,
na vlastním hradišti je dochováno základové zdivo nároží donjonu
a ve skále vytesaná cisterna.
Autobusového zájezdu po stopách obléhatel hrad , a koli
ú ast p islíbilo požadovaných 35 lidí, se ú astnilo pouze 24 lidí
(a pes). Tím p id lali problémy cestovce i pobo ce. Patrn je odradilo, že den p ed zájezdem vytrvale pršelo, avšak v sobotu ani nekáplo. Bylo sice pod mrakem, ale zase nebylo horko. To bychom se
p kn zapotili. Po kluzké p šince p i Sázav jsme došli ke Staré
Dubé, prohlédli si zbytky opevn ní podhradního m ste ka Odranec
(protknutého železni ní tratí), z n jž vyniká v žová gotická brána
s vchodem na ochoz hradby a pak jsme podél hradby stoupali
(a n kdy lezli po ty ech) p íkopem, p ipomínajícím deštný prales,
na vlastní hrad, kde jsme podle stavebních a terénních poz statk
diskutovali o vstupu do hradu, umíst ní kaple a pod. P es hluboký

p íkop jsme potom vystoupali na plošinu p ed hradem, kde snad
bývalo jakési neopevn né p edhradí a opodál si prohlédli zbytky
unikátn dochovaného opevn ného tábora obléhatel (vojsko Ji ího
z Pod brad), obsahujícího také opevn né velitelské stanovišt . Na
zpáte ní cest jsme ješt shlédli palebné postavení z téže doby, odkud
bylo p es hluboké údolí potoka st íleno na hrad. Nazp t k Sázav jsme
již sestoupali pohodlnou cestou a došli k tém 2 km vzdálenému
autobusu. Další (neplánovanou) lokalitou nad Sázavou byl ejchanov,
dobytý a zbo ený roku 1404. K hradu se od autobusu sestupovalo p i
potoce s vodopádem, po jehož p ekonání jsme se vyškrábali na opevn né p edhradí s kouskem zdi. Do p íkopu je vestav ná vodárna a po
celé ploše p edhradí i jádra hradu za dalším p íkopem, kde je patrný
p dorys velké tverhranné v že, byla rozmíst ny cedulky s plánkem
hradu a varováním, že prostor je monitorován – jde totiž o vojenský
prostor, pat ící k vojenským objekt m rozmíst ným v areálu sousedního mladšího Komorního Hrádku, p estav nému renesan n a v 17.
století rozší eného o nový zámek. Areálem s rozsáhlou zahradou
a s dalšími stavbami prochází silnice, ze které je možné si jej prohlédnout (jinak vše st eženo nebo opat eno zámky s pe et mi). Další
zastávkou byl Zbo ený Kostelec na skále nad Sázavou. Po výstupu po
staré hradní cest jsme p ekonali hluboký vyzd ný p íkop a podrobn
si prohlédli ješt podstatné hradní z íceniny. Nejvíce zaujaly zbytky
brány, kde se v p vodní poloze dochovaly na obou jejích stranách
velké ploché kameny s vytesanými l žky ep padacího mostu
a plochami, kam spušt ný most zapadl. Návšt vu poz statk obléhacích prací jsme po zpráv , že jsou zarostlé hustým mlázím, vynechali.
Poslední navštívenou lokalitou byl Nový Hrad u Kunratic v Praze,
místo úmrtí Václava IV. Op t jsme vylezli na hrad
z nejnep ístupn jšího místa, prohlédli si jeho zbytky (p edevším suterén velkého paláce), potom p ekonali hluboký p íkop a vylezli na úzký
kr ek ostrožny, kde je možné na jejím okraji sledovat p ibližovací
sapu (zákop) obléhatel projevující se jako starý úvoz. Dále je ostrožna p ehrazena dvojitým valem. Za ním na rozši ující se ostrožn byl
situován opevn ný tábor obléhatel s mnoha jámami po zemnicích.
Tábor je ukon en dlouhým dvojitým valem s p íkopem a ty hrannými baštami. Unikátn dochovaný obléhací tábor byl posledním navštíveným místem. Unavení, ale pou ení ú astníci tímto d kují za koncepci a vedení zájezdu panu M. Novobilskému.
V sobotu 18. zá í se koná poznávací autobusový zájezd na
Strašicko. Odjezd v 8 hodin od Hamburku, navštívíme Dob ív se
sídlem Schürer z Waldheimu a hamrem, hrádek Vimberk, zbytky
hradu ve Strašicích, strašický kostel, místo st edov kých strašických
hutí s nov objeveným tvrzišt m a nov vzniklé muzeum severního
Podbrdska ve Strašicích (vstupné 50 K ). Následovat bude ve vojenském újezdu Brdy (kam zajistí p ístup T. Makaj, který zájezd povede – ob anky sebou!) lovecký záme ek T i Trubky a poz statky
zaniklého proboštství Teslíny v blízkosti Padr ských rybník . Na
zpáte ní cest , bude-li as, je možné se zastavit na hrad Drštka i na
zámku v Mirošov . Nehrozí výstupy na strmé kopce.
Pozor, zm na!!! Po nedobrých zkušenostech s malou ú astí na
zájezdech pobo ky byla zvolena nová strategie. Nebude nutný ur itý
po et ú astník , aby se zájezd konal. Byl zajišt n malý autobus
s kapacitou 24 lidí a tak p edpokládáme, že naopak nastane „p etlak“. Na základ odhadnutých kilometr a ekacích dob autobusu
byla stanovena orienta ní cena jednoho sedadla p i pln obsazeném
autobusu na 120 K . Skute ná cena bude zjišt na p i návratu do
Plzn a hned zaplacena, takže m jte rezervu. Zájemci si musí zajistit
místo p ihlášením se u jednatele osobn , nebo telefonem i emailem uvedeným v kontaktní adrese, a to nejpozd ji do první
st edy v zá í (kdo d ív p ijde, ten d ív mele). Ne lenové klubu se
mohou p ihlásit až poté (bude-li místo), nebo se mohou stát ádnými, pop ípad p idruženými leny pobo ky (ro ní poplatek 20 K ).
„Velká“ p ednáška v kv tnu na univerzit byla nazvána
„Opevn ný dvorec ve staré Plzni s kostelem Narození Panny Marie“. Ing. Jan Anderle poutav seznámil 32 poslucha s nov zjišt nou situací dvorce i druhého hradu s p edrománským kostelem a se
sídlem na Malé Stran ve Starém Plzenci.
Další p ednáška se koná 29. zá í od 17. hodin op t
v Sedlá kov ul. . 15 ve 2. poschodí. P ednášet bude Ing. arch. P.
Chot bor na téma Starý královský palác na Pražském hrad – p estavby Václava IV. a Vladislava Jagellonského.
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Svorník, konference archeolog st edov ku). J. ížek a J. Slavík se
zapojili do snah Spole nosti ochránc památek východních ech
o záchranu a zp ístupn ní hradu Frymburk p ednáškami p i Dni otev ených dve í 19. zá í. V další sezón bude t eba se zamyslet nad
po ádáním akcí pobo ky v etn poznávacích výjezd , jejichž tradici
udržují jen n kte í lenové výboru se svými rodinnými p íslušníky.
Zpráva o hospoda ení v r. 2009: Z statek: 4131,50 K . P íjmy: 2160 K ( l. p ísp vky a p edplatné Hlásky). Výdaje: 2657 K
(desátek, p edplatné Hlásky, poštovné, obálky). Z statek: 3634,50
K . V pr b hu roku nebyla provedena revize pokladny a bude tedy
nutno revidovat hospoda ení za roky 2006 – 2009.
J. ížek – J. erný – J. Slavík

Pobo ka Hradec Králové

Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210, 517 41 Kostelec n. Orlicí,
e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
Dne 1. kv tna 2010 se uskute nil tradi ní jarní výlet, tentokrát
ve form automobilního výjezdu do Moravské T ebové a okolí.
O návšt v t chto míst bylo na sch zkách pobo ky jednáno již
d íve. Podle po tu ú astník se jedná o nejúsp šn jší akci za n kolik
posledních let – na výlet se sešlo sedm len pobo ky a ty i rodinní p íslušníci. Ve dnech p edcházejících naší návšt v hojn pršelo,
takže všude bylo dost bláta a v lesích jsme pak shlédli množství
sn hem polámaných strom , zejména borovic. Jádro výpravy nejprve zamí ilo na moravskot ebovské Hradisko, pak si všichni ú astníci prohlédli zbytky hradu v Moravské T ebové. Následovala
návšt va opevn né lokality u Radkova, kde prob hl úsp šný sb r
keramiky v narušeních snad p írodního p vodu. Pokra ovali jsme
návšt vou hradu Cimburka u M ste ka Trnávky. Záv r výletu jsme
v novali prohlídce tvrze ve Vranové Lhot , kde v nedávné dob
probíhaly intenzivní záchranné práce, a hradu na Vranové Ho e. Po
ukon ení plánovaného programu se jednotliví ú astníci p i cest
dom v novali soukromým návšt vám lokality u Boršova (H ebe ),
zámku v Litomyšli i hrádku v eských Libchavách.

Pobo ka Praha

KAS Pobo ka Praha, PhDr. Ji í Úlovec, T . Milady Horákové
133, 166 21 Praha 6 – Dejvice,
e-mail: julovec@mvcr.cz, houskovad@seznam.cz.
Zpráva o innosti v r. 2009: Pražská pobo ka KASu prošla
lo ským rokem v tradi ním zab hnutém rytmu. Pravidelné sch zky
se s výjimkou prázdninového údobí konaly vždy t etí st edu v m síci
v budov Národního archivu na Hrad anech. Jejich krátký úvod byl
v nován v tšinou organiza ním otázkám spojeným zejména s klubovými zájezdy a následovaly pak p ednášky s hradozpytnou nebo
historicky i architektonicky zajímavou tématikou. Dnes už pon kud
archaické promítání diapozitiv bylo loni inovováno po ízením
projektoru, takže i naše pobo ka už p ešla do digitálního v ku, kdy
bez po íta e už prost nelze žít. Sch zky lo ského roku nabídly
celkem osm témat. Nejagiln jší byl op t p edseda pobo ky RNDr.
Martin Holý, který tentokrát p ednesl t i p ednášky. Lednové pojednání zasv til hrad m a panským sídl m Chebska, dubnové hradu
Rabí a oblasti jihozápadních ech a lo ský program zakon il
v prosinci seznámením s mimo ádn zajímavým hradem v Querfurtu s jeho neuv iteln pokro ilým opevn ním z poloviny 15. století
vývojov p edstihujícím snad i soudobou Itálii. V únoru nás seznámili pp. Petr Nosek a Petr Šafránek s první ástí p ehledu hradní
produkce spolkové zem Hesenska a v íjnu uvedli druhý díl popisu
hrad ve švýcarském kantonu Vaud. Na kv tnové p ednášce nám
Pavel Komárek p edvedl podrobnou fotodokumentaci erstvých
Durdíkových výkop z Vrškamýku, seznámil nás zevrubn s freskami kostela sv. Mikuláše ze 14. století ve Starém Svojanov
a dominikánským klášterem v eských Bud jovicích. V ervnu
pojednali Daniela Houšková a Tomáš Tomí ek o prvních výsledcích
svých s tradi ní hlubokou pe livostí provád ných výzkum stavebního vývoje hradu Pecka a p edvedli ást svého bohatého, snad
dokonce úplného souboru historických fotografií a vyobrazení
hradu. V zá í zaujal PhDr. Ji í Úlovec ší í záb ru své probíhající
soupisové práce slovenských zámk , kaštiel a kúrií, která by se ve
své kone né podob m la do kat i knižního vydání.
Kv tnový autobusový výlet na východní Slovensko v délce 5
dn a 2 no ních p ejezd se konal ve dnech 5. – 11. 5. 2009. Nocleh
byl zajišt n u obce Kaluža v chatkách autocampu Rybárik na severní
pláži Zemplínské Šíravy. První ráno si ú astníci prohlédli rozsáhlou
z íceninu královského strážního hradu Zborov z doby po r. 1317,
poté shlédli Bardejovské Kúpele se skanzenem lidových staveb
a lázn mi s p evážn neobarokní a secesní architekturou. Následovalo na seznamu UNESCO zapsané m sto Bardejov s významným
dochovaným m stským opevn ním budovaným od poloviny 14. do
konce 16. století a s hlavním kostelem sv. Egidia s unikátn dochovaným nádherným gotickým za ízením dokonale ilustrujícím p edstavu, jak vypadají gotické kostely v oblastech, kam nedošli husité.
Po prohlídce d ev ných kostel sv. Františka z Assisi v Hervartov z
poloviny 16. století a sv. Lukáše v Tro anech z 18. století obstarala
záv r dne obhlídka p vodn opevn ného pozdn renesan ního
zámku v Hanušovcích nad Top ou. Na programu druhého dne byly
rozsáhlé z íceniny hrad Brekova z konce 13. století, o n co staršího
Jasenova a královského strážního hradu i ava. Následovala návšt va honosné barokní zámecké rezidence na míst vodního hradu
v Humenném a den uzav el výstup ke zbytk m hrádku Medzianky
(Tubul). Úvod t etího obstaral výstup na rozlehlou z íceninu hradu
Vinné z 3. tvrtiny 13. století v poloze dominující širému kraji
a obhlídka bohužel uzav eného zámku s muzeem v Michalovcích

Sb r na lokalit u Radkova.
Následující tvrtek (6. 5.) se uskute nila sch ze pobo ky, p i
které se m la uskute nit revize ú t za uplynulá období. Pokladník
však nedorazil a nedoru il ani ú etnictví, takže kontrola hospoda ení
byla op t odložena. Z bod jednání je nejd ležit jší stanovení termínu podzimního automobilního výletu. Pojedeme v sobotu 11. zá í
do Kladska. Sraz je v 9.00 u nádraží v Náchod , jako cíle byly
vybrány hrady Homole, Varta, Šnelinštejn a zámek v Mezilesí.
Následovat budou sch ze pobo ky 16. zá í a 9. prosince, vždy od
16.00 v prostorách archeologického odd lení Muzea východních
ech v Hradci Králové.
J. Slavík
Zpráva o innosti v r. 2009: Uplynulý rok lze ozna it za období dalšího úpadku innosti. lenská základna sice nezaznamenala
zm ny (po et len z stává na ísle 25) a nezm n n z stal i t í lenný výbor ve složení Ji í Slavík – p edseda, Jan ížek – jednatel a
Jaroslav erný – pokladník. Bohužel p etrvávaly problémy
v komunikaci mezi leny výboru, což se projevilo na vybírání lenských p ísp vk i informování lenstva. Zm nilo se složení revizní
komise, která byla dopln na o dva zvolené leny – Ladislava Hladkého a Zde ka Fišeru, z p vodní komise z stává Ji í Sigl. Dosud
ovšem nebyly provedeny všechny pot ebné revize pokladny. V roce
2009 prob hly všechny ty i plánované lenské sch ze: 5. 2. –
výro ní, 13. 5., 10. 9. a 10. 12. s ú astí od ty do osmi len . Program sch zek nevybo il z tradic a všechny op t prob hly v archeologickém odd lení Muzea východních ech v Hradci Králové. Za
katastrofální se dá ozna it ú ast len na poznávacích a dalších
akcích pobo ky. Avizovaného položení kytice k hrobu F. A. Hebera
v Náchod 25. 8. v souvislosti se 160. výro ím jeho úmrtí se zú astnil pouze p edseda J. Slavík. Další klubovou akcí byl jarní výjezd
30. kv tna sm ovaný na zámek v Litomyšli, kde byly navštíveny
sklepy, ást podzemních chodeb a expozice klavír , a na hrad
Svojanov. Akce se zú astnili pouze 3 lenové a 3 hosté. O mnoho
lépe nedopadl ani podzimní výjezd 10. zá í na z íceniny hrad Nowy
Dwór a Rogowiec ve Slezsku, kterého se zú astnili 3 lenové, 1 host
a 3 d ti. Omluvou pro ostatní nem že být ani zna n nep íznivé po así
na obou akcích. Z ostatních inností je t eba zmínit tradi ní ú ast
zástupc pobo ky na odborných konferencích (D jiny staveb 2009,
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v sousedství odkrytých základ p edrománské rotundy snad z 10.
století. Následovaly skrovné z íceniny nejvýchodn jšího slovenského hradu Tibava na skále nad obcí Podhoro i zbytky jeho snad
stejnojmenného následovníka u obce Cho kovce. Program doplnily
d ev ný pravoslavný kostelík sv. Vasila Velkého v Hrabové Roztoce
z poloviny 18. století a ecko-katolický sv. archand la Michala
v Inovcích z po átku 19. v ku. Sobotní putování do jihovýchodního
kouta státu zahájilo starobylé, dnes po komunistické devastaci obnovované premonstrátské opatství Leles s historicky cenným kostelem
Povýšení sv. K íže. Biskupská fundace z doby kolem r. 1190 s
p ímou filiací z Prémontré v nov jší historii po dlouhou dobu pat ila
spolu s Jasovem opatství v Louce u Znojma. Následovala menší
z ícenina patrn renesan ního zámku v „nehradní“ poloze v m ste ku Krá ovský Ch mec, krásný románský kostel v obci Svätuše
pat ící dnes reformované církvi, a širé okolí ovládající z ícenina
hradu ze 13. století, pozd ji protiturecké pevnosti Ve ký Kamenec.
Významné ran st edov ké župní hradišt Zemplín, dnes jen se
dv ma nevýraznými kostelíky, zaujalo impozantním zachovalým
obvodovým valem dodnes p e atým hlubokou archeologickou
sondou, kterou dosud nesta il sou asný slovenský podpredseda
vlády za Smer po sob zaházet. Poté následovala obec Streda nad
Bodrogom s obhlídkou kostela Panny Marie Karmelské se vzácným
románským portálem a nov jším zámkem na míst hradu. P ekvapením byl kulturním životem kypící zdevastovaný, dnes ožívající
zámek v již zcela ma arské obci Borša, v n mž se r. 1676 narodil
uherský národní hrdina, v dce posledního protihabsburského povstání František II. Rákóczi. Byli jsme v n m jako eši – neslováci
srde n vítáni a hošt ni. Zbytek dne vyplnila prohlídka minoritského
kláštera v Brehov spojená s neúsp šným pokusem o dohledání
zbytk hrádku kdesi v p ilehlém lesnatém vrchu, návšt va zbytk
hradu skrytých vegeta ní džunglí v obci Cejkov a masové nákupy
zdejšího tokajského v obci Vini ky. Záv re ný den obhlédli ú astníci expedice žel jen p es plot a ohradu z íceniny vodního hradu Pari
z poloviny 13. století v parku andrássyovského zámku v Trebišov –
zámek sám i honosné rodové mauzoleum jim z staly také uzav eny.
Pak navštívili z íceniny významných hrad Slanec z doby kol r.
1270 a Tur a nad Bodvou, p ipomínaného sice až v p li 14. století,
avšak nepochybn staršího, kdysi centra stejnojmenné župy. Celý
program nakonec uzav ela prohlídka jednoho z nejkrásn jších slovenských hrad Krásné Hôrky patrn z po átku 14. století. Ú astník m výpravy pat í hold za udatenství projevené v boji s u nás nevídanými p evýšeními, které doprovázely výstup na tém každý
hradní objekt. Odm nou jim pak byly nejen úžasné hrady samy, ale i
daleké výhledy do krásné okolní p írody a i nádherné po así po
celou dobu, jak už se stalo chvaln známou tradicí zájezd pražského KASu za minulá léta.
Po n kolikaleté pauze se expedice zú astnil i bývalý p edseda
naší pobo ky, živoucí legenda pražské archeologie, PhDr. Zden k
Dragoun. Nutno konstatovat, že se odmítl pod ídit novým, za jeho
éry nevídaným zvyklostem našich cest, a nap . na tradi ní v domostní test, kterým ov ujeme zp sobilost všech ú astník zájezdu
k jeho zdárnému absolvování, odpov d l, v ren svému naturelu,
verši, které podle našeho soudu pon kud znevažují didaktickou
stránku našich cest. Posu te sami z ukázky: Cibéba je: A) p ítok
eky Ondavy u Humenného B) zemplínským ná e ím cibule C)
uherský ekvivalent ženského jména Barbora D) plesnivé tokajské
hrozno. Odpov : „Cibébu oslavit lze písní, bobuli vybavenou
plísní, která je ovšem znalci milá, neb je to plíse ušlechtilá. A ona
sama t žko pozná, na jakém druhu sedí hrozna, nebývá jenom
u tokaje, je všude, kde nám víno zraje“.
Podzimní t ídenní putování zavedlo jeho ú astníky ve dnech
26. – 28. 9. do oblasti severn od Brna. Základnou pro hv zdicové
cesty po okolí bylo rekrea ní za ízení eských drah v Rovné
u Doubravníku. První den navštívili ú astníci z íceniny hradu Skály
(Štarkov), kde zastihli i jejich sou asného majitele ídícího plným

proudem probíhající masivní rekonstrukci jinak sporých zbytk
hradu z poloviny 14. století. Poté obhlédli dominantní ran gotický
kostelík sv. Michala ve Vítochov , prošli z íceninu hradu Dale ína z
p le 14. století ležícího uprost ed vsi v sousedství zámku, dále
Aueršperka z 13. století nad í kou Byst icí, z íceniny ran gotického rozlehlého Zubštejna, o n co staršího Pyšolce nad údolím Svratky a na záv r dne shlédli zbytky hrádku Kozlova. Druhého dne si
prohlédli z íceniny hrad Bukova (Lísku) z 13. století, kde již milosrdná p íroda pon kud zahladila následky p ed lety prob hlého
brutálního archeologického výzkumu, z íceninu ran gotického
Mitrova, dále shlédli interiér blízkého novogoticky p estav ného
stejnojmenného zámku – dnes sociálního ústavu, navštívili zbytky
hrádku ve Skryjích a z íceniny hradu Košíkova, kde se p i náhodném setkání srde n pozdravili s našimi zlínskými kolegy. Záv r
dne obstarala mimo ádná prohlídka hradu Pernštejna, kdy bylo
možné po p ímluv kolegy JUDr. Varhaníka shlédnout laskavostí
kastelána Mgr. Škrabala i b žným smrtelník m jinak nep ístupná
místa a prostory. Program záv re ného dne vyplnila návšt va zbytk
hradu v ernvíru spojená s prohlídkou starobylého románského,
snad p vodn hradního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zaujal
i blízký krytý d ev ný most p es Svratku, nejstarší na Morav .
Následoval monumentální goticko-renesan ní kostel Povýšení sv.
K íže v Doubravníku vystav ný rodem Pernštejn velkým nákladem
z bílého nedv dického mramoru na míst staršího klášterního kostela augustiniánek jako místo jejich posledního odpo inku. Výstup na
zbytky klášterního opevn ní na vrchu epi ka, které byly velmi
d kladn , hluboce a nezahladiteln prozkoumány archeologicky,
a strmý výstup na p ekvapiv rozlehlé z íceniny hradu Lou ka
(St emchov) p edcházely vlastní prohlídce kláštera cistercia ek
Porta Coelli založeného r. 1233 královnou Konstancií v P edklášte í
u Tišnova a proslulého známým portálem. Zbytek dne zaplnily
zbytky hrádku v Újezd , z íceniny hradu Víckova z 13. století
a zbytky záhadného, snad nedostav ného hrádku ve Ž árci.
Dojmy z této cesty vyústily v rozsáhlejší báse výše uvedeného
Zde ka Dragouna, za spoluautorství kolegy Vít zslava: PODZIMNÍ
ZÁJEZD KASu 2009. Vzhledem k nedostatku místa bude publikována na webových stránkách klubu.
Autobus Mercedes se poda ilo p i obou expedicích naplnit spokojenými ú astníky. Tradi ní veliký dík za dokonalou p ípravu
zájezd op t pat í RNDr. Martinu Holému.
Zpráva o hospoda ení v r. 2009: Z statek: 27 497 K . P íjmy: 185 930 K . Výdaje: 206 496 K . Z statek: 6931 K .
P. Valenta

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. Josef Jan
Ková , Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Pobo ka Humpolec
KAS, pobo ka Humpolec, Hradská 818, 396 01 Humpolec. Email:
frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz,
orlikhumpolec@seznam.cz. Internetové stránky pobo ky: http://www.hradorlik.cz/klub-a-sedlacka/.
Pobo ka Zlín
KAS pobo ka Zlín, MUDr. Ji í Hoza, eská 4760, 760 05 Zlín.
Tel. 737177346. E-mail: jihoz@post. cz. Internetové stránky
pobo ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 09. 2010
(vyjde v první íjnové dekád 2010)
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