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Na konci 19. století vlastnil z�íceniny hradu vel-
kostatká� Emanuel Karsch, který se rozhodl hrad zabez-
pe�it a zp�ístupnit ve�ejnosti. Úpravy hradu prob�hly 
v letech 1891 – 1892 a b�hem nich byl v p�ízemí v�že 
vybourán nový vstup do bergfritu. Zárove� bylo do v�že 
vloženo kvalitní to�ité schodišt�, zhotovené z dubového 
d�eva, které pln� slouží dodnes. Schodišt� bylo osv�tleno 
pouze otvorem p�vodního vstupu do v�že, což podle 
názoru majitele hradu neposta�ovalo. Proto byly ve zdivu 
vybourány v r�zných výškových úrovních další dva 
osv�tlovací otvory. Na renesan�ní nástavb� v�že byla ze 

d�eva vybudována rozhledna, která se stala v dalších 
dvou stoletích zdaleka viditelnou dominantou zdejšího 
kraje a slouží svému ú�elu dodnes. 

Bergfrit hradu Hasištejna je další typickou ukázkou 
v �echách po�etn� zastoupených v�ží tohoto typu 
z uvedeného období s ukázkou adaptace na rozhlednu 
v období doznívajícího romantismu. 

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
Neznámé sídlo v P�ovanech 

Václav Chmelí� 
Dnešní obec P�ovany (okr. Plze�-sever) prošla ve svých d�ji-

nách mnohými zajímavými kapitolami. V�tšinou je v d�jinách 
p�ipomínána jakožto sídlo šlechty, a to nejd�íve rodu vladyk� 
z P�ovan, posléze zchudlé v�tve pán� z �í�an, a po nich jiných 
majitel�.1) Mén� �ast�ji se o P�ovanech uvažuje jako o m�ste�ku. 
Tohoto statutu dosáhly roku 1545 spolu s právem provozování 
�emesel, pe�et�ní zeleným voskem a ud�lením znaku. M�stská 
privilegia byla potvrzena ješt� roku 1575.2) Pozd�jší vývoj ale 
nep�ál pevn�jšího ustavení jakožto sídlišt� m�stského typu se všemi 
jeho atributy. Tyto atributy byly d�vodem, pro� získávala šlechta 
obecn� majetek v m�ste�kách a m�stech poddanských �i dokonce 
královských. Je zajímavé, že i P�ovany, jakožto sídlo balancující 
jistou dobu mezi m�ste�kem a vsí, se stalo též sídlem jiné šlechty 
než místní vrchnosti. 

To dokládá jedna drobná zmínka v pramenech, která se tímto 
stává d�ležitou jak pro d�jiny P�ovan, tak i zajímavou pro d�jiny 
ran� novov�ké šlechty. Ve Wunschwitzov� sbírce3) se nachází 
seznam ženichových sv�dk�, kte�í se roku 1616 zú�astnili svatby 
Jáchyma z �í�an na P�ovanech a Alžb�ty Zádubské ze Šontálu. Na 
této svatb� (pravd�podobn� slavené práv� v P�ovanech) se objevil 
v �adách t�chto sv�dk� také pan Adam Chlum�anský z P�estavlk 
a Chlum�an „und im Markt Pivovan“. Toto samo sv�d�í o existenci 
dalšího zdejšího sídla, o jehož charakteru m�žeme s klidem �íci, že 
se jednalo o n�který z poddanských dvor� v P�ovanech. 

Na známých údajích o Adamu Chlum�anském si m�žeme blí-
žeji ukázat, že podobný typ majetku mu byl osudem. Jeho otec, Jan 
Chlum�anský na Drahouši, získal s�atkem s Dorotou Vlasatou 
z Domaslavi �ásti vsi Bukové. Adam na rozdíl od svých bratr� 
žádný zemskodeskový statek nezískal. V dob� po roce 1616 se 
p�ipomíná v roce 1644 na mlýn� v Hradci u Stoda, který vyženil 
s Ludmilou Vl�kovou z P�í�iny p�ed rokem 1627. Pozd�ji byl 
nadlesním na panství Malešov u Kutné Hory.4) Adam Chlum�anský 

Obr. 1: Hasištejn (okr. Chomutov). P�dorysy jednotlivých 
podlaží bergfritu. K�ížkovan� zdivo z po�átku 14. století, 
šrafovan� zdivo z p�elomu 15. a 16. století, te�kovan�
zdivo z let 1891 – 1892. 
 

Obr. 2 – Hasištejn (okr. Chomutov). �ez bergfritem (ozna-
�ení stá�í zdiv viz obr. 1) a detaily: 1 – nákres ost�ní rene-
san�ní st�ílny p�i pohledu z interiéru v�že a �ez st�ílnou, 2 –
vstupní portálek do v�že p�i pohledu z exteriéru, 3 – vstupní 
portálek do v�že p�i pohledu z interiéru. Rozlišení stá�í zdiv 
viz popiska obr. 1. 
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se za�adil do vrstvy nejchudší šlechty, žijící na poddanských grun-
tech v rámci statk� jiných vrchností. 

P�ovany totiž nikdy nedosáhly plného napln�ní privilegiemi 
ud�leného statusu �i jej nejspíš brzy oficiáln� ztratily, což však 
nebránilo místním obyvatel�m se k tomuto statusu hlásit, jak uka-
zují i matriky. Margináln� dokázaná sídlící šlechta vstupuje vlastn� 
do selských pom�r�. Takových pom�r�, které se neliší p�íliš od 
vesnických, kde se šlechta 16. a po�átku 17. století též usazuje, jak 
ukazují i další pr�zkumy archívních fond�. P�esto objev sezení 
šlechty v takovéto lokalit� rozhoj�uje tvá�nost novov�ké nejnižší 
šlechty. 

Poznámky: 1) B�lohlávek, M a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze 
v �echách, na Morav� a ve Slezsku IV. Praha 1985, s. 263 – 264. 
2) Pelant, J.: M�sta a m�ste�ka Západo�eského kraje. 2. vydání, 
Plze� 1988, s. 228. 3) Národní archív Praha – Genealogicko-
heraldická sbírka Wunschwitz, i. �. 1002, kart. 31, �í�anský 
z �í�an. 4) Bezd�ková, V.: Chlum�anští z P�estavlk do po�. 18. 
století (mikrosonda do d�jin jednoho rytí�ského rodu). Filosofická 
fakulta University Karlovy, rigorózní práce, Praha 2006, nestránko-
vaná elektronická verze. 

Hrádek v Újezdci na Klatovsku 
Petr Rožmberský 

Újezdc� (Ujezd�) se sídly spole�enských elit st�edov�ku je 
v okolí Klatov hned n�kolik. Jen 4 km severn� od Klatov bylo 
kruhové tvrzišt� nad rybníkem poni�eno melioracemi roku 1974; 
v roce 1545 je zde p�ipomínána pustá ves a tvrz Újezd u Št�páno-
vic. P�t kilometr� jihovýchodn� od Klatov je ves Újezdec, kde 
vývoj sídla vyústil v zámek, sloužící sociálním ú�el�m. A kone�n� 
7 km severovýchodn� od Klatov je ve vsi Újezdci p�ipomínána tvrz 
v roce 1513; ležela snad v místech n�kdejšího dvora, rozparcelova-
ného p�i raabizaci.1) 

Práv� posledn� uvedené lokality se týká tento p�ísp�vek. Popr-
vé se s ní setkáváme v berním rejst�íku Plze�ského kraje z roku 
1379, kde je zaznamenána jako „Újezdec blízko Ost�etic Petr�v, 
dv� svobodná popluží“. Jiný Újezdec byl tehdy ozna�en jako 
„Újezdec blízko Št�pánovic. Old�ichova dv� svobodná popluží“.2) 

O Újezdci mezi Ost�eticemi, P�edslaví, Petrovi�kami a Do-
mažli�kami (dnes místní �ást obce Bolešiny) potom nemáme dlou-
ho žádné zprávy. Možná se po n�m psal Bušek s Újezdce, který 
jako osoba rytí�ského stavu sv�d�il roku 1496 ve sporu o d�dictví 
Bezd�kov3) (u Klatov). Podle Augusta Sedlá�ka se ho snad týká list 
z roku 1513, jímž m�sto Klatovy prodalo tvrz v Újezd� 
s trávníkem, s d�dinami a rybníky Matoušovi Kutalovi. Soudí tak 
proto, že pojednávaný Újezdec z�stával v majetku Klatov až do 
roku 1630, kdy byly prodány T�t�tice, Újezdec a Habartice P�ibí-
kovi Jeníškovi z Újezda.4) V Hradech nakladatelství Svoboda se již 
bez pochyb uvádí, že p�ed rokem 1513 koupili Klatovští tuto ves 
Újezdec s dvorem a dalším p�íslušenstvím od Václava Varlejcha 
z Bubna a tvrz se zde p�ipomíná poprvé roku 1513, kdy byla Ma-
toušovi Kutalovi prodána z majetku m�sta Klatov „tvrz 
s trávníkem, s d�dinami a rybníky“, s povinností pravidelného 
ro�ního platu; když Újezdec roku 1630 koupil P�ibík Jeníšek 
z Újezda, p�ipojil ji ke statku M�cholupy.5) 

Kdo byl Václav Varlejch z Bubna? Jeho p�edkové patrn� zalo-
žili “hrádek“ Buben (okr. Plze�-sever), brzy jej prodali a žili pak na 
blízké tvrzi Dolanech. Jako první z nich je zaznamenán k roku 1387 
Stach Buben z Hrádku se znamením bubnu na štít�.6) P�íslušníci 
rodu pak mimo jiné drželi hrad Frymburk (okr. Klatovy); jeden 
z nich, syn Stacha z Bubna, se jmenoval Václav a byl p�ezdíván 
„Varlych“. Patrn� jeho synovi, Rackovi Varlejchovi z Bubna, byl 
hrad dobyt pod�bradskou stranou roku 1467 a on pak sed�l na 
nedalekých Krejnicích. Snad jeho syny byli brat�i Jan a Stach 
Varlejchové z Bubna, kte�í obdrželi roku 1493 od krále „nápad“ 
v Hartmanicích, Nezdicích, Novém M�st� a Rapoticích na Sušicku; 
Jan držel pozd�ji hrad Vl�tejn (okr. Plze�-jih) a roku 1531 odkázal 
svému bratru Václavovi d�m v Plzni. Václav Varlejch z Bubna 
prodal statek Újezdec Klatovským a roku 1534 držel Radkovice 
u Žinkov.7) 

Kdo byl Matouš Kutal? Roku 1513 prodali Klatovští ve své 
vsi Újezdci tvrz s trávníkem, s d�dinami a s rybníky „ke jm�ní, 
držení a d�di�nému vládnutí“ Matoušovi Kutalovi a jeho d�dic�m 
„v právo zákupní“ za 85 kop míše�ských groš�. Kupující slíbil 
m�stu v�rnost a �lov��enství za sebe i za d�dice a každoro�n� platit 
2 kopy týchž groš� a nic více, pouze v p�ípad� zemské bern�. Také 
kdyby bylo t�eba, bude povinen f�rou nebo n��ím jiným, tak jako 
ostatní sousedé m�stu pomoci. Kdyby on nebo d�dici cht�li „to 
sídlo sm�niti neb v též právo prodati“, aby to bylo u�in�no 
s „�lov�kem hodným“, však s povolením Klatovských. Klatovský 
historik dále uvádí, že z Újezdce vycházelo do m�stského d�chodu 
ro�n� 5 kop 30 groš� – platili Kutal 4 kopy, Bouzek 2 kopy 30 gr., 
Brucha a Kli�ka po 1 kop� 30 groších.8) Ponecháme-li stranou 
nesrovnalosti v po�tech, jde o emfyteuzi – d�di�ný pacht. Ostatní 
obyvatelé vsi platili dost velké �ástky a zdá se, že m�li v pachtu 
n�které pozemky poplužního dvora. Kutal tedy byl poddaný 
a m�sto zde z�ejm� tvrz a poplužní dv�r s dominikálními pozemky 
emfyteuticky rozprodalo mezi poddané, nebo� po�átkem 16. století 
ješt� nebyl o hospoda�ení vrchnosti ve vlastní režii zájem. 

Po sho�ení desek zemských se Klatovští postarali, aby jim do 
obnovených knih byly op�t zapsány svobodné (zemské) statky, 
které drželi. Patrn� na jejich žádost bylo roku 1544 do desek zapsá-
no „p�iznání“ stále ješt� žijícího Václava Varlejcha z Bubna, že 
prodal celou ves Újezdec s dvory kmetcími, s poplužím, 
s d�dinami, loukami, lesy, rybní�ky, kurmi, robotami a vším p�íslu-
šenstvím jak tu sám m�l a držel a již p�ed sho�ením desek zem-
ských do nich Klatovským vložil a znovu jim klade, za 192 a p�l 
kopy pražských groš� již d�íve zcela zaplacených. P�i trhu bylo 
vymín�no, kdyby se platila bern� nebo nastala jiná královská �i 
zemská pot�eba, budou Klatovští jakožto držitelé tohoto statku plnit 
povinnosti ke králi a zemi jako p�edešlí držitelé, lidé rytí�ští; nesmí 
p�ipojit Újezdec pod šos „ani jinak si jej osobovati a p�ivlast�ovati 
nesm�jí“.9) O tvrzi se již nehovo�í, ale Újezdec m�l stále statut 
zemskodeskového statku. 

Jak již bylo uvedeno, historiografie v�d�la, že p�ed rokem 
1513 koupili Klatovští ves Újezdec s dvorem a dalším p�íslušen-
stvím od Václava Varlejcha z Bubna. Originální zápis o tom 
v deskách zemských sice sho�el, ale nyní se poda�ilo nalézt listinu10) 
o tomto prodeji; „ceduli“ se zn�ním smlouvy totiž dostala každá se 
zú�astn�ných stran a teprve pak byla smlouva p�epsána do desek 
zemských. Cedule vyhotovili smlouvci, kte�í smlouvu mezi Varlej-
chem a Klatovskými uzav�eli 8. ledna 1509. Byli to Bušek 
z Újezdce a P�ibík Koc z Dobrše. V tomto sv�tle se jeví výše uve-
dená domn�nka, že se Bušek psal po tomto Újezdci, zna�n� prav-
d�podobná; dokonce je možné nazna�it, že mohl být majitelem 
Újezdce p�ed Varlejchem. V roce 1521 je nazván Buškem 
z Újezdce toho �asu v Domažlicích.11) 

Smlouva byla u�in�na „o Újezdec s panstvím, s hrádkem, se 
vsí, lidmi, poplužím, lukami, d�dinami, rybníky a bez výminky se 
vším p�íslušenstvím“, jak to Varlejch d�di�n� držel a užíval. Cena 
�inila 385 kop míše�ských groš� (tj. 192 a p�l kopy pražských 
groš� uvedených výše). Varlejch má Újezdec postoupit Klatov-
ským na sv. Ji�í, p�i�emž mu oni zaplatí 200 kop a pak na sv. Havla 
100 kop. Zbytek kupní sumy mu zaplatí na dalšího sv. Ji�í.  Dále 
bylo smluveno, že Varlejch nesmí lesy pat�ící k Újezdci do doby 
p�edání mýtit ani prodávat, ani lovit rybníky. Také „z�stalo-li by co 
hnoje, sena, slámy do sv. Ji�í, to vše má také z�stati p�i pánech 
Klatovských“, tak jako pšenice a žito na osev. Varlejch si vymínil, 
že „sirotek B�ta má p�i n�m z�stati“ a má „téhož sídla p�kn� p�átel-
sky a sousedsky sstoupiti pán�m Klatovským s ni�ím nehýbaje co 
jest h�ebem p�ibito“. Kdyby do sv. Ji�í nepozorností Varlejcha 
a jeho �eledi „na tom sídle a na popluží“ vypukl ohe�, „ta škoda má 

Újezdec (http://www.bolesiny.cz). 



 25

býti pán� Václavova“. Varlejch 
ješt� podle smlouvy mohl od 
poddaných vybrat svatoji�ský 
úrok a „toto všecko z obou 
stran �kli sob� v�rn� prav� a 
k�es�ansky držeti jako na dobré 
lidi sluší“.12) 

Vidíme, jak variabilní byla 
�eská terminologie sídel nižší 
šlechty. Jeden a ten samý 
objekt byl v jedné a té samé 
listin� nazýván hrádkem, ale i 
sídlem, jen o pár let pozd�ji 
tvrzí. Není to však nikterak 
výjime�né; je známa celá �ada 
objekt�, v pramenech nazýva-
ných jak tvrz, tak hrad. Výraz 
„hrádek“ znamená vlastn� malý 
hrad a p�edpokládá se, že na 
rozdíl od tvrzí tak býval ozna-
�ován opevn�ný objekt, využí-
vající ke zvýšení své obranyschopnosti výrazných terénních poloh – 
ostrožen, kopc� nebo skal. Tvrze naopak v�tšinou bývaly situovány 
v rovin� u hospodá�ského dvora a opevn�ny byly p�edevším p�íko-
pem, valem a hradbou. P�íkop býval �asto napoušt�n vodou. Exis-
tuje však spousta výjimek.13) 

Roku 1547 byli Klatovští za trest za ú�ast v rebelii proti králi 
vložit panovníkovi do desek zemských své statky. Mezi nimi je 
jmenována také ves Újezdec, poplužní dv�r zmín�n není. V roce 
1549 si je mohli koupit nazp�t a op�t se hovo�í jen o vsi Újezdci 
s dvory kmetcími, tedy poddanskými. Král si p�i tomto prodeji op�t 
vymínil, že Klatovští nesm�jí tyto statky p�ipojit k m�stskému šosu 
ani jinak si je „osobovat“ a že budou králi a zemi povinni jako 
p�edešlí držitelé.14) Jak už bylo �e�eno výše, roku 1630 Klatovští 
prodali ves Újezdec P�ibíkovi Jeníškovi z Újezda. O poplužním 
dvo�e se p�i prodeji nehovo�í.15) 

Podle berní ruly k roku 1654 náležel Újezdec se t�emi selský-
mi usedlostmi k panství P�edslav Viléma Petra z �í�an.16) Berní 
rula však zaznamenávala pouze rustikál, nikoli p�ípadný domini-
kální hospodá�ský dv�r. Ovšem tereziánský katastr k roku 1757 již 
dominikální dv�r Újezdec zaznamenává, a to jako sou�ást statku 
M�cholupy.17) Ob�tí raabizace (viz výše) se vrchnostenský dv�r 
v Újezdci nestal – na konci 19. století byl stále sou�ástí velkostatku 
M�cholupy, pat�ícího �ádu maltézských rytí��. Byl 
z m�cholupských dvor� rozlohou pozemk� nejmenší (M�cholupy 
173 ha, Makov 125 ha, Pe�etín 128 ha, Újezdec 40 ha) a byl prona-
jat Janu Št�pánkovi z Klatov.18) 

Vzhledem k velikosti pozemk� náležejících k újezdeckému 
dvoru a informacím uvedeným výše si snad m�žeme dovolit hypo-
tézu, že dv�r vznikl p�ed rokem 1654, kdy tu byli již jen t�i sedláci, 
zatímco v 16. století �ty�i. Snad po zpustnutí té nejv�tší, kdysi 
Kutalovo, byl z jejích pozemk� v Újezdci op�t z�ízen vrchnosten-
ský hospodá�ský dv�r. 

Logicky bychom m�li hledat újezdecký hrádek v n�jaké expo-
nované poloze, která se nám p�i pohledu na mapu p�ímo nabízí – 
p�ímo nad vsí se zvedá zalesn�né návrší. 

Kdyby však zde stával hrádek, byly by stopy po zemním 
opevn�ní jist� neunikly pozornosti regionálních badatel� a byly by 
dávno známy. Proto musíme obrátit pozornost do intravilánu vsi. 
Nep�esná mapa I. vojenského mapování (1764 – 1768) zachycuje 
dv�r v Újezdci jako uzav�enou dispozici s vjezdem p�i jednom 
z nároží. Jihozápadn� od dvora je zakreslen rybník. Tento rybník je 
zaznamenán i na mladších mapách, ale na map� stabilního katastru 
z roku 1837 je zakreslen ješt� jiný rybní�ek, a to v t�sné blízkosti 
dvora na jihovýchod�. Dv�r se zdaleka nejeví tak kompaktn�. 
Rybní�ek je sou�ástí podivné skrumáže drobných parcel a  domk�, 
kde nejvíce zaujme s rybní�kem sousedící parcela se zakulaceným 
nárožím. Situace ani zdaleka není tak výmluvná jako v Lomnici,19) 
p�esto však je možné soudit, že jde o stopu po n�kdejším p�íkopu 
újezdeckého hrádku �i tvrze. Situaci na míst� by mohli zjistit �leno-
vé KASu z Klatov a okolí. 

Poznámky: 1) Karel, T. – Kr�má�, L.: Panská sídla západních 
�ech – Plze�sko. �eské Bud�jovice 2006, s. 258, 261, 260. 2) 
Emler, J. (ed.): Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 
1379. Prag 1876, s. 14, 12. 3) Van�ura, J.: D�jiny n�kdejšího král. 
m�sta Klatov I/1. Klatovy 1927, s. 260. 4) Sedlá�ek, A.: Hrady, 
zámky a tvrze Království �eského IX. Praha 1893, s. 168. 5) B�lo-
hlávek, M. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v �echách, na Morav� a ve 
Slezsku IV. Praha 1985, s. 371. 6) Rožmberský, P.: K po�átk�m 
hradu Bubnu, Hláska IV/1993, s. 7; Rožmberský, P. – Novobilský, 
M.: Hrad Buben u Plešnic. 2. vydání, Plze� 2006, s. 12. 7) Kolá�, 
M. 1891: Z Bubna Varlichové. Ott�v slovník nau�ný IV. Praha, s. 
824; Sedlá�ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království �eského XI. 
Praha 1897, s. 100. 8) Van�ura, J.: D�jiny n�kdejšího král. m�sta 
Klatov I/2. Klatovy 1928-29, s. 670 – 671. 9) Citace v pozn. 3, s. 
340 – 341. 10) Národní archiv Praha, fond �G-L – �eské guberni-
um – guberniální listiny, inv. �. 603. Dostupné na 
http://www.monasterium.net/ieekq/cz/description_cz.php. 11) 
Citace v pozn. 8, s. 1084. 12) Citace v pozn. 10. 13) Srovnej Svo-
boda, L.: Stavební vývoj �eských tvrzí. In: �eské tvrze I. Praha 
1998, s. XI – XXXIII; Chot�bor, P.: Obranní za�ízení. In: �eské 
tvrze I. Praha 1998, s. XXXVII – XXXIX. 14) Citace v pozn. 3, s. 
354, 361 – 362. 15) Viz též Van�ura, J.: D�jiny n�kdejšího král. 
m�sta Klatov II/1. Klatovy 1930-32, s. 1104, 1106; Van�ura, J.: 
D�jiny n�kdejšího král. m�sta Klatov II/2. Klatovy 1933-36, s. 816 
– 817. 16) Dosko�il, K. (ed.): Berní rula 2 – popis �ech r. 1654 I. 
Praha 1953, s. 440. 17) Kolektiv (ed.): Tereziánský katastr �eský III 
– dominikál. Praha 1970, s. 230. 18) Tytl, J.: Schematismus vel-
kostatk� v Království �eském. Žižkov 1894, s. 1036. 19) Karel, T. – 
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Životní jubileum  
prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. 

 
Nedávno jsem pro�ítal bibliografii Tomáše Durdíka, která vy-

šla v „hradologickém“ sborníku Castellologica bohemica 8 v roce 
2002 práv� p�i p�íležitosti jeho padesátých narozenin. �as plyne 
jako voda, a to n�kdy velmi rychle, a brzy vyjde dvanácté �íslo 
sborníku Castellologica bohemica, kde jist� n�kdo z fundovaných 
koleg� pop�eje Tomášovi k jeho novému životnímu jubileu. Uteklo 
deset let a 24. ledna 2011 p�išly Tomášovy šedesáté narozeniny, 
které oslavil v kruhu svých koleg�, p�átel i známých v pátek 28. 
ledna na p�d� Archeologického ústavu. Tomáše osobn� znám práv� 
t�ch deset let. Již p�edtím mi bylo z�ejmé, že svou prací výrazn� 
ovlivnil pohled na vývoj �eských hrad�. Dodnes jsem velmi rád, že 
vyšla Ilustrovaná encyklopedie �eských hrad� a dále vychází její 
dodatky, které komukoliv zp�ístup�ují výsledky kastelologického 
bádání a snad žádný jiný typ stavby nemá tak ut�íbený bibliografic-
ký aparát, který nás informuje o nových výzkumech a pr�zkumech 
publikovaných v �ad� odborných periodik. Rovn�ž práv� tak vydá-
vání sborníku Castellologica bohemica i jeho �innost starosty ve 
Spole�nosti p�átel starožitností jsou jen „špi�kami ledovce“ To-
mášových odborných aktivit, které rozvíjí poznání jak archeologie 
st�edov�ku, tak p�edevším kastelologie. I posledních deset potvrdilo 
a ukázalo, že to nebylo deset let prázdných, jak dokládá v tomto 
�ísle Hlásky uvedená jubilantova bibliografie. Na záv�r mi nezbývá 
než Tomášovi za odvedenou a inspirativní práci pod�kovat, zárove� 
mu vyslovit díky i za jeho vst�ícnost a ochotu vést diskusi 
s mladšími kolegy. Rovn�ž nezbývá než pop�át pevné zdraví 
a bezpochyby mnoho dalších badatelských úsp�ch�, které jist� 
pomohou naplnit �etné �ádky a stránky další výro�ní bibliografie, 
která ur�it� p�ijde – snad ne jen tak rychle. 

Bibliografii (a odborný životopis) jubilanta, �lena Klubu Au-
gusta Sedlá�ka, z let 1971 – 2000 najdou zájemci v Hlásce 
XII/2001, s. 24 – 28. Následující bibliografie za léta 2001 – 2010 
neobsahuje standardní hesla BZO a Malé �eskoslovenské encyklo-
pedie, nálezové zprávy, elaboráty stavebn� historického pr�zkumu, 
recense, referáty o literatu�e, výstavách a konferencích, nekrology, 
jubilejní a vzpomínkové �lánky, stejn� jako populární novinové 
a �asopisecké �lánky, televizní scéná�e, výstavní libreta a pr�vod-

Újezdec na císa�ském otisku 
stabilního katastru z roku 1837. 
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covské texty. Je pojata co nejúsporn�ji, v p�ípad�, že na titulu spo-
lupracovalo více osob, je dr. Durdík uveden iniciálou T.D. 

2001: K.Benešovská, P.Chot�bor, T.D., Z.Dragoun: 10 století 
architektury. Architektura románská; Praha; K.Benešovská, 
P.Chot�bor, T.D., M.Pla�ek, D.Prix, V.Razím: 10 století architektu-
ry. Architektura gotická. Praha; K.Benešovská, P.Chot�bor, T.D., 
Z.Dragoun: 10 centuries of architecture. Architecture of the roma-
nesque. Praha; K.Benešovská, P.Chot�bor, T.D., M.Pla�ek, D.Prix, 
V.Razím: 10 centuries of  architecture. Architecture of the gothic. 
Praha; Encyklopedie �eských hrad�. 5. vydání. Praha; P�sobení 
Josefa Mockera na K�ivoklát�. ZPP 61, 35-42; Böhmische Burge-
narchitektur der Zeit Wenzels IV. In: La , H. (Ed.): Von der Burg 
zum Schloss. Landesherrlicher und Adeliger Profanbau in Thürin-
gen im 15. und. 16. Jahrhundert. Band 10 Reihe PALMBAUM 
Texte. Kulturgeschichte. Bucha bei Jena, 41-66; Systém králov-
ských hrad� 13. století v p�emyslovském loveckém hvozdu. MVP-
�SPS 39/109, 57-60; Königliche Burgen und Städte in Böhmen des 
13. Jahrhunderts. CMB 3-4, 41-48; Kommenden und Burgen des 
Deutschen Ritterordens in Böhmen. Forschungen zu Burgen  und 
Schlössern. Band 6. Burgen kirchlicher  Bauherren, 129-138; Erfor-
schung des Vasallenhauses der Burg K�ivoklát. CMB 5, 17-22; 
Hrádek u Podmok (Kozohlod). AH 26, 147-153; �eské fortifikace 
vrcholného st�edov�ku. In: Kupka, V. a kol.: Pevnosti a opevn�ní 
v �echách, na Morav� a ve Slezsku. Praha, 43-86, 511-515; �eská 
hradní architektura doby Václava IV. In: Historická inspirace. 
Sborník k poct� Dobroslava Líbala. Praha, 63-76; Torzální archi-
tektura jako historický pramen a problematika její vypovídací 
schopnosti. In: Opravy nosných konstrukcí historických staveb. 
Kutná Hora, 28-34; Stavební podoba hradu Vízmburku a jeho 
postavení v rámci vývoje �eské hradní architektury. Zpravodaj 
STOP 3/3, 6-12; K problematice hradu v Chrudimi. AR LIII, 615-
619; Castell: tipologia centro-europea. EN Bulletin 54, 125-130; 
Kovové p�edm�ty z hradu Libštejna. MVP-�SPS 109/39, 165-167; 
Hrad Tý�ov. Vlastiv�dná knihovni�ka SPS, svazek 4. Praha; And�l-
ská Hora, �eský Šternberk, Grabštejn, Hasištejn, Házmburk, Karl-
štejn, Kest�any, Konopišt�, Kost, Krakovec, K�ivoklát, Kun�tická 
Hora, Landštejn, Lichnice, Osek, Prostibo�, P�imda, Svojanov, 
Talmberk, To�ník, Tolštejn, Trosky, Tý�ov, Žebrák. In: Bahlcke, J. 
- Eberhard, W. - Polívka, M. (ed.): Lexikon historických míst �ech, 
Moravy a Slezska. Praha, 4, 83, 84, 117, 118, 121, 226, 227, 231, 
244, 245, 248, 255, 268, 269, 272, 284, 301, 302, 397, 461, 470, 
532, 548, 557, 558, 561, 562, 574, 651; The viability of czech 
castles as an historical resource. EN Bulletin 55, 23-29, 37; Con-

temporary Bohemian Castellology. EN Bulletin 55, 29-38; T.D., 
P.Bolina: St�edov�ké hrady v �echách a na Morav�. Praha; T.D., 
V.Kašpar: Archeologický výzkum hrad� ve st�edních �echách 
v roce 2000. SVS 19, 87-89; T.D., V.Kašpar: Výzkum hradu Zlenic 
v roce 2000. AVv� 2000. Z�AS, supplément 45, 28, obr. 6; T.D., 
V.Kašpar: Zjiš�ovací výzkum Hradu u �ty�kol v roce 2000. AVv� 
2000. Z�AS, supplément 45, 28-29, obr. 8; T.D., V.Kašpar: Zá-
chranný p�edstihový výzkum na hrad� Nižboru v roce 2000. AVv� 
2000. Z�AS, supplément 45, 29, obr. 9; T.D., V.Kašpar: Výzkum 
hradu v �í�anech v roce 2000. AVv� 2000. Z�AS, supplément 45, 
28, obr. 7; T.D., Z.Procházka: Zjiš�ovací výzkum hradu Lacembo-
ku v roce 2000. AVv� 2000. Z�AS, supplément 45, 29, obr. 10; 
E.Vasiliak, T.D.: Nad m�sty, hrady a zámky. Turnov. CD ROM. 

2002: J.Adámek, T.D., J.Fröhlich, J.Olejník, J.Hladký: Proti-
vínský zámek. Protivín; B.Dragoun, T.D.: P�edstihový výzkum 
hradu Orlíka u Humpolce v roce 2001. Z�AS Supplément 49, 28, 
obr. 12; Grundlinien des königlichen Burgenbaues in  Böhmen im 
13. Jahrhundert. Forschungen zu Burgen und Schlösser 7, 209-220; 
Gegenwärtiger Stand der Burgenforschung in Böhmen. In: Civitas 
et castrum ad Mare Balticum. Riga, 99-127; Böhmische Burgen der 
Hussitenzeit. In: Interdisziplinäre Beiträge zur Siedlungsforschung. 
Gedenkschrift für Walter Janssen. Rahden/Westf., 47-52; Ministe-
rialenhaus der Burg K�ivoklát. Pompejanische Sonde in den Alltag 
einer böhmischen Burg. CHG 20, 77-86; Wohntürme der 
böhmischen Burgen Karls IV. In: Wohntürme. Veröffentlichungen 
der Deutschen Burgenvereinigung e. V. zugleich Sonderheft der 
Zeitschrift „Burgenforschung aus Sachsen“. Langenwei bach, 41-
47; Ilustrovaná encyklopedie �eských hrad�. Dodatky. Praha; 
K problematice import� v �eské hradní architektu�e. MVP-�SPS 
40/110, 176-179; Velká v�ž hradu Velešína.CB 8, 409-416; 
K interpretaci hradu Tý�ova. AR LIV, 910-911; Par konventa tipa 
pilu izcelsmi Baltijá. In: Vestúrisko drupu konservácijas problémas. 
Bauska, 91-94; T.D., P.Chot�bor: Der jagiellonische Umbau der 
Burg im Königlichen Tiergarten (Stromovka) in Ovenec bei Prag. 
In: Popp, D. - Suckale, R. (Ed.): Die Jagiellonen. Kunst und Kultur 
einer europäischen Dynastie der Wende zur Neuzeit. Wissenschaft-
liche Beibände zum Anzeiger des Germanisches Nationalmuseums 
Band 21. Nürnberg, 299-306; T.D., V.Kašpar: Archeologické 
výzkumy hrad� ve st�edních �echách v roce 2001. SVS 20, 103-
106; T.D., V.Kašpar: Ke stavební podob� a vývoji hradu 
v �í�anech. AH 27, 79-89; T.D., V.Kašpar: P�edstihový záchranný 
výzkum na hrad� Nižboru roce 2001. Z�AS Supplément 49, 25, 
obr. 8; T.D., V.Kašpar: Záchranný p�edstihový výzkum v trase 
kanalizace na hrad� K�ivoklát� v roce 2001. Z�AS Supplément 49, 
25-26, obr. 9; T.D., V.Kašpar: P�edstihový záchranný výzkum na 
hrad� Zlenicích v roce 2001. Z�AS Supplément 49, 26-27, obr. 10; 
T.D., V.Kašpar: P�edstihový záchranný výzkum na hrad� Jen�ov� v 
roce 2001. Z�AS Supplément 49, 26, obr. 12; T.D., F.Kub�, 
P.Zav�el: Hrad Kunžvart. CB 8, 139-172; T.D., Z.Nemeškalová-
Jiroudková: Falešný pražský groš z hradu Kozlov (Chlum). CB 8, 
393-398; T.D., Z.Procházka: Zjiš�ovací výzkum hradu Nového 
Herštejna v roce 2001. Z�AS Supplément 49, 27, obr. 11; T.D., 
V.Sušický: Z�íceniny hrad�, tvrzí a zámk�. Jižní �echy. Praha; 
T.D., K.V�šínová: Výzkum druhé brány hradu Rýzmberka u Kdyn� 
v roce 2001. Z�AS Supplément 49, 27-28, obr. 11; V.Kupka, 
V.�tverák, T.D., M. Lutovský, E.Stehlík: Pevnosti a opevn�ní 
v �echách, na Morav� a ve Slezsku. 2. vydání. Praha. 

2003: B.Dragoun, T.D.: P�edstihový výzkum hradu Orlík 
u Humpolce v roce 2002. AVv� 2002. Z�AS Supplément 27, obr. 
16; K otázce užití palných zbraní p�i obran� st�edov�kých fortifika-
cí. Hláska XIV, 16; Hrad Vítk�v Hrádek (Vítk�v Kámen). MVP-
�SPS 41/111, 51-54; Kachlová kamna z manského domu na K�i-
voklát�. Svorník 1, 187-194; The contemporary Czech philosophy 
of the conservation of ruins. EN Bulletin 56-57, 107-110, 115; 
Bastion fortifications of Vítkuv Hrádek castle. EN Bulletin 56-57, 
111-116; Hrady Václava II. ZPP 63, 105-109, 140, 142, 143; Zum 
Vorkommen abgerundeten Ecken und mit Wohntürmen verbunde-
ner Palasse auf böhmischen Burgen. Burgen und Schlösser in 
Thüringen 2001/02, 45-48; Oblá nároží hrad� - doklad dálkových 
styk�? AH 28, 347-356; Zur Frage der demonstrativen Architektur 
der böhmischen Burgen. In: Internationales ÖGUF Symposium 

Tomáš Durdík diskutující b�hem oslavy svých kulatých naroze-
nin v knihovn� Archeologického ústavu (foto D. Houšková). 
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2003. Burg & Funktion. Exzcerpte. Krems an der Donau, 11-13; 
K pozdn� st�edov�kému obrannému systému hradu Bauska. ZPP 
63, 234-236, 295, 299-300; Hrady na Šumav�. In: Šumava. P�íroda-
historie-život. Praha, 435-448; Hrad v Kolín� v rámci �eské hradní 
architektury doby husitské. Lapis Refugii 2, 2-9; Nižbor Castle 
Chapel. In: Court chapels of the high and late  middle ages and their 
artistic decoration. Praha, 179-184, 423-425; T.D., M.Cejpová: 
Zjiš�ovací výzkum hradu Hlava�ova u Chocn� v roce 2002. AVv� 
2002. Z�AS Supplément 53, 25, obr. 15; T.D., V.Kašpar: P�edsti-
hový záchranný výzkum v �ele jižní p�edsunuté bašty hradu �eský 
Šternberk v roce 2002. Sborník Muzea st�edního Posázaví v Rata-
jích nad Sázavou a Archeologické spole�nosti Západo�eské univer-
zity v Plzni II, 57-62; T.D., V.Kašpar: Záchranný archeologický 
výzkum na trasách inženýrských sítí na hrad� a zámku Nižbor 
v roce 2002. AVv� 2002. Z�AS Supplément 53, 25, obr. 10; T.D., 
V.Kašpar: Archeologický výzkum hradu Jen�ov (okres Kladno) 
v roce 2002. AVv� 2002. Z�AS Supplément 53, 25, obr. 11; T.D., 
V.Kašpar: Záchranný výzkum na hrad� Zlenicích v roce 2002. 
AVv� 2002. Z�AS Supplément 53, 25, obr. 13.; T.D., V.Kašpar: 
Záchranný výzkum p�edsunuté jižní bašty hradu �eského Šternber-
ka v roce 2002. AVv� 2002. Z�AS Supplément 53, 26, obr. 12; 
T.D., Z.Procházka: Zjiš�ovací výzkum hradu Nového Herštejna 
v roce 2002. AVv� 2002. Z�AS Supplément 53, 26, obr. 14. 

2004: B.Dragoun, T.D.: P�edstihový vzkum na hrad� Orlíku 
u Humpolce (o. Pelh�imov) v roce 2003. AVv� 2003. Z�AS Sup-
plément 56, 41-42, obr. 10; Zaniklý hrad u �ty�kol. Senohrabská 
Hláska 2/04, 4, 7; Hrad Dív�í Kámen (Maidštejn, Menštejn). In: 
Dív�í Kámen. P�írodní rezervace a historický vývoj osídlení. 
K�emže, 62-70; Zur Einflussproblematik im Rahmen der 
böhmischen Burgenarchitektur. CMB 6, 41-48; K otázce demon-
stra�ní architektury na �eských hradech. ZPP 64, 118-123, 173-174, 
177-178; K po�átk�m šlechtických hrad� v �echách. AR LVI, 169-
175; Nálezy z hrad� p�echodného typu (Hlava�ov, Angerbach, 
Tachov). Castellologica bohemica fontes 1. Praha; Die Vorburgen 
der böhmischen mittelalterlichen Burgen.Chateau Gaillard 21, 65-
69; Povrchový pr�zkum Trmalovy tvrze v Toušicích. CB 9, 219-
224; K problematice pohrani�ních tzv. horských hrádk�. AH 29, 
343-356; K problematice výskytu demonstra�ní architektury na 
�eských hradech. MVP-�SPS 42/112, 123-125; The archaeologi-
zation of masonry constructions on the castles of Bohemia: A few 
examples. EN Bulletin 58, 155-160; Blockwerkkammern und 
Tafelstuben der böhmischen Burgen (Böhmen). In: Holz in der 
Burgenarchitektur. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvere-
inigung e. V. Reihe B: Schriften. Braubach, 152-164; Hrad v Bu-
ben�i (Místodržitelský letohrádek). In: Tryml, M. (ed.): Kniha o 
Buben�i. Praha, 114-115; Problems of the Conservation and Revi-
talisation the fortified heritage in the Czech Republic. In: Restauro e 
Riuso dei Monumeti Fortificati. Catania, 45-50; Hrad Sobín. V�st-
ník Musejního spolku královského m�sta Rakovníka a okresu 
rakovnického XXXXII, 17-22; Zum Vorkommen und Interpretati-
on abgerundeter Ecken der böhmischen Burgen. Burgenforschung 
aus Sachsen 17/2, 153-159; Das System der Königsburgen des 13. 
Jahrhunderts im Jagdgehege der P�emysliden. CaBe 7, 27-46; Hrad 
Kyšperk. In: Brych, V.: Kachle doby gotické, renesan�ní a ran� 
barokní. Výb�rový katalog Národního muzea v Praze. Praha, 118-
119; T.D., V.Kašpar: Prvá brána jádra hradu Zlenice. CB 9, 139-
170; T.D., P.Kausek: Záchranný výzkum druhé brány hradu Rý-
zmberka (o. Domažlice) v roce 2003. AVv� 2003. Z�AS Supplé-
ment 56, 40, obr. 11; T.D., P.Kausek, Z.Procházka: Výzkum hradu 
Nového Herštejna (o. Domažlice) v roce 2003. AVv� 2003. Z�AS 
Supplément 56, 41, obr. 9. 

2005: B.Dragoun, T.D.: P�edstihový výzkum hradu Orlíka 
u Humpolce v roce 2004. AVv� 2004. Z�AS Supplément 60, 41, 
obr. 7; Die Burg Rabí. Libice nad Cidlinou; Hrady. In: Cílek, V. 
(ed.): St�ední Brdy. P�íbram, 214-230; Encyklopedie �eských 
hrad�. 6. vydání. Praha; Ilustrovaná encyklopedie �eských hrad�. 
Dodatky 2. Praha; Tertiary River Sand used as Subsoil of Czech 
Castles. Castrum Bene 9 Exzerpte, 5-6; Schildmauerburgen in 
Böhmen. In: Interdisziplinäre Studien zur europäischen Burgenfor-
schung. Festschrift für Horst Wolfgang Böhme zum 65. Geburtstag. 
Teil II. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung. 

Reihe A: Forschungen, Band 9. Braubach, 161-166; Hrady. In: 
�eský les. P�íroda-historie-život. Praha, 451-466; Karlík - die 
kleinste böhmische Burg Karls IV. Archaeologia Historica Polona, 
tom 15/1. Przeslosc z persepktywy zródel materialnych i pisanych, 
197-206; The Southern Advanced Bastion of the �eský  Šternberk 
Castle. EN Scientific Bulletin 59, 121-128; T.D., F.Gabriel, 
P.Chot�bor, I.Pe�ina: Castrum Bene 9. Exkursionsführer. Ústí nad 
Labem-Praha; T.D., V.Kašpar: Výzkum hradu Zlenice v souvislosti 
s jeho památkovými úpravami a prezentací. AH 30, 167-181; T.D., 
V.Kašpar, J.Zav�el: From a Prestigious Construction to a Provincial 
Ruin - History of One Castle and One Hill. Castrum Bene 9 
Exzerpte, 14-15; T.D., P.Kausek: P�edstihový záchranný výzkum 
druhé brány hradu Rýzmberku v roce 2004. AVv� 2004. Z�AS 
Supplément 60, 40, obr. 5; T.D., Z.Procházka: Výzkum hradu 
Nového Herštejna v roce 2004. AVv� 2004. Z�AS Supplément 
60, 40-41, obr. 6; T.D., V.Sušický: Z�íceniny hrad�, tvrzí a zámk�. 
Západní �echy. Praha; J.Úlovec, Z.Fišera, P.Chot�bor, J.Slavík, 
Z.Procházka, M.Rykl, T.D.:  Encyklopedie �eských tvrzí. III. díl S-
Ž. Praha. 

2006: T.Biller, D.Burger, T.D.: Die Rothenburg am Kyffhäu-
ser - zur Baugeschichte der Kapelle. Forschungen zu Burgen und 
Schlösser 9, 181-185; B.Dragoun, T.D.: P�edstihový výzkum hradu 
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Vorgeschobene Basteien böhmischer mittelaltrelicher Burgen. In: 
Zwinger und Vorbefestigungen. Langenwei bach, 87-101; Hrady 
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Za Ladislavem Hladkým 
V pátek 25. února 2011 náhle zem�el ve v�ku nedožitých 69 

let východo�eský regionální historik PhDr. Ladislav Hladký, CSc. 
Odešel od nedokon�ených knih, studií a p�ísp�vk�. Momentáln� 
nás nejvíce trápí t�sn� p�ed termínem odevzdání opušt�né kapitoly 
publikace o d�jinách m�sta Kostelce nad Orlicí. 

Ladislav Hladký se narodil v jihomoravských Ivan�icích 11. 
�ervence 1942, absolvoval tamní základní školu i gymnázium 
(1959) a na brn�nské universit� do r. 1964 vystudoval d�jepis, 
�eštinu a klasickou archeologii. Krátce pak p�sobil v t�ebo�ském 
státním archivu a od po�átku roku 1967 pracoval v Dobrušce jako 
�editel m�stského muzea, kam dojížd�l z Hronova, kde založil 
rodinu. Výrazn� se podílel na obnov� rodného domku F. V. Heka, 
organizoval konferenci o národním obrození v Podorlicku v roce 
1969 a podílel se na p�íprav� oslav 650. výro�í první zmínky 
o Dobrušce v roce 1970. P�itom hned od svého p�íchodu do 
Dobrušky publikoval k ob�ma témat�m mnoho menších i v�tších 
odborných a populariza�ních �lánk�. Zapojil se do redak�ních 
p�íprav vznikajícího sborníku Orlické hory a Podorlicko, v jehož 
redak�ní rad� p�sobil se svým p�ítelem PhDr. Jaroslavem Š�lou 
CSc. až do roku 2003. 

Spolu s tehdejším �editelem okresního archivu v Rychnov� n. 
K. prom. hist. Václavem Matoušem se ú�astnil p�ípravy tzv. nové-
ho Sedlá�ka v nakladatelství Svoboda. Rozd�lili si území okresu 
Rychnov nad Kn�žnou tak, že Ladislav zpracoval 32 hesel. P�ípra-
va publikace se zpáte�nickým tématem šlechty a jejích sídel, kom-
plikovaná p�epracováváním hesel podle m�nících se požadavk� 
zadavatele, se pak vlekla tém�� dvacet let a šestý, východo�eský díl 
knihy Hrady, zámky a tvrze v �echách, na Morav� a ve Slezsku, 
vyšel jako poslední až v roce 1989. Tuto práci bohužel poškodilo 
omezení zdroj� na historické a archivní prameny a na�ízená absence 
poznámkového aparátu. 

Koncem roku 1972 Ladislav nastoupil do Jiráskova muzea 
v Hronov�, ale za své p�edchozí angažmá v obrodném procesu byl 
v polovin� roku 1973 z místa vyhozen. Ztratil tak možnost práce 
v míst�, kde založil rodinu. Další rok postupn� pracoval na n�kolika 
místech, aby pak na dlouhá léta zakotvil v podnikovém archivu n. 
p. Tepna Náchod. Tam se za�al d�kladn� v�novat d�jinám podniku 
i jeho p�edch�dc� a zapojil se do �innosti vznikající východo�eské 
skupiny historik� textilu. Pro svoji pracovitost, poctivý a kritický 
p�ístup brzo získal významné místo i v tomto oboru. P�íslušníci této 
skupiny, zvané východo�eská textilní frakce, zevrubn� pracovali na 
p�íprav� d�jin textilní výroby a p�ípravu syntézy, k níž už mnoho 
nescházelo, zastavily a pravd�podobn� už natrvalo odsunuly udá-
losti následující po listopadu 1989. 

V období normalizace se Ladislav Hladký, zvaný p�áteli La	a 
(krátce!), za�al p�irozen� v�novat i historii náchodského okresu 
a od roku 1989 se stal jedním z redaktor� sborníku Náchodsko od 
minulosti k dnešku. Množství jeho prací pojednávalo o Hronov� 
a jeho okolí, sv�j záb�r však postupn� zv�tšoval na celé území 

okresu Náchod. Na jeho archivním pracovišti nacházeli úto�išt� 
i nadaní studenti historie. 

Po roce 1989 se aktivn� ú�astnil procesu demokratizace 
v Hronov�, pracoval ve spole�enských organizacích (mimo jiné 
i v královéhradecké pobo�ce Klubu Augusta Sedlá�ka) a p�sobil 
v redak�ních radách vlastiv�dných a historických periodik. V roce 
1993 p�ešel jako historik do náchodského muzea. Sv�j odborný 
záb�r rozší�il na d�jiny Kladska, m�stskou heraldiku a vexilologii. 
V roce 1994 dokon�il svoji normalizací p�erušenou v�deckou 
aspiranturu a získal titul kandidáta historických v�d. Jeho bibliogra-
fie výrazn� p�esahuje �íslo 400. 

Mezitím stihl se svou manželkou Eliškou vychovat dv� dcery 
a v posledních letech se t�šil i z vnuk�, kte�í ho zdárn� uvád�li do 
sv�ta po�íta�ové techniky. Protože je práce historika spíše samotá�-
ská, rád se zú�ast�oval všech setkání p�íslušník� východo�eské 
historické obce, a� to bylo na p�d� Historického klubu, kladské 
komise, Klubu Augusta Sedlá�ka �i neformálních platforem jako 
byly tzv. pta�í slety �i setkání ve Ž	árkách. P�i t�chto setkáních si 
„dobíjel baterky“ a v živých diskusích se velice �asto objevovala 
témata pro nové pr�zkumy a spoluauto�i dalších prací. Jeho podíl 
na práci východo�eské pobo�ky KAS není zdánliv� p�íliš výraz-
ný, byl však poctivým �lenem její revizní komise. Jeho p�ínos 
spo�íval v kritickém pohledu na diskutované problémy 
a v samoz�ejmém p�edávání nabytých znalostí svým mladším 
a za�ínajícím profesionálním i amatérským koleg�m. �est jeho 
památce!                                                                          Ji�í Slavík 

Jednoduchá prohlídka a tvorba 3D model� hrad� 
Petr Koscelník 

V tomto p�ísp�vku bych cht�l krátce p�edstavit možnosti apli-
kací Google Earth a Google SketchUp (dále GE a GSU) p�i studiu 
našich �i zahrani�ních hrad�. Ob� aplikace jsou v základní uživatel-
ské verzi zdarma, kterou poskytuje spole�nost Google (viz odkazy). 
Po instalaci GE lze navštívit 3D galerii, ve které lze op�t zdarma 
stáhnout modely hrad�. Z našich hrad� zde m�žete nalézt nap�íklad 
Karlštejn, Švihov, Loket aj. Po stažení modelu (*.kmz), se zobrazí 
v 3D krajin� GE. Dostáváme tak jedine�ný náhled na umíst�ní 
hradu v krajin�. Obdobn� lze zkoumat i zahrani�ní památky, mimo 
jiné nap�. Malbork, Krak des Chevaliers atd. Prezentované hrady 
jsou bohužel pouze ve form� texturovaných „pláš��“ budov, jedná 
se tak o jednoduché modely. Nelze tedy na nich zkoumat vnit�ek 
stavby. 

Modely prezentované v 3D galerii byly vytvo�eny pomocí edi-
toru GSU. Po stažení modelu z galerie do aplikace GSU (*.skp), se 
nabízí nap�íklad možnost rychlého srovnání hmotových rekon-
strukcí hrad�. Tvorba model� hrad� je v tomto editoru velmi jed-

Ladislav Hladký (t�etí zleva) p�ed branou hradu Grodno mezi �ástí 
ú�astník� lo�ského výletu královéhradecké pobo�ky do Slezska. 
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noduchá a intuitivní, p�esto lze pracovat s nejv�tší p�esností. P�es-
nost lze dodržovat pomocí p�ímo zadávaných hodnot, výsledný 
model lze i okótovat. Pro tvorbu model� lze využít i stávající 2D 
dokumentaci, která se v m��ítku do aplikace importuje. Spole�nost 
Google poskytuje sérii výukových videí, pomocí nichž se velmi 
rychle a jednoduše nau�íte v editoru pracovat. Výsledné modely lze 
op�t jednoduše sdílet pomocí 3D galerie nebo GE. Samoz�ejmá je 
i možnost tvorby 2D obrázk�, nap�íklad i jakýchkoliv �ez� budo-
vou. V základní nabídce se také nabízí možnost tvorby prezenta�-
ních videí (*.avi). Nabízí se tak možnost využití tohoto nástroje pro 
dokumentaci, rekonstrukci a prezentaci památek pro odbornou 
i širokou ve�ejnost. Pro náro�n�jší uživatele existují placené verze 
PRO, které umož�ují komunikaci se SW ArcGIS v podob� geoda-
tabáze (*.mdb). Domnívám se, že práv� taková spole�nost, jako je 
KAS najde široké uplatn�ní t�chto softwar�. Zejména p�i rekon-
strukci a prezentaci mén� známých, destruovaných a pro 3D mode-
lá�e nezajímavých památek. 

Odkazy: http://sketchup.google.com/, http://www.google.com/ 
earth/index.html, http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=cs. 

Už jste �etli...? 
Památky st�edních �ech. �asopis Národního památkového 

ústavu ú. o. p. st�edních �ech v Praze XXIV/2010 �. 2. Formát A4, 
104 stran, doporu�ená cena 60 K�, distribuce martinko-
va@stc.npu.cz. Z obsahu: V. Razím: Z�íceniny hrad� a m�stské 
hradby v sou�asné praxi památkové pé�e, s. 10 – 60 (metodika 
s množstvím p�íklad�). P. Kroupa: Pr�zkum východní fasády 
zámku v Brandýse nad Labem. 1. �ást, s. 80 – 84. J. Nusek: 
K obnoveným malbám v zámecké kapli ve Vlašimi, s. 89 – 93.  

                                                       redakce 
Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 22/2010. 

Z obsahu: P. Rožmberský: Podnikatelé Schürerové z Waldheimu 
a jejich p�sobení v 17. století na Rokycansku (též o jejich sídle 
v Dob�ív�), s. 43 – 67. V. Ryšavý: Stavební vývoj zámku Zbiroh, 
s. 68 – 109. Formát A5, �ernobílý, 128 stran, cena 80 K�, objednat 
možné na adrese muzea Nám. J. Urbana 141/1 nebo slatkov-
ska.muzeumro@atlas.cz. 

Archeologie západních �ech 1. V�nováno stému výro�í úmrtí 
Františka Xavera France. Vydalo Západo�eské muzeum v Plzni 
roku 2010. Formát A4, 124 stran, 300 výtisk�. Z obsahu: H. Tho-
masová – R. Trnka: Mén� známá fakta o život�, výzkumech 
a nálezech F. X. France, s. 42 – 58 (též výzkum tvrzišt� ve Š�áhla-
vech a v tvrzi Žákav�). M. Novobilský: František Xaver Franc 
a jeho p�ínos pro poznání st�edov�kého hradu Lopaty, s. 77 – 98. 
Orna: Obli�ejový pohár z hradu Lopata u Plzn�, s. 99 – 104. Ob-
jednávky na adrese knihovna@zcm.cz v cen� 150 K� (+ poštovné 
a balné).                                                                 P. Rožmberský 

Z hrad�, zámk� a tvrzí 
Regionální muzeum v Chrudimi zve na výstavu Košumberk 

– znovuobjevené poklady. Výstava probíhá od 18. 2. do 29. 5. 
2011. Otev�eno denn� mimo pond�lí 9 – 12, 13 – 17 hod. 

Redakce 

Zprávy z klubu 
Rada 

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze�. Tel. 
604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové strán-
ky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/. 

Sch�ze Rady se bude konat ve st�edu 1. �ervna od 17. hod. 
v šermí�ském klubu U starého psa (u Klárky) v Riegrov� 3 (sute-
rén). Bude stanovena výše „desátku“ za rok 2011 a výše p�edplat-
ného Hlásky na rok 2012, rozhodne se o dalším konání konference 
D�jiny staveb a vydání sborníku z minulé konference, prob�hne 
volby funkcioná�� Rady. Další návrhy k projednání �i stanoviska 
k uvedeným témat�m mohou p�edsedové pobo�ek zaslat i 
elektronickou poštou. Pobo�ky mají p�i hlasování podle po�tu �len� 
hlas�: Plze� 5, Praha 2, Zlín 2, Hradec Králové, Brno a Humpolec 
po jednom. Funkcioná�i pražské pobo�ky do uzáv�rky tohoto 
�ísla nedodali zprávy o �innosti a hospoda�ení, což je nutné 
urychlen� napravit. 

Redakce d�kuje všem, kte�í zaslali p�ísp�vky do Hlásky 
a v p�ípad� p�erušených „seriál�“ žádá jejich autory za strpení 
a pochopení. M�že však oznámit radostnou zprávu – Ro�enky 
KASu, vydávané p�ed „sametovou“ revolucí se kone�n� poda�i-
lo dostat do elektronické podoby a jsou tak k dispozici i nov�j-
ším �len�m klubu. Nepoda�ilo se to však na internetových 
stránkách klubu, které stagnují, ale je možné je najít na 
http://www.evida.cz/mikota/rocenky.htm. 

Zpráva o �innosti v r. 2010: V pr�b�hu krize se poda�ilo zís-
kat dotace na Hlásku i na sborník D�jiny staveb (i když zde o n�co 
nižší) a �lenská cena Hlásky i „desátku“ z�stala zachována. Hláska 
byla všem plze�ským gymnáziím a autor�m p�ísp�vk� poskytová-
na i nadále zdarma. Byla uspo�ádána 11. mezinárodní konference 
D�jiny staveb a vydán sborník z p�edešlé konference, zaslaný 
všem pobo�kám. Sch�ze Rady potvrdila ve funkcích stávající 
osoby a novou pokladní. Dlouho trvající a traumatizující kontrola 
dotací poskytnutých za posledních p�t let klubu na sborník D�jiny 
staveb nakonec dopadla pom�rn� dob�e. Byl založen nový ú�et 
Rady s výhodn�jšími podmínkami za jeho vedení. 

tajemník P. Rožmberský 
Zpráva o hospoda�ení v r. 2011: Z�statek: 73 638,55 K�. 

P�íjmy: 119 419,98 K� (od Nadace 24 000, od m�sta Plzn� 50 000, 
od MK �R 30 000, za Hlásku 11 660, „desátek“ 3690, úrok 69,98). 
Výdaje: 117 226 K� (na sborník DS 80 000, na Hlásku 30 990, 

Srovnání hmotové rekonstrukce t�í náhodn� vybraných hrad� (Karlštejn, Osaka, Malbork). 
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vedení ú�tu 2727, správní poplatky 2430, penále 900, propagace 
153, poštovné 26). Z�statek: 75 832,53 K�. 

    pokladní K. Brzobohatá 

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 klubových sch�zkách vždy první st�edu v m�síci od cca 16. 
hod. v šermí�ském klubu U starého psa (u Klárky) v suterénu Rie-
grovy 3 v lednu informoval P. Rožmberský o pr�zkumu barokní 
drátovny v Nezv�sticích a st�íbrných dolech u Losiné, v únoru 
Jakub Anderle p�ednášel o p�stování vína ve st�edov�ku se zam��e-
ním na okolí Plzn� a v b�eznu M. Novobilský p�edvedl výsledky 
pr�zkumu �ervené bašty hradu Švihova v 3D modelaci. D�kujeme. 

P�ednáška Ing. Jana Anderleho pro ve�ejnost na univerzitní 
p�d� o výsledcích stavebn� historického pr�zkumu tzv. Dolního 
hradu v Toužimi, i p�es obvyklé po�áte�ní obtíže s technikou, 
zaujala 38 poslucha��. 

Jarní autovycházka je p�ipravena na sobotu 16. dubna. Tra-
su na jihozápad od Prahy p�ipravil O. Slabý: Dolní B�ežany – 
zámek (tvrz). Zvole – tvrzišt�, Zvolská Homole – hrad, Zbraslav – 
zámek (hrad, klášter), Kazín – hrad, Mníšek – zámek (hrad), Dob�i-
chovice, Karlík – hrad, T�ebotov – zámek (tvrz), Chote� – tvrz. 
Odjezd tradi�n� od Hamburku v 8 hod. �idi�i nahlásí volná místa a 
p�šáci zájem o svezení a p�isp�ní na benzín na tel. nebo e-mail 
pobo�ky. 

Jarní �lenská sch�ze se koná ve st�edu 4. kv�tna po p�ed-
nášce u Klárky (viz výše). Na programu bude p�ijímání nových 
�len�, vylu�ování neplati��, plánování dalších akcí a pod. 

Jarní poznávací zájezd se uskute�ní v sobotu 14. kv�tna. 
Odjezd op�t od Hamburku v 7. hod., namí�eno je na Písecko: Ša-
monice – tvrz (zavražd�ní Loreckých ze Lkouše), Kožlí – zámek 
(tvrz), �ížová – zámek (tvrz), Brloh – dv�r, tvrz, Stará Dobev – 
tvrz, románský kostel (s prohlídkou), Písek – ob�d (hrad), Zvíkov 
(hrad); na zpáte�ní cest� podle �asu t�eba zámky Varvažov, �imeli-
ce, Škvo�etice. P�ipravili O. Slabý a P. Rožmberský. Op�t se pojede 
malým autobusem, takže kdo se p�ihlásí d�íve, ten jede (na tel. nebo 
e-mailu pobo�ky). Cena za sedadlo p�i pln� obsazeném autobusu je 
odhadnuta na 200 K�. Na zpáte�ní cest� bude stanovena skute�ná 
cena a hned zaplacena. Problém nastává, když se p�ihlášení ú�astní-
ci nedostaví. Patrn� by se m�li ostatním, kte�í musí pak zaplatit 
i jejich místa, na další sch�zce revanšovat drinkem. 

Na podn�t n�kterých �len� pobo�ky se uskute�ní netradi�ní 
dvoudenní výlet lo�mo. Bude sm��ovat za památkami na �ece 
Mži, mezi vodáky znám�jší spíše pod názvem Berounka. Plavbu 
zahájíme v sobotu 11. �ervna v 9. hod. v centru Plzn� pod pivova-
rem, návrat z Liblína je p�edpokládán v ned�li do 18 hodin. Krom� 
z�ícenin hrad� V�žky a Libštejna je v plánu návšt�va n�kterých 
mén� známých prav�kých a st�edov�kých lokalit (Kozel, St�apole, 
Nadryby, Radná) a kostel� v Druztové a Plané. Nocleh ve vlastních 
stanech. Lod�, vodácké vybavení i doprava bude zajišt�na. Orien-
ta�ní cena 400 K�/osobu bude up�esn�na podle po�tu p�ihlášených 
ú�astník�. Bližší informace podá a zájemce zapisuje J. Hajšman 
(jan.hajsman@cez.cz, tel. 724785389). 

V tomto roce oslavili nebo oslaví kulaté narozeniny následující 
�lenové pobo�ky (dámy prominou): Mgr. Vladimír �ervenka ze 
Lná�, Mgr. Lucie Galusová z Ose�né, Petr Ková� z Plzn�, Mgr. 
Radka Lomi�ková z B�ízska a Stanislav Plešmíd z Plzn� t�icítku, 
Mgr. Petr Baierl z Plzn� a Mgr. Zden�k Svoboda z Kašperku �ty�i-
cítku, p�l století Josef Brtek ze Sokolova, Miloslav Brunclík 
z Plzn�, Milan Novobilský z Plzn�, a Mgr. Luboš Smolík 
z Chanovic. Josef Ansl z Plané u M. Lázní, Prom. hist. Eva Kame-
nická z Plas, Jaroslav Monhart z Rokycan a Jarmila Sadílková 
z Prahy šedesátku a Vlastimil Berdych z Vochova, Karel Machulda 
z P�íchovic a MUDr. Jaroslav Novák z Plzn� sedmdesát let. Všem 
jubilant�m p�ejeme p�edevším zdraví a zážitky z akcí pobo�ky a p�i 
�tení Hlásky. P�ípadné zm�ny jmen, adres a titul� je t�eba ohlásit 
pobo�ce – napsat zm�nu jen na složenku p�i placení nesta�í – údaje 
z úst�ižk� složenek s kartotékou �lenstva neporovnáváme. 

�ady �lenstva pobo�ky navždy opustili pánové Jaroslav Slá-
dek z Mostu a František Ludvík ze Strašic. �est jejich památce! 

Zpráva o �innosti v r. 2010: Po celý rok (mimo prázdnin a 
kv�tna) se da�ilo zajistit na klubových sch�zkách p�ednášky, �ty�i 
p�ednášky pro ve�ejnost byly uspo�ádány na p�d� Západo�eské 
univerzity. V restauraci U Vincenta vadila nájemci nízká konzuma-
ce a proto bylo p�eneseno od srpna místo sch�zek do šermí�ského 
klubu U starého psa (u Klárky), do st�edov�kého prost�edí. Usku-
te�nily se dv� �lenské sch�ze, jarní a podzimní autovycházky na 
Merklínsko a do povodí Javornice, jarní a podzimní poznávací 
zájezdy na Sázavu (obléhací práce) a na Strašicko. O všech aktivi-
tách bylo podrobn� referováno v Hlásce.  

                                     jednatel P. Rožmberský 
Zpráva o hospoda�ení v r. 2010: Z�statek: 13 617 K�. P�í-

jmy: 19 114 K� (p�ísp�vky, dary). Výdaje: 20 391K� (za Hlásku 
7100, poštovné Hlásky 8240, desátek 1990, p�ednášky a cestovné 
2700, drobné výdaje 361). Z�statek: 12 340 K�.  

  pokladní K. Brzobohatá 

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. 

Zpráva o �innosti v r. 2010: V r. 2010 nebyla zorganizována 
žádná spole�ná akce pobo�ky s výjimkou výro�ní sch�ze dne 26. 
11. v prostorách Šermí�ského klubu L.A.G. v Brn�, jíž se zú�astnilo 
7 �len�. Jádro �innosti pobo�ky tak leželo v rovin� individuálních 
aktivit jejích �len�. J. Ková� realizoval archeologickou výstavu 
„Život na st�edov�kém hrad�“ ve Vlastiv�dném muzeu Jesenicka 
v Jeseníku. Výstava probíhala od 12. 10. 2010 do 2. 1. 2011 
a danou problematiku p�edstavila zejména prost�ednictvím morav-
ských (Lelekovice, Rokštejn) a místních lokalit (Frýdberk, Javor-
ník, Kaltenštejn). J. Ková� dále realizoval i exkurzi pro ve�ejnost 
jesenického regionu na tamní hrady Frýdberk a Kaltenštejn, p�i níž 
byly na druhé jmenované lokalit� zjišt�ny �erstvé nelegální výkopy. 
Následné policejní vyšet�ování bohužel nep�ineslo výsledek 
a p�ípad byl po m�síci odložen. J. Št�tina v roce 2010 mj. publiko-
val �lánek v�novaný gotickému hradu Krom��íž ve sborníku „Arci-
biskupský zámek a zahrady v Krom��íži“. P. Šime�ek mj. vypraco-
val projekt obnovy �ásti opevn�ní hradu Brumov. Putovní výstava 
„Copuli Lapidum I & II“ M. Pla�ka a P. Šime�ka, která se v�nuje 
hrad�m v povodí Svitavy a Svratky, byla v roce 2010 prezentována 
mj. v Muzeu Boskovicka v Boskovicích od 15. 7. do 15. 9. Do roku 
2011 vstupuje brn�nská pobo�ka v síle 10 �len�, jelikož M. Endli-
cherová musela pozastavit svá bádání i �lenství v klubu z d�vodu 
pln�ní rodi�ovských povinností. 

Zpráva o hospoda�ení v r. 2010: Z�statek: 1480 K�. P�íjmy: 
920 K� (�l. p�ísp�vky 600, na Hlásku 320). Výdaje: 420 K� („desá-
tek“ 100, za Hlásku 320 K�). Z�statek: 1980 K�. 

        pokladník J. J. Ková� 

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

396 01 Humpolec. E-mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz, 
orlikhumpolec@seznam.cz. Internetové stránky pobo�ky: 
http://www.hrad-orlik.cz/klub-a-sedlacka/. 

Zpráva o �innosti v r. 2010: �lenové se scházeli v pr�b�hu 
roku p�i jednáních spole�nosti Castrum o. p. s. a dále p�i po�ádání 
jednotlivých kulturních a dobrovolnických aktivit na hrad� Orlík. 
�lenové pobo�ky spolu s dalšími dobrovolníky v r. 2010 zajiš�ovali 
drobnou údržbu a p�ípravy jednotlivých aktivit pro ve�ejnost na 
hrad� Orlík, dále provád�li svépomocné práce p�i záchran� polo-
roubeného m�stského domu �p. 338 na Zichpili v Humpolci 
u toleran�ní modlitebny. Výro�ní �lenská sch�ze pobo�ky se konala 
dne 3. 12. Do správní rady spole�nosti Castrum o. p. s. byl jmeno-
ván nový �len – Mgr.Vladimír Stan�k. Dále byl do pobo�ky p�ijat 
nový �len – Tomáš Klener z Prahy. Do knihovni�ky byla p�ikoupe-
na publikace AH 35/10. Dále do knihovni�ky byla pobo�ce v�no-
vána publikace D�jiny staveb 2008 a 2009, za což koleg�m z Plzn� 
touto cestou velice d�kujeme. 
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Zpráva o hospoda�ení v r. 2010: Z�statek: 894 K�. P�íjmy: 
660 K� (�l. p�ísp�vky, na Hlásku). Výdaje: 883 K� (desátek 100, 
Hláska 160, publikace 560, poštovné 63). Z�statek: 671 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. Inter-
netové stránky pobo�ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/. 

Zpráva o �innosti v r. 2010: Hned po Novém roce 2010 tra-
di�ní výstup na hrad Helfštýn. 16. 1. vedl R. Vrla p�ší poznávací 
výlet na hrady Engelsberk, Starý Sv�tlov. 11. 2. se uskute�nila 
p�ednáška PhDr. Petera Ková�e s autogramiádou jeho knihy Kris-
tova trnová koruna a dvorské um�ní Ludvíka IX. Svatého, která 
poslucha�e velmi zaujala a kde si mohli výše uvedenou knihu 
zakoupit p�ímo od autora. V kv�tnu od 5. 5. do 9. 5. podnikla po-
bo�ka zájezd po hradech Ma	arska – druhé pokra�ování, které 
zorganizoval Aleš Fuksa, od hradu p�estav�ného na zámek Šarišský 
potok po m�sta Eger s návšt�vou hradu Füzér, historického m�sta 
Sátoraljaújhely, dále s hrady Sárospatak, Regéc, Boldogkö. Dále 
byly navštíveny hrady Monok a Szerencs, Edelény, Szendrö, Szád-
vár. Dále byla uskute�n�na prohlídka arcibiskupského barokního 
m�sta Eger. Na záv�r zájezdu jsme mohli obdivovat hrady Cserép-
vár, Ónod a Diósgyör. Dále automobilem byla podniknuta od 1. 5. 
do 9. 5. akce pod názvem „Barbarossa IV“ s návšt�vou hrad� 
Drachenfels v falckém lese (rozlohou obrovský skalní hrad), p�es 
hrady Schoeneck, Wassenbourg, se spoustou zachovaných kame-
nických �lánk� s obrovskou obytnou v�ží, se zachovaným rytí�-
ským sálem osv�tleným 9 gotickými okny, dále Wieux Wildstein, 
Grand Arnsbourg, Lichtenberg. Návšt�v� hradu Herrenstein p�ed-
cházela návšt�va dvou románských kostel� v obci pod hradním 
kopcem. Následovaly Haupt-Baar, Grand Geroldseck, Petit Gerold-
seck, Greifenstein. Dále nás uchvátil rozlohou obrovský románský 
hrad Lutzelbourg nad �ekou Moselou. Dále p�es hrad Dabo, p�vod-
n� vystavený na obrovském skalním bloku v dominantní poloze 
jsme se dostali na z�íceninu trojhradu Ochsenstein, který byl vysta-
ven na samostatn� stojících skalních masívech v rámci dlouhé 
ostrožny Otou I. z Ochsensteinu jako jeho domovské sídlo. Dále 
románský klášter Marmoutier, p�es hrady Haut Konigsbourg, 
Oedenbourg, Wineck a nocleh na hradu Landsberg, který byl uve-
den v rámci �lánku hrady Alsaska v jedné z p�edchozích Hlásek. 1. 
7. – 4. 7. prob�hla 4. akce na záchranu hradu K�ídlo pod vedením 
R. Vrly s vybudováním p�ístupového schodišt� z p�edhradí do 
hradního jádra. A. Hoferek se svými p�áteli podnikl 4. 10. další 
pokra�ování p�šího p�echodu p�es feudální sídla �ech a Moravy, 
kde navázali na Vranov nad Dyjí, p�es z�íceninu hradu Šimperk, 
Lapikus, Žerotice (tvrz), p�es Dív�í hrad, Sirot�í hrad, zámek Led-
nice, B�eclav, Hodonín do Bzence. Celkem urazili ú�astnici pocho-
du 177 km. Za�átkem listopadu prob�hla na z�ícenin� hradu Šaum-
burku likvidace pirátské sondy a její dokumentace pod vedením R. 
Vrly. 2. 12. prob�hla 16. valná hromada pobo�ky, které se zú�astni-
lo 42 �len�. Byl p�ijat 1 nový �len, 4 �lenové ukon�ili �lenství. 

Zpráva o hospoda�ení v r. 2010: Z�statek: 6708 K�. P�íjmy: 
8000 K� (na Hlásku 920, �l. p�ísp�vky 6200, vstupné na p�ednášku 
880). Výdaje: 7750 K� (desátek, p�edpl. Hlásky, poštovní ceniny, 
pronájem p�ednášk. sálu, za p�ednášku, ob�erstvení p�i vernisáži, 
xerokopie). Z�statek: 6958 K�.                           Z. Sadílek a J. Hoza 

Pobo�ka Hradec Králové 
Kontaktní adresa: Ing. Ji�í Slavík, Nerudova 1210, 517 41 

Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaro-
slav_cerny@centrum.cz. 

Zpráva o �innosti v r. 2010: �lenská základna nedoznala 
zm�n a po�et �len� z�stává na 25 (z toho dva kolektivní). N�kte�í 

�lenové však již delší dobu neplní své povinnosti a výbor bude 
muset p�ikro�it k revizi �lenstva. Výbor pracoval ve složení J. 
Slavík – p�edseda, J. �ížek – jednatel a J. �erný – pokladník. Pon�-
kud se zlepšila komunikace mezi �leny výboru a vybírání �lenských 
p�ísp�vk�, �lenové byli o akcích vesm�s v�as informováni. Po 
dlouhé dob� za�ala pracovat nov� složená revizní komise: L. Hlad-
ký, Z. Fišera a J. Sigl. Po po�áte�ních problémech zp�sobených 
pokladníkem byly nakonec provedeny všechny pot�ebné revize 
pokladny za léta 2007 – 2009. Prob�hly všechny �ty�i plánované 
�lenské sch�ze: 11. 2.(výro�ní), 6. 5., 16. 9. a 9. 12. o pr�m�rné 
ú�asti 6 �len�. Ú�ast byla vesm�s nižší než v p�edlo�ském roce 
a dlouhodob� stagnuje. Na sch�zích byli �lenové tradi�n� sezna-
mováni s výsledky klubových i soukromých akcí, novou kastelolo-
gickou literaturou, obsahem odborných konferencí a s 
archeologickými výzkumy ve východních �echách. Všechny 
sch�ze op�t prob�hly v archeologickém odd�lení Muzea 
východních �ech v Hradci Králové. Ob� konané poznávací akce 
oslovily i díky relativn� dobrému po�así mnohem více �len� než 
v p�edcházejících letech. Jednalo se p�edevším o velmi úsp�šný 
jarní výjezd 1. kv�tna na Moravskot�ebovsko, kterého se pod 
vedením kol. Dvo�áka a �erného zú�astnilo 7 �len� a 4 rodinní 
p�íslušníci. Navštíveno bylo 6 lokalit: Hradisko (u Mor. T�ebové), 
expozice na hrad� a zámku v Moravské T�ebové, Hradisko 
(Radkov), hrad Cimburk (u M�ste�ka Trnávky), zachovalá tvrz ve 
Vranové Lhot� a lokalita Vraní hora. Dva nenasytní �lenové pak 
ješt� na zpáte�ní cest� navštívili zbytky hrádku H�ebe�. Menší 
zájem z objektivních d�vod� byl o podzimní výjezd 11. zá�í na 
hrady a tvrze v Kladsku a na jeho pomezí, kterého se pod vedením 
kol. �ížka zú�astnili 4 �lenové, 3 rodinní p�íslušníci a z�ásti i 3 
hosté v �ele s dr. Jaroslavem Š�lou. Navštívili jsme 5 lokalit: 
z�íceninu Homole, archeologickým výzkumem odkrytý hrad nad 
Vartou (Bardo), m�stské opevn�ní v Kladské Byst�ici (Bystrzyca 
Kłodzka), tvrz v 
elazn� a z�íceninu Szczerba. Oba výjezdy se 
setkaly se zna�ným ohlasem a potvrdily v tomto ohledu dob�e 
nastoupenou cestu. Z ostatních �inností je t�eba zmínit tradi�ní aktivní 
ú�ast zástupc� pobo�ky na odborných konferencích D�jiny staveb 
2010, „Svorník“ a 17. 6. na seminá�i „Pr�zkumy památek 
v Královéhradeckém kraji“ (Národní památkový ústav, ú. o. p. 
v Josefov�). J. �ížek a J. Slavík se op�t zapojili do snah Spole�nosti 
ochránc� památek ve východních �echách o opravy a zp�ístupn�ní 
hradu Frymburk p�ednáškami p�i Dni otev�ených dve�í v rámci oslav 
Matouše z Frymburka 18. zá�í, kol. Hájek a Fišera se zú�astnili 
zájezdu na hrady �eského st�edoho�í. V oblasti publika�ní nevyšly 
žádné tituly našich �len�, n�které publikace se p�ipravují.                                                                                   J. �ížek 

Zpráva o hospoda�ení v r. 2010: Z�statek: 3579,50 K�. P�í-
jmy: 1860 K� (�l. p�ísp�vky 1140, p�edplatné Hlásky 720). Výdaje: 
1150 K� (p�edpl. Hlásky 920 K�, desátek 230 K�). Z�statek: 
3634,50 K�.                                                            pokladník J. �erný 

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

 
Kontakty na ostatní pobo�ky: 
 
Pobo�ka Praha 

KAS Pobo�ka Praha, PhDr. Ji�í Úlovec, T�. Milady Horá-
kové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: julovec@mvcr.cz, 
houskovad@seznam.cz. 

Uzáv�rka dalšího �ísla: 10. 6. 2011 
(vyjde v první �ervencové dekád� 2011) 
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