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ZPRAVODAJ  KLUBU  AUGUSTA  SEDLÁ�KA 

          ro�ník XXIII,  2012, � .  1  
 

�ervená bašta hradu Švihova 
Milan Novobilský 

Tento p�ísp�vek vznikl jako upravená nálezová zpráva 
„�ervená bašta na hrad� Švihov�. Vyhodnocení stavebního 
vývoje bašty se zam��ením na zdokumentování jejího vý-
chodního pr��elí“ vyhotovená autorem pro NPÚ – ú. o. p. 
v Plzni (p�edevším zde nem�že být kompletn� prezentová-
na bohatá obrazová dokumentace). Vzhledem k tomu, že 
rozlišené stavební zásahy na zmín�né stran� pr��elí �erve-
ná bašty úzce souvisejí s navazující zástavbou, tedy se 
severním parkánem p�ed severním palácem, severozápad-
ním nárožím severního paláce a západním palácem vesta-
v�ným do západního parkánu, pokouší se zpráva osv�tlit 
i širší stavební souvislosti v t�sném sousedství �ervené 
bašty. Sama �ervená bašta je 
mimo�ádným stavebním, fortifi-
ka�ním i um�leckým dokladem 
pozdn� st�edov�ké epochy, proto 
autor rozší�il zprávu o její celkové 
zhodnocení. 

�ervená bašta hradu Švihova 
(okr. Klatovy) situovaná na seve-
rozápadním nároží hradního jádra 
je stavebn� nejzachovalejší baštou 
ze �ty� okrouhlých nárožních bašt 
(�ervená, Zlatá, Zelená, Bílá) 
propojených parkánovým hradeb-
ním prstencem, který t�sn� obepí-
nal dvoupalácové jádro hradu, do 
n�hož byla na západní stran� 
vetknuta vstupní v�ž a na stran� 
východní kaple postavená na po-
lygonální bašt�. 

Zmín�né parkánové opevn�ní 
se �ty�mi baštami vzniklo p�i velké 
p�estavb� hradu za P�ty Švihov-
ského v poslední �tvrtin� 15. stole-
tí.1) 

Nejstarší vyobrazení �ervené 
bašty m�žeme pozorovat na ná-
st�nné malb� v kapli švihovského 
hradu. Velmi naturalistické ztvár-
n�ní tehdejší podoby hradu od 
severu poskytuje názornou p�ed-
stavu o vzhledu Zlaté a �ervené 

bašty. Na tomto pohledu m�žeme rozlišit �ervenou baštu, 
stojící pon�kud v zákrytu za zast�ešeným ochozem severní 
�ásti parkánového okruhu. Nad hrázd�ným podsebitím se 
ty�í strmá dlátová st�echa opat�ená t�emi vížkami. 

Z historických pramen� se dozvídáme, že byl roku 
1505 v �ervené bašt� mlýn.2) V roce 1563 se o d�dictví po 
Heraltu Kavkovi �í�anském z �í�an d�lili jeho synové 
Zden�k a Heralt. Rozd�lili si i hrad, i když n�které p�ede-
vším obranné a komunika�ní �ásti z�staly spole�né. K I. 
(Heraltovu) dílu p�ipadla mimo jiné v �ervené bašt� sv�t-
ni�ka ho�ejší i s komorou a sí�kou, „kde pan otec Heralt 
býval, p�ed tím komora, kteráž slove hostinec“.3) Patrn� se 

Švihov. Celkový plán hradu. Kroužkem vyzna�ena �ervená bašta. 
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jedná o hrázd�né (?) patro západního paláce i s p�ilehlým 
druhým patrem �ervené bašty. Otec Heralt nejspíše neobý-
val prostor, kde byly st�ílny (viz dále). Možná bylo druhé 
patro bašty jen sou�ástí jeho „výminku“ a komora se sí�kou 
byla obytným p�íslušenstvím patra paláce, kde spíše otec 
Heralt „býval“. Hostinec pak byla ubytovna nad p�ízemím 
paláce. Heraltovi tedy p�i d�lení p�ipadlo patro západního 
paláce s druhým patrem bašty. 

K II. (Zde�kovu) dílu náležela mimo jiné sv�tnice vel-
ká dvo�anská4) a za tou „sv�tni�ka v �ervené bašt� sklenutá, 
kde nyní písa� bývá a pod tou sv�tni�kou sklep, též ta sí� 
p�ed velikou dvo�anskou sv�tnicí“.5) Jde o obydlí písa�e 
v klenuté prosto�e prvního patra bašty s malbami (viz dále), 
pod kterou je skute�n� v p�ízemí bašty sklep (sklenutá 
tmavá prostora zahloubená pod úrove� terénu). Dvo�anská 
sv�tnice byla patrn� prostora v p�ízemí paláce u vstupní 
v�že a p�ed ní byla sí�. Celé p�ízemí západního paláce i se 
srostlou �ervenou baštou (mimo jejího druhého patra) tedy 
náleželo po rozd�lení Zde�kovi. 

Asi v polovin� 18. století bylo k �ervené bašt� do se-
verního parkánu vloženo obytné stavení. Z té doby se do-
choval plán hradu. Bašta byla do roku 1865 pokryta šinde-
lovou st�echou. Ta byla pak zbo�ena a nahrazena st�echou 
nízkou. V p�ízemí bylo jediné zazd�né okénko. V prvním 
poschodí se nacházela veliká klenutá sv�tnice s p�edsíní 
a t�emi novými okny, kde pobýval písa� a m�l kancelá�. Od 
roku 1850 byla tato prostora upravena pro pobyt voják�.6) 
V roce 1900 byla �ervená bašta pokryta novou šindelovou 
st�echou.7) 

Z t�chto strohých zmínek se dozvídáme, že n�kdejší 
fortifika�ní ú�el �ervené bašty za�al v novov�ku pozbývat 
na významu a bašta za�ala být využívána pro ryze utilitární 
ú�ely, a za tímto ú�elem byla stavebn� p�izp�sobována 
novým požadavk�m. Stopy po r�zných úpravách jsou po-
zorovatelné jak v interiéru bašty, tak i na jejím vn�jším 
pr��elí. 

 
Vazba bašty na p�iléhající objekty 

Bašta o vn�jším pr�m�ru cca 11 m byla založena na 
p�dorysu tvaru podkovy. Jižní p�ímá strana bašty vytvá�í 
sou�asn� severní ze� západního paláce vestav�ného do 
severní �ásti západního parkánu. V severozápadním kout� 
paláce je patrné provázání zdiva paláce s jižní zdí bašty. 
Taktéž ubouraná dvorní ze� tohoto paláce nazna�uje ve 
svých horních partiích, že byla kdysi provázána 
s jihovýchodním nárožím bašty. Oblá strana bašty je pon�-
kud nato�ena sm�rem k vstupní brán� do p�edhradí. Její 
západní strana není plynule napojena na obvodové zdivo 
západního paláce, ale vytvá�í zde odskok t�sn� za nárožím 
paláce. Pr�b�h zdiva bašty ústící do severního parkánu je 
též pon�kud odsazen od vn�jšího líce bašty. Na toto odsa-
zení dosedala hradba parkánu. I ta byla provázána s jejím 
zdivem. P�evážná �ást zmín�né zdi byla v novov�ku zten-
�ena jejím odsekáním z vnit�ní strany parkánu p�i vestavb� 
nové budovy. Dnes je severní parkánová ze� zcela zbo�ena 
až na p�ízemní �ást. Jihovýchodní nároží bašty a severozá-
padní nároží severního paláce odd�lovala úzká proluka, 
která je v celém pr�b�hu výšky bašty vyzd�na cihelnými 
výpln�mi r�zného stá�í a charakteru. 

 
Interiér bašty 

P�ízemí (sklepení). Je p�ístupné vstupním otvorem 
prolomeným v severovýchodním zdivu bašty v blízkosti 
p�vodní parkánové zdi. Sklep je zaklenut polokruhovou 
valenou klenbou. Klenba probíhá vrcholnicí sm�rem vý-
chod-západ. Od severu do ní zabíhá z válcové �ásti výse�. 
Klenba je cihelná, pouze její pata je na jižní stran� zd�na 
z velmi plochých kamen�. Dnešní podlaha se nachází cca 
1,5 metru pod úrovní venkovního terénu. Z�ejm� se ne-
jedná o p�vodní úrove� podlah, protože na západní 
a východní vnit�ní st�n� bašty se nachází skupina t�í 
masivních kapes po trámech �i pr�vlacích, které patrn� 
nesly prkennou podlahu. Kapsy se nacházejí v úrovni 
ukon�ené �ádky zdiva a nebyly dodate�n� vylámány. 
Trámy byly tudíž osazeny p�i výstavb� bašty. Této bývalé 
úrovni podlahy také odpovídá umíst�ní st�ílnových nik na 
východní a severní stran� bašty. Úrove� vstupu do bašty 
se nachází asi 30 cm pod zmín�nou p�vodní podlahou. 
Sklepení bašty je rozd�leno na dv� prostory novov�kou 
p�í�kou ve sm�ru západ-východ, která byla vystav�na až 
po zrušení p�vodní d�ev�né podlahy. P�í�ka je p�evážn� 
zd�na z cihel za použití lomového kamene. Zhruba upro-

Švihov. Znázorn�ní situace �ervené bašty a p�ilehlého 
paláce podle díl�ích cedulí z r. 1563. 
 

Švihov. 2D perspektivní vizualizace �ervené bašty – sou-
�asný stav. Pohled od severovýchodu. 
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st�ed její délky se nachází prostý vstup. Severní menší 
prostora je kompletn� omítnuta v�etn� dochovaných kapes 
po osazení trámu. V jižní, nyní omítek tém�� zbavené 
sklepní prosto�e, je na stran� sousedící se západním palá-
cem, nad stávající úrovní podlahy, sledovatelná šikmo 
vystupující ze�, jejíž horní úrove� kon�í zhruba ve výšce 
n�kdejších stropních trám�, která p�i jihozápadním kout� 
p�edstupuje líc pokra�ující nadezdívky cca o 0,7 m a zjevn� 
prochází hmotou zdiva bašty k vn�jšímu odsazenému náro-
ží. Na opa�né stran� se p�ed koutem vytrácí. 

Na východní stran� bašty v prostoru n�kdejšího par-
kánu odhalil nedávný výkop p�i pat� bašty u jejího jihový-
chodního nároží krátký úsek ven odsazeného zdiva 
o výšce cca 20 cm, který šikmo zabíhá pod baštu nedaleko 
severovýchodního koutu n�kdejší parkánové zdi. Tato �ást 
zdiva spolu s výše uvedeným popisem p�edstupující zdi 
v interiéru p�ízemí bašty je patrn� poz�statkem starší zdi, 
která se zde nacházela p�ed pozdn� gotickou p�estavbou 
a byla �áste�n� využita p�i výstavb� �ervené bašty. 

P�vodní p�ízemí bašty bylo vybaveno t�emi st�ílnami 
v rozši�ujících se nikách. První ze st�ílen ústila na západ 
sm�rem do p�edhradí a opat�ena byla svislým obdélníko-
vým pr�zorem, jenž má pískovcové ost�ní. Horní �ást 
tohoto ost�ní je zna�n� zerodována do podoby kruhového 
otvoru a vytvá�í tak dojem obrácené klí�ové st�ílny. Omít-
nutá nika nebyla opat�ena d�ev�nou rozp�rou p�ed st�íl-
nou. Z toho lze vyvodit, že sloužila pro st�elbu z lehkých 
st�elných nebo palných zbraní. Druhá st�ílna, ústící sm�-
rem k vstupní v�žové brán� na p�edhradí, byla též opat�e-
na svislým pr�zorem v obdélném pískovcovém ost�ní. 
Vnit�ní nika st�ílny je dnes zazd�ná. Zven�í lze nahléd-
nout do prostoru p�ed st�ílnou. Ani ta nebyla opat�ena 
d�ev�nou rozp�rou. T�etí st�ílna byla situována v míst� 
dnešního vstupu, který vznikl jejím rozší�ením. Patrné je 
p�vodní cihelné klenutí nad n�kdejším osazením pískov-
cového ost�ní st�ílny a zužující se záklenek st�ílnové niky. 

Pozoruhodnou situaci zjiš	ujeme v interiéru p�ízemí 
bašty p�i jihovýchodním kout� t�sn� nad patou zaklenutí 
v míst�, kde se nachází v�trací okénko ústící do prostoru 
západního paláce umíst�né asi 60 cm nad úrovní sou�as-
ného terénu p�ízemí paláce. Výse� v klenb� nazna�uje, že 
byla budována zárove� s valenou klenbou. Okénko bylo 
však prolomeno dodate�n� do již hotové jižní zdi bašty. 
Poukazují na to stopy v interiéru, kde je kolem prostoru 
okna patrné vysekání p�vodního zdiva a také zjevná ci-

helná dozdívka kolem v�tracího otvoru na stran� západní-
ho paláce. Z této situace je z�ejmé, že klenutí a v�trací 
okénko vzniklo spole�n� v mladší stavební fázi. Víme, že 
trámové stropy severního paláce a p�ízemí vstupní v�žové 
brány do jádra hradu byly v pr�b�hu p�estavby zrušeny 
a opat�eny vloženými klenbami. Letopo�et nad vstupem 
vstupní brány 1495 nazna�uje, že v�ž byla dokon�ena 
v tomto roce v�etn� kleneb.8) V té dob� mohla být �erve-
ná bašta také opat�ena vloženými klenbami, které nahradi-
ly p�vodní trámové stropy. V této souvislosti nem�žeme 
p�ehlédnout jeden d�ležitý fakt související s obsluhou 
st�ílen v p�ízemí. V klenb� není patrná žádná zazdívka 
prostupu, kde by bylo eventuáln� umíst�né schodišt� 
vedoucí z prvního patra a na jižní i východní st�n� skle-
pa nejsou také patrné žádné druhotné stavební úpravy  

Švihov. Renderovaná 2D perspektivní vizualizace �ervené 
bašty – sou�asný stav. Pohled od jihozápadu. 

Švihov. P�dorysné plány �ervené bašty. Naho�e p�ízemí –
�erchovanou �arou vyzna�en pr�b�h nosných trám�, upro-
st�ed 1. patro, dole 2. patro. Tmav� šed� vyzna�eny gotické 
konstrukce, sv�tle šed� novov�ké zazdívky a konstrukce. 
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v podob� zazd�ných prostup�. Pouze na jižní stran� na-
pravo od v�tracího okénka je kousek nad vzep�tím klenby 
budovaným z lomového kamene sledovatelná �ást obdél-
né zazdívky na p�t vrstev cihel o p�ibližné ší�ce vstupu. 
Pokra�ující klenba je dále v t�chto místech zd�ná pr�b�ž-
n� z cihel. Obdélná zazdívka se nachází zhruba pod mís-
tem vstupu do prvního patra bašty. 

Limitované metody povrchového stavebního pr�zku-
mu nám zatím nedovolují objasnit závažnou otázku, jak 
a kudy bylo p�ízemí �ervené bašty p�ístupné v dob� po 
zaklenutí p�ízemí. Nabízí se jediné sch�dné �ešení, totiž 
to, že dnešní vstup do p�ízemí bašty vznikl ješt� 
v pozdním st�edov�ku. 

První patro. Je p�ístupné po p�edloženém schodišti 
vybudovaném až v roce 1951.9) Vstup lemovaný nov�jší 
cihelnou vyzdívkou má na levé stran� p�i podest� schodiš-
t� zbytky tesaného nároží, které zasahuje pod dlažbu po-
desty. P�vodní schodišt� vedlo bezpochyby z úrovn� 
podlahy západního paláce v tlouš	ce zdi a klenutí vstupu 
bylo umíst�no o n�co nížeji. Tak je i schodišt� zobrazeno 
na plánku hradu z poloviny 18. století.10) O tom, že je 
dnešní vstup výše než p�vodní, sv�d�í také poškozená 
dolní �ást nást�nné malby s turnajovým výjevem uvnit� 
bašty nad vchodem. Prostor je zaklenut valenou polokru-
hovou klenbou s trojúhelnými výse�emi. Toto patro bašty 
je prosv�tleno celkem t�emi okny. Dv� sm��ovala na 
stranu západní a poslední na stranu severní. Umíst�ny jsou 
v p�vodních dochovaných nikách opat�ených pozdn� 
gotickou výmalbou s pozd�jšími latinskými nápisy. Ve 
�tvrté nice se nachází patrn� zazd�ná st�ílna. P�vodní 
gotická tesaná okna se nedochovala. V dob�, kdy sloužila 
tato prostora jako kancelá� ú�edníka, byla bezpochyby 
nahrazena novými d�ev�nými. Na východní st�n� je patr-
ná nika po zazd�ném novov�kém p�ístupu, který spojoval 
patro bašty s novou budovou vestav�nou do severního 
parkánu v 18. století. Interiér p�ízemí byl opat�en na všech 
st�nách bohatými nást�nnými malbami, které vznikly ješt� 

za života P�ty Švihovského a jsou p�isuzovány Mistru 
žirovnickému, který také vyzdobil prostory hradu Žirovni-
ce a kapli na hrad� Jind�ichov� Hradci. Malby v interiéru 
�ervené bašty jsou patrn� nejmladším �lánkem jeho díla 
a jsou datovány do rozmezí let 1490 – 1500.11) Interiér 1. 
patra bašty prošel v druhé polovin� 20. století mnoha 
stavebními úpravami a restaurátorskými zásahy. 

Druhé patro. V dob� povrchového pr�zkumu �ervené 
bašty nebyl interiér 2. patra p�ístupný. Autor jej zhodnotil 
jen na základ� bohaté fotodokumentace poskytnuté kaste-
lánem L. Boj�ukem. Vstup do této úrovn� byl prolomen 
ve stejné ose jako vstup do p�ízemí. Ost�ní je opat�eno 
cihelnou vyzdívkou. Toto patro bylo p�ístupné 
z hrázd�ného podst�eší západního paláce. Interiér byl 
patrn� kompletn� omítnut. Podlaží je vybaveno celkem 
šesti st�ílnami umíst�nými v r�zn� širokých cihlami za-
klenutých nikách, jejichž plochy byly též omítnuté. T�i 
st�ílny mí�ily na západ, dv� na sever a jedna na severový-
chod. St�ílny byly opat�ené pískovcovými ost�ními. Vy-
bavení st�ílnových nik je velmi pozoruhodné. Na severní 
a severovýchodní stran� se st�ídají obdélníkové st�ílny 
svislé s horizontálními. Horizontální st�ílny jsou vždy 
umíst�ny v nikách, jejichž parapet za�íná asi 50 cm nad 
podlahou, je vyzd�n v celé hloubce niky a je pokryt prkny, 
na jejichž konce byly nadezdívány špalety nik. Zhruba 
uprost�ed hloubky niky byl umíst�n p�i povrchu parapetu 
zasouvací trám. Spodní �ást horizontální st�ílny má upro-
st�ed šikmý žlab, takže zven�í p�ipomíná st�ílna písmeno 
T. Podobné vybavení niky je i u jedné ze st�ílen na západ-
ní stran�. Ta je však opat�ena svislým pr�zorem. Zbylé 
svislé st�ílny nemají zvýšený parapet a umož�ují p�ístup 
až ke st�íln�. Prkenná podlaha nik byla p�ímo p�ístupná 
z podlahy patra po menším stupni. T�sn� p�ed st�ílnou je 
p�i její spodní úrovni klasický okenní parapet. Nad tímto 
parapetem, tedy t�sn� za st�ílnou asi ve výšce prsou �lo-
v�ka se nacházejí kapsy po zasouvacích trámech. St�ílny 
na západní stran� byly vybaveny podobn�. St�ílna umíst�-
ná v jihozápadním kout� interiéru bašty byla sice vybou-
rána a vzniklý otvor zazd�n cihelnou výplní, ale zbylá �ást 
niky prozrazuje, že se jednalo o st�ílnu svislou opat�enou 
op�t rozp�rným trámem ve výšce stojícího st�elce. Toto 
patro �ervené bašty bylo zjevn� ur�ené pouze k obran� 
a to r�znými druhy palných zbraní, které se zaklesávaly za 
rozp�rný trám, aby se zabránilo zp�tnému rázu. P�estože 
se jednalo o ryze obranné patro, byla tlouš	ka zdiva zesla-
bena na 1,4 m oproti zdivu prvního patra, které dosahuje 
dvou metr� ší�e. 

Poznámky: 1) Srovnej Novobilský, M.: Úvaha nad 
stavebním vývojem jádra hradu Švihova. In: D�jiny sta-
veb 2007. Plze� 2007, s. 225 – 248. 2) Sedlá�ek, A.: Hra-
dy, zámky a tvrze Království �eského IX. Praha 1893, s. 4. 
3) Teplý, F.: Františka Zemana Kniha o Švihov� a okolí. 
Švihov 1927, s. 109. 4) Patrn� se velkou sv�tnicí dvo�an-
skou myslí sál v západním paláci. 5) Citace v pozn. 3, s. 
113. 6) Citace v pozn. 2, s. 4. 7) Citace v pozn. 3, s. 113. 
8) Muk, J. – Lancinger, L.: Hrad Švihov, stavebn� histo-
rický pr�zkum. SÚRPMO Praha 1975, s. 7, kapitola 
Vstupní v�ž hradu. Nepublikováno. 9) Štorm, B.: Obnova 
Státního hradu Švihova, Zprávy památkové pé�e 
XIV/1954, s. 180. 10) Citace v pozn. 9, s. 3, kapitola 
�ervená bašta. 11) Kolektiv: Pozdn� gotické um�ní 
v �echách. Praha 1985, s. 299 – 300.  

         (pokra�ování p�íšt�) 

Švihov. Plán hradu z 18 století. Patrná pr�b�žná proluka 
mezi �ervenou baštou a vestav�nou budovou do parkánu, 
mostek spojující nad soutkou severní palác se západním 
a pr�chod z prostoru p�ed bránou spojovacího k�ídla. 
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K po�átk�m zámku v �achrov� 
Ji�í Úlovec

Ves �achrov, rozkládající se asi 14 kilometr� jižn� od 
Klatov, je známá významnými památkami, k nimž dnes 
pat�í gotický kostel svatého Václava a rovn�ž gotická tvrz 
�i spíše její poz�statky. P�vodn� tu však stávala další d�le-
žitá stavba, totiž bývalý zámek, b�hem 20. století zcela 
zaniklý. Zatímco však o dob�, v níž nastal jeho konec, nelze 
pochybovat, po�átky zámku z�stávají stále nejasné. Pro 
�ešení této otázky se nejd�íve seznámíme jen ve zkratce 
s majetkovým vývojem statku od záv�ru 17. do poloviny 
18. století, nebo	 podrobn�jší p�ísp�vek byl již publiko-
ván.1) 

�achrov vlastnil v záv�ru 17. století František Mikuláš 
z Morzinu, který uzav�el 20. dubna 1692 smlouvu s Ada-
mem Humprechtem Fortunatem Kocem z Dobrše a vym�-
nil s ním �achrovský statek za zboží M�cholupy, Makov 
a Újezdec poblíž Klatov.2) Adam pak sm�nil nov� nabytý 
majetek již 3. února 1695 s Františkem Eusebiem Khuenem 
z Bellasy za statky Tažovice, Hod�jov a dv�r Lhotu.3) 
Rychlá vým�na majitel� statku pak pokra�ovala i nadále, 
nebo	 František Eusebius ho prodal 6. zá�í 1697 bratrovi 
Jakubovi Ferdinandovi Khuenovi.4) 

Jakub Ferdinand žil po koupi statku n�jakou dobu na 
�achrov�. Za manželku si vzal Annu Kate�inu, s níž vedl 
správu majetku. Zadlužil se však a p�ed rokem 1708 ze-
m�el. Na�ízením z 11. prosince roku 1708 proto byli usta-
noveni komisa�i, od nichž koupil samotný �achrovský 
majetek Old�ich Benjamín Ehrenfried Fruwein z Podolí, od 
roku 1695 majitel sousedního nemil-
kovského zboží.5) Old�ich poté u�inil 
z �achrova hlavní sídlo, na n�mž 
pobýval s rodinou. Jeho první ženou 
byla Kate�ina Dorota Milí�ovská 
z Braunbergu, s níž m�l syna nezná-
mého jména, který zem�el v Nemilko-
v� ve v�ku t�i �tvrti roku. Kate�ina však 
zesnula již 5. �íjna 1723 v �achrov� a v 
místním kostele byla rovn�ž poh�bena. 
Old�ich se rok po jejím úmrtí oženil 
podruhé, a to s Annou Barborou, roze-
nou Z�ovskou z Korkyn�. Zesnul 16. 
listopadu 1739.6) 

Doba, po kterou Old�ich vlastnil 
�achrov, byla pro ves a statek vý-
znamná, nebo	 za n�ho došlo k mno-
hým zm�nám. Doložena je zejména 
p�estavba kostela svatého Václava, na 
níž je p�edpokládána ú�ast významné-
ho barokního stavitele Marka Antonia 
Gilmettiho, který ve vsi jinak �asto 
pobýval a snad p�ímo p�i n�které 
stavební akci v �achrov� 3. zá�í 1730 
zem�el.7) Old�ich je pak považován za 
stavebníka �achrovského zámku, 
ovšem názory na dobu, kdy k tomu 
došlo, se podstatn� liší. 

Jednotliví auto�i zabývající se d�-
jinami statku se samoz�ejm� pokoušeli 
stanovit dobu vzniku zámku, ovšem 

jelikož nem�li oporu v písemných pramenech ani ve stavb� 
samé, došli k r�zným záv�r�m. K problematice datace doby 
výstavby zámku se jako první – pokud je dosud známo – 
vyslovil Jaroslav Schaller v roce 1790, podle n�hož byl 
založen „p�ed p�ibližn� padesáti léty“.8) Tuto informaci 
p�evzal v roce 1839 rovn�ž Johann Gottfried Sommer, 
podle n�hož byl založen kolem roku 1740 rytí�i Fruweiny 
z Podolí.9) Stejnou dataci jeho založení pak uvedl v roce 
1893 August Sedlá�ek10) a poté p�evzali rovn�ž auto�i sou-
pisu památek klatovského okresu z roku 1899,11) soupis� 
z let 1957 a 1977 a kone�n� také autorský kolektiv z roku 
1985.12) Situace se výrazn� zm�nila teprve na p�elomu 
minulého a tohoto století. Karel Ku�a sice ješt� v roce 1996 
setrval na obdobné pozici,13) ovšem nejprve Pavel Vl�ek 
a po n�m Ji�í Úlovec došli k jinému záv�ru. První p�edpo-
kládal, že k p�estavb� staršího objektu na zámek došlo po 
roce 1715, kdy se statku ujali Fruweinové z Podolí (což je 
omyl), a p�ed rokem 1726 byla dokon�ena,14) kdežto druhý 
p�edpokládal, že zámek byl založen b�hem dvacátých let.15) 
To poté zopakoval rovn�ž v publikaci z roku 2000.16) Ko-
ne�n� pak autor této stati poté, co se seznámil s novými 
prameny, konstatoval v roce 2004, že zámecká budova stála 
již v roce 1713.17) Jelikož pak v poslední publikaci nem�l 
možnost citací pramen�, je nutné toto tvrzení blíže vysv�t-
lit. 

O �achrovský zámek se zajímal již krátce po jeho do-
stavb� Gottfried Daniel Wunschwitz, známý zájemce 

�achrov (okr. Klatovy), p�ízemí tvrze a zámku podle plánu zednického mistra Jaro-
míra Pokorného z roku 1940. Pln� zna�eno zdivo gotické, k�ížky kolmo ke konstruk-
cím zdivo renesan�ní, k�ížky šikmo ke konstrukcím zdivo z poloviny dvacátých let 18. 
století, šrafovan� barokní zdivo z druhé poloviny 18. století, te�kovan� mladší úpravy 
v�etn� nerealizovaného návrhu p�estavby zámku na hotel (kresba autor). 
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o heraldiku a genealogii. Místo navštívil 26. a 27. listopadu 
1714, aby získal bližší informace o jeho tehdejších majite-
lích, Fruweinech z Podolí. Krom� zdejšího kostela a tvrze si 
pak prohlédl rovn�ž zámek, o n�mž si zapsal následující 
údaje: 

„V �achrov�, zámku a vsi ležícím v Práche�ském kra-
ji, je na vn�jším pr��elí nad vstupem do vnit�ního nádvo�í 
nedávno zcela nov� vystav�né vrchnostenské obytné budo-
vy vid�t proti mostu na dvou pískovcových deskách vyte-
sané celé erby Fruwein� a Mili�ovských. Nad prvním jsou 
iniciály V. F. V. P., což znamená Vlrich Fruwein Von Po-
doli, a nad druhým K. .. V. B., to jest Katharina ... Von 
Braunnberg. Pod erby je v kameni [vytesán] letopo�et 1713 
jako rok, kdy majitel �achrova Old�ich Fruwein z Podolí 
a jeho manželka, paní Kate�ina Mili�ovská, tuto budovu 
dokon�ili a nechali osadit oba erby. Vid�l jsem a pozname-
nal 26. a 27. listopadu 1714“.18) 

Uvedený doklad umož�uje tvrdit, že Old�ich Benjamín 
Ehrenreich Fruwein z Podolí p�istoupil k výstavb� nového 

panského sídla – zámku bu�to ješt� v roce 1708, kdy statek 
koupil, nebo záhy poté. Ke stojící gotické v�ži tvrze 
s renesan�ní �ástí nechal p�istav�t trojk�ídlou patrovou 
budovu se dv�ma nárožními dvojpatrovými v�žemi, dokon-
�enou roku 1713. Ú�ast na jejím vybudování, p�i�ítaná 
zmín�nému staviteli M. A. Gilmettimu, nemusí být zpo-
chyb�ována; naopak je možné, že výstavba �achrovského 
zámku je logickým pokra�ováním jeho prací na okolních 
zámcích v Pob�žovicích, Ježovech, Nahošicích a Chudeni-
cích. Zhodnocení jeho stavebního vývoje a významu pro 
klatovský region je dnes možné pouze rámcov�, nebo	 
vývoj po roce 1948 p�ed�il nej�ern�jší obavy. Zámek i se 
statkem byl zabaven a p�eveden na místní jednotné zem�-
d�lské družstvo, které využívalo cennou budovu n�kolik let 
zcela nevhodným zp�sobem. Zámek záhy po roce 1950 

�achrov (okr. Klatovy), situace tvrze a zbytk� zámku podle 
zam��ení Ing. Durase z roku 1969 (kresba autor). 
 

�achrov (okr. Klatovy), severní pr��elí zámku. Vý�ez 
z pohlednice, dvacátá léta minulého století. 

�achrov (okr. Klatovy), kresba zámku od K. Faltyse z roku 
1944 (originál v majetku rodiny T�movy). 
 

�achrov (okr. Klatovy), torzo severovýchodní nárožní v�že 
zámku v roce 1970 (foto Petr Chot�bor). 
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vyho�el podruhé. Zem�d�lské družstvo však k jeho oprav� 
již nep�ikro�ilo, ale naopak neudržovaný objekt mezi léty 
1971 a 1972 zbo�ilo. Tak zanikl jeden z nejcenn�jších ran� 
barokních objekt� Klatovska, aniž byla p�ed jeho demolicí 
po�ízena náležitá dokumentace. 

Poznámky: 1) Ji�í Úlovec, Vrchnostenská sídla 
v �achrov� a B�ezí, Západo�eský sborník historický 5, 
1999, s. 73 – 121. 2) Národní archiv (dále NA) – Desky 
zemské v�tší (dále DZV) 402, fol. K 4 – 9v. 3) NA - DZV 
403, fol. J 29- K 3. 4) NA - DZV 405, fol. A 1-5. 5) NA - 
DZV 412, fol. G 1v-5v. 6) Státní oblastní archiv (dále SOA) 
Plze� - Sbírka matrik, �achrov 1, s. 136. 7) Ke Gilmettiho 
úmrtí viz SOA Plze� – Sbírka matrik, �achrov 1, s. 1. O 
jeho �innosti srovnej Bed�ich Štiess, N�kolik poznámek k 
životopisu M. A. Gilmettiho, Památková pé�e 1968, �. 5, s. 
152 – 153. Dále srovnej Prokop Toman, Nový slovník 
�eskoslovenských výtvarných um�lc�, Praha 1936, s. 157; 
Vít Kudrli�ka, Kalendárium kulturních osobností Šumavy 
a Chodska, Praha 1997, s. 74; Ladislava Vá�ová, Z minu-
losti m�ste�ka �achrova, Vlastiv�dné zprávy Muzea Šuma-
vy, 2, Sušice 1991, s. 180 – 181, a kone�n� Kolektiv, Ency-
klopedie architekt�, stavitel�, zedník� a kameník� 
v �echách, Praha 2004, s. 197 – 198. 8) Jaroslav Schaller, 
Topographie des Königreichs Böhmen, Dritter Theil, Pra-
chiner Kreis. Praha und Víde� 1790, s. 231, �. 1, statek 
�achrov. 9) Johann Gottfried Sommer, Das Königreich 
Böhmen, Siebenter Band, Klattauer Kreis. Praha 1839, s. 
62, �. 1. 10) August Sedlá�ek, Hrady, zámky a tvrze Krá-
lovství �eského, díl devátý, Domažlicko a Klatovsko, Praha 

1893, s. 266. 11) Soupis památek historických a um�lec-
kých v politickém okresu klatovském, F. A. Borovský – 
Karel Hostaš – Ferdinand Van�k, Praha 1899, s. 9. 12) 
Kolektiv, Um�lecké památky �ech, Praha 1957, s. 77. 
Kolektiv, Um�lecké památky �ech. Díl první (A – J), Praha 
1977, s. 170. Kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v �echách, na 
Morav� a ve Slezsku, �tvrtý díl, Západní �echy, Praha 
1985, s. 48. 13) Karel Ku�a, M�sta a m�ste�ka v �echách, 
na Morav� a ve Slezsku, první díl (A – G), Praha 1996, s. 
447. 14) Pavel Vl�ek, Ilustrovaná encyklopedie �eských 
zámk�, Praha 1999, s. 193. 15) Citace v pozn. 1, s. 95 – 96. 
16) Ji�í Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze �ech, Praha 
2000, s. 46 – 47. 17) Ji�í Úlovec, Hrady, zámky a tvrze 
Klatovska, Praha 2004, s. 41. 18) NA – Genealogická sbír-
ka Wunschwitz, kart. 9, i. �. 283, Fruwein z Podolí: „Zu 
Tschachrau, welches Schloss und Dorf im Prachiner crayss 
lieget, ist auswändig über den Eingang in den innern Hof 
des unlängst gantz neu erbautes herrschafftlichen Wohnge-
baues in zwey groben Sandsteinen gegen der Brücken das 
Fruewein- und das Militschiowskysche gantze Wappen 
aufgehauenen zu sehen, umb des ersten sind die Buchstaben 
V. F. V. P. id eht: Vlrich Fruewein Von Podoli, umb des 
letzteren aber K. .. V. B. das ist Katharina ... Von Braunn-
berg befindtlich; unter diesenWappen ist in einem Stein die 
Jahreszahln 1713, als welches Jahr der Besitzer von Tscha-
chrau hl. Vlrich Fruewein von Podoli, dessen Gemahlin die 
Frau Catharina Militschiowskyn ist, solches Gebau verferti-
gen, und die 2 Wappen darauf hat sitzen lassen. Vidi et 
notavi 26. et 27. Nov. An. 1714“. 

Podzemí ho�ovického hradu 
Karel Pokorný

V Ho�ovicích (okr. Beroun) stojí p�ímo ve m�st� ba-
rokní zámek, p�ístupný ve�ejnosti. O pár desítek metr� dál 
se nad svahem nalézá tzv. Starý zámek, o kterém snad jen 
místní obyvatelé a odborníci v�dí, že býval pevným a roz-
lehlejším gotickým hradem. Poslední viditelnou známku, 
která tomu nasv�d�ovala, tedy zbytek mohutného valu 
severn� od vstupu do areálu, byl odbagrován v roce 1980 
a na jeho míst� byly postaveny garáže.1) 

I když �ást této pevnosti obrácená k m�stu je situována 
na planin�, husité ji nedobyli. Zabránil jim v tom z�ejm� 
p�edevším hluboký a široký p�íkop a mohutný val, na kte-
rém ješt� byla palisáda. V jižní �ásti opevn�ní byla brána 
i s malou brankou pro p�ší s padacími mosty. K jejich pod-
po�e stál na valu ješt� srub. Také zde m�la být ješt� válcová 
v�ž (spíše bašta), ale dnes po ní již není památky. Nakonec 
kališníci hrad získali tím, že hejtman p�evlékl kabát a pev-
nost vydal.2) 

Gotickou podobu sídla tedy již nyní nic nep�ipomíná. 
P�esto Starému zámku v Ho�ovicích v�nuje profesor Tomáš 
Durdík ve své knize Hrady p�echodného typu tém�� deset 
stran. V dob�, kdy na knize pracoval, byl druhý suterén 
objektu nep�ístupný.3) Nyní v objektu bývalého hradu sídlí 
n�kolik firem a p�i generální oprav� byla odstran�na ze�, 
která zp�sobila, že podzemí hradu bylo pomalu zapomenuto. 

O podzemních prostorách ho�ovického hradu pouze 
August Sedlá�ek uvádí, že jsou zde „rozmanité podzemní 
šíje“. Také zmi�uje vinný sklep, pivovarské sklepy a další 
prostory a výklenky.4) Mohl mít též na mysli suterénní 
místnosti za dnes zaslepeným schodišt�m, které jsou však 
p�esn� zachyceny na map� z první poloviny 19. století.5) 

Ze suterénu hradu p�ík�e klesají schody do jakési ko-
munika�ní místnosti zaklenuté valenou cihelnou klenbou (z 
cihel „buchet“), z níž vpravo je vstup do rozsáhlého valen� 
klenutého sklepa. V n�m je tém�� zanesený odtokový kaná-
lek a hned vstup do komory, rámovaný obdélným kamen-
ným portálem. Z�ejm� zde byly osazeny pevné dve�e 
a komora mohla sloužit pro úschovu cenn�jší v�ci. Na 
velký sklep navazuje další prostora, o které se spekuluje, že 
tvo�ila podzemí hranaté v�že, po které ale již není ani stopy. 
Naproti vstupu je výklenek, v jehož �elb� je skála. Upro-
st�ed této prostory je kvalitn� zhotovená asi 6 metr� vysoká  

Komunika�ní místnost. Vlevo ústí sou�asného schodišt�, 
v �ele naho�e zrušené schodišt�, dole vpravo a v �ele vpravo 
ústí kanálk�, v �ele vlevo vstup do chodby (foto K. Pokorný 
2009). 
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šachta, jejíž poklop je tak jako oba sklepy 
již mimo sou�asný p�dorys hradní budovy. 
Pokud by zde bývalo v�zení, musela by 
spojnice mezi sklepy vypadat jinak. V obou 
podzemních místnostech, jejichž valená 
kamenná klenba obsahuje také staré cihly 
velkého formátu, byla v dob� autorova 
pr�zkumu (roku 2009) neuv��itelná zm�	 
d�ev, bahna a vzlínajících plísní, zna�n� 
narušujících kamenné zdivo. 

Z komunika�ní místnosti pod nov�jší-
mi schody jsou dále patrná dv� nízká ústí 
štol a vlevo vedoucí chodba. Nad jednou ze 
štol bývalo staré p�ístupové schodišt�. Zbyl 
jeden schod a zazdívka. Spodní �ást scho-
dišt� musela být d�ev�ná, nebo	 jinak by 
byl p�ístup ke štole problematický. Štola 
p�ímo proti sou�asnému schodišti je výše 
uvedeným kanálkem a odvád�la vodu ze 
sklepení, která v místnosti pod schody 
p�etékala do druhé štoly. Ob� ražené štoly 
�i kanály jsou zanesené, ale z�ejm� kv�li 
�išt�ní byly pr�lezné. 

Chodba je posazena o n�co výše, než je 
úrove� místnosti pod schodišt�m, z�ejm� 
proto, aby nebyla zaplavena p�i zvýšené 
hladin� podzemních vod. Je vyražená ve 
skále a musí se do ní po �ty�ech. Po n�koli-
ka metrech zahýbá prudce doprava a její 
strop se pak zvedá. V ohybu je nalevo 
místn�stka s výklenkem pro sv�tlo a za 

ohybem pr�raz do paralelní vodní štoly. Dále lze jít 
v p�edklonu a zhruba po 10 metrech se za mírnou zatá�kou 
zprava napojuje ona soub�žná štola, která sem svádí trochu 
vody. Také zde jsou naplaveniny a pod nimi patrn� odtoko-
vý žlábek. V první t�etin� chodby je nutné p�ekra�ovat 
n�kdy dost velké kameny, které se utrhly z hrub� ražených 
st�n a stropu, dále je už skála kompaktn�jší a p�kn� opraco-
vaná. Zato bahna p�ibývá a ve druhé t�etin� chodby je ho již 
nad holinky. Následují dv� zatá�ky. Konec této nejdelší 
pr�chozí hradní chodby u nás je mimo hradní areál a po-
sledních deset metr� je vyzd�no kamenným zdivem a zbu-
dováno z�ejm� pomocí výkopu, nebo	 se již nacházíme 
blíže povrchu. Chodba je dnes ukon�ena závalem. 

Zdá se, že šlo p�vodn� o hradní „tajnou“ únikovou 
chodbu. Po odstran�ní nános� by v ní naši vzr�stem menší 
p�edkov� mohli dob�e procházet. Patrn� kon�ila hned n�kde 
za závalem, kde je již svah. Tady n�kde by bylo umíst�no 
její skryté vyúst�ní. To, že chodba nevede p�ímo ze sklepe-
ní nejkratší cestou, je možné vysv�tlit tak, že v dob� vzniku 
chodby ješt� sklepy neexistovaly. Po jejich vybudování 
bylo nutné je odvodnit, k �emuž byla �áste�n� již existující 
chodba využita. 

Prozatím byla chodba pouze odkrokována, i když to 
bylo v bahn� náro�né. Její délka tedy �iní cca 200 krok�. 
Vše je zdokumentováno fotograficky a videonahrávkou 
a po�ítá se s jejím zam��ením. 

Literatura: 1) Durdík, T.: Hrady p�echodného typu. 
Praha 2007, s. 192. 2) Sedlá�ek, A.: Hrady, zámky a tvrze 
Království �eského VI. Praha 1889, s. 181 – 184. 3) Citace 
v pozn. 1. 4) Citace v pozn. 2, s. 182. 5) Citace v pozn. 1, s. 
193. 

Nem��ený orienta�ní plánek podzemí ho�ovického hradu po �áste�ném vy�is-
t�ní (kresba autor, upraveno). 

Velké sklepení. Vlevo vstup do komory, vzadu vstup do 
menšího sklepa s v�trací šachtou (foto K. Pokorný 2009). 
 

Tajná chodba (foto K. Pokorný 2009). 


