Opevn ní u sv. Barbory nedaleko Všekar
Petr Rožmberský – Karla Brzobohatá
Ves Všekary se rozkládá v prameništi vodote e, vlévaširoký 5 – 7 m. Jeho hloubka se v „suché“ ásti pohybuje
jíce se zleva do potoka Chuchly; ten je levob ežním p ítooproti vnit ní plošin mezi 1 – 1,4 m, oproti vrcholu náspu
kem eky Radbuzy u Holýšova (okr. Domažlice). Vsí promezi 1, 5 – 2 m. Násep byl nasypán z materiálu získaného
chází komunikace III. t ídy, spojující vesnice ležící severop i hloubení p íkop . Jeho p evýšení nad okolní terén se
pohybuje pr m rn okolo devadesáti cm. Na jeho vrcholu
západn od m sta Sta kova (potažmo západn od Holýšova;
probíhá plošina o ší ce cca 1 – 2 m, v severozápadním nároží
ob lokality se nalézají na hlavní komunikaci mezi Plzní
rozší ená na t i, v severním nároží na ty i metry. Vnit ní
a Horšovským Týnem – Domažlicemi, pokra ující do N plošina je ve stejné úrovni jako okolní terén a je vlastn
mecka, na tzv. ezenské cest ), s vesnicemi za lesním kom„schována“ za náspem. Celkové rozm ry opevn ní iní cca
plexem protékaným potokem Ho inou. P i této silnici, necelý
43 x 43 m.4)
kilometr za Všekary, stojí u lesa osam lý barokní kostel sv.
Barbory, nástupce hornické kaple, kdysi s poustevnou a pozZdá se, že prav ký p vod opevn ní m žeme vzhledem
d ji se školou.1)
Silnice pokra ující do Hradiš an za sv.
Barborou vstupuje do lesa, zatá í doprava
a potom z ní odbo uje jiná silnice
k bývalému dolu Charlotta u ernovic.
U této odbo ky se nachází nejvyšší bod
celého okolí (490 m n. m.). Jde o pom rn
ploché návrší. Mezi zatá kou a odbo kou
je ze silnice p i pohledu vpravo v ídkém
lese patrné zemní opevn ní.
Historické mapy tuto fortifikaci nezaznamenaly. Na n kterých podrobných
sou asných mapách je ást opevn ní zakresleno jako p írodní útvar.
F. A. Heber v první polovin 19. století hovo í v lese Ho ina o dvou hradech.
O jednom, jménem Ostrovec íká, že je
zcela zaniklý a až na n jaké p íkopy
a pahrbky se po n m nic nezachovalo.
Druhý se jmenuje Hradišt a leží v nevelké
vzdálenosti od p edešlého na pahorku nyní
zarostlém lesem a houštím, poz stávají po
n m prohloubeniny a zemní náspy. Jeho
poloha neposkytuje žádný výhled....2) Jak
uvidíme dále, nelze s Heberovými „hrady“
pojednávané opevn ní ztotožnit. Pokud
víme, zmi uje se o n m pouze historickoturistický pr vodce: Asi 300 m severn od
kostela sv. Barbory jsou v lese tvercové
p íkopy o rozm ru 40 x 40 m, áste n Plán opevn ní u sv. Barbory u Všekar (m eno pásmem a buzolou, kresba
napln né vodou a považované za švédské K. Brzobohatá 2011).
šance.3)
k charakteru náspu a p íkopu, nehled k malé rozloze opevFortifikace se nalézá v jen velmi nepatrn k východu až
n né plochy vylou it. Také st edov ký hrádek je nepravd jihovýchodu naklon né rovin . Žádným zp sobem nevyužípodobný – stavebník by si vybral místo, chrán né p írodou,
vá terén. Ne zcela pravidelná p ibližn tvercová plošina
nap íklad n jakou ostrožnu v lese Ho in . Mohlo by jít
o rozm rech cca 20 x 22 m je obklopena p íkopem a náo tvrz, vzniklou bez ohledu na terén, ovšem s vazbou na
spem, na jihovýchod je násep proražen a p íkop zasypán,
hospodá ské zázemí. Avšak relikty takového zázemí (vsi,
ímž vznikla nejspíše novodobá p ístupová cesta, související
poplužního dvoru) se v blízkosti fortifikace nevyskytují.
nejspíše s umožn ní t žby a odvozu d eva (nelze však vyVšekary byly od d jinných po átk v majetku kladrubského
lou it, že se jedná o p vodní p ístup). Sama vnit ní plocha
kláštera a potom sou ástí okolních panství a neznáme osobu,
obsahuje n kolik velice nevýrazných depresí a jeden oválný
která by se po nich psala a teoreticky by si mohla vystav t
zahloubený objekt na svém jihozápadním okraji. Nic nenaopevn né sídlo.5) Také nic nenasv d uje tomu, že by fortifisv d uje tomu, že by po jejím obvodu existovala hradba.
kace souvisela se zaniklou vsí Ostrovce, lokalizovanou
Vnit ní p íkop je v jižním a východním nároží zavodn ný,
tém 1,5 km severoseverovýchodn od opevn ní.6) Jsou zde
s rovným dnem, zvlášt ve východním nároží je patrn p poz statky vesnických objekt , hrází rybník a rokle, Hebesobením vody p íkop rozší ený (až 8 m) a násep nízký; zde
rem patrn považované za „hrad“ Ostrovec (jeho druhý hrad
je novodobý pr kop náspem, kudy p i zvýšené hladin m že
Hradišt by mohl být slovanským hradišt m, podle n jž se
voda odtékat. Jinak má p íkop na ezu tvar písmene „V“ a je
jmenuje ves Hradiš any).
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Pohled z jižního nároží valu na zavodn nou východní ást
p íkopu.
Na adu tedy p ichází tradice „švédských šancí“ (viz výše). Jsou však známy p ípady, že „švédskými šancemi“ byly
nazývány i zcela jiné objekty, jeho t eba prav ká i slovanská hradišt .7) P esto je t eba se u šancí (opevn ní
z t icetileté války) zastavit. Šance, trvalé opevn ní, se v tšinou stav ly k ochran a kontrole komunikací na strategických místech, jako byly nap . pr smyky. Z písemných pramen jde najevo, že p i výstavb t chto opevn ní bylo zapot ebí množství d eva – kmen , a také zemních prací.8) Fortifikace u sv. Barbory však jist nebyla vystav na k ochran
zcela bezvýznamné cesty. Ze strategického hlediska má její
umíst ní pouze jednu výhodu – byl odtud velmi daleký
rozhled a vizuáln bylo možné kontrolovat již zmín nou
hlavní komunikaci, v nejbližším bod však vzdálenou 4,5
km vzdušnou arou. Fyzická kontrola této d ležité silnice
z opevn ní u sv. Barbory nebyla možná. Že by opevn ní
bylo zbudováno jako strážišt je velmi nepravd podobné –
strážišt zjišt ná v polohách dalekého rozhledu, alespo
pokud je známo, nebyla opev ována.9)
Svým tvercovým tvarem opevn ní evokuje redutu.
Ovšem definice (d lost elecké) reduty zní: Reduty, úto né
fortifikace, d vodem jejichž vybudování bylo stanovišt pro
d lost electvo obléhající ur itý objekt. Také mohly být souástí liniového opevn ní vojenského tábora. Na vnit ní plošin byla umíst na d la. Do rozm r zkoumaných redut10)
by se upevn ní u sv. Barbory vešlo, ovšem není zde objekt
hodný obléhání, ani opevn ný tábor. Opevn ní nemohlo být
použito jako d lost elecké, nebo má na rozdíl od zkoumaných redut, kde plošinu obklopuje násep a až potom p í-

Východní nároží opevn ní s odtokem vody
kop,11) vnit ní plošinu obklopenou nap ed p íkopem a až
potom valem – d la by p i p ímé st elb st ílela do t lesa
valu. Snad by mohla být umíst na v rozší ených místech na
korun valu, avšak v takovém p ípad by nebyla nijak chrán na.
Fortifikace p chotní reduty, jejíž vnit ní plocha ležela ve
stejné výši jako okolní terén (což by souhlasilo s opevn ní u
sv. Barbory), mívala rovné dno p íkopu (zde jen na menší
ásti), jeho st ny byly sešikmené pod stejným úhlem a p íkop byl op t vn jší.12) Takže ani jako p chotní redutu nelze
toto opevn ní bez archeologického výzkumu ur it. Opevn ní u sv. Barbory nelze ztotožnit ani s opevn ními
z vále ných konflikt následujících po t icetileté válce.13)
Po zve ejn ní tohoto lánku patrn dojde k nájezdu detektorá na pojednávanou lokalitu. Snad se n jakým zp sobem dozvíme n co bližšího o u in ných nálezech.
Poznámky: 1) Podrobn in: Rožmberský, P. – Kr má ,
L.: Poustevníci, poustevny a poušt v Plze ském kraji.
V tisku. 2) Heber, F. A.: Böhmens Burgen, Vesten und
Bergschlösser I. Prag 1844, s. 234. 3) Procházka, Z. – Kondrys, A.: Horšovskotýnsko. Historicko-turistický pr vodce
. 9. Domažlice 1998, s. 118. 4) Zam ení pomocí pásma
a buzoly K. Brzobohatá, M. Prýmas, O. Slabý, P. Rožmberský, jaro 2011. 5) Sedlá ek, A.: Místopisný slovník historický Království eského. Praha 1908, s. 987. 6) Rožmberský,
P.: Zaniklé vesnice jižního Plze ska. Blovice 2008, s. 27. 7)
Nap . Zirwick, H.: Die Schanze bei Schippin. In: Adressbuch – Heimatkunde, Führer, Sagenschatz für den politischen Bezirk Plan-Weseritz und Umgebung. Plan 1926, s.
295 – 296. 8) Viz Rožmberský, P.: Kynžvartská šance,
Hláska II/1991, s. 9 – 11; Rožmberský, P.: P íse nická šance, Hláska II/1991, 17 – 19. 9) Bašta, J.: K otázce poznání
a interpretace strážiš . In: Ro enka Klubu Augusta Sedlá ka
1987. Plze 1986, s. 47 – 49; Rožmberský, P.: Oh ové
signály, Hláska X/1999, s. 60. 10) Pasiarová, V.: Fortifikace
t icetileté války – možnosti archeologického studia. Bakalá ská práce FF Západo eské univerzity v Plzni (uloženo tamtéž) z r. 2007, s. 23 – 24. 11) Viz modely zkoumaných redut
a experimentální stavba reduty in: Matoušek, V.: T ebel.
Obraz krajiny s bivou. Praha 2006, s. 137, 153, 165 – 169,
tab. 58 – 61. 12) Beneš, J. – Kub , F. – Török, J.: Soubor
militárií z po átku t icetileté války z volarských šancí, Archeologické rozhledy XLVII, 1995, 461 – 480. 13) Srovnej
Neuvirtová, A.: Archeologie relikt novov kých polních
opevn ní okresu Ústí nad Labem. Diplomová práce FF
Západo eské univerzity v Plzni (uloženo tamtéž) z r. 2011.

Pohled ze západního na severní nároží.
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Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
Napínavé historky z archeologické praxe, kterými dopl ovala archeoložka
Baštová odborný výklad, m a mého kamaráda ubezpe ily v tom, že do
tohoto kroužku budeme pravideln docházet. Jenže se již tak nikdy nestalo.
Kdo by to byl ekl – už i mému kamarádovi Milanovi je padeZa al jsem se více zajímat o um leckou tvorbu a historie na as ustoupila.
sát! V bec na to nevypadá. P edem mu p eji vše nejlepší do dalších
Po roce u ení jsem p ešel na plze skou St ední pr myslovou školu
let, zdraví, lásku, a úsp chy ve všem, co d lá. Nyní n kolik dat:
stavební. Tam m hodn bavily hodiny architektury, d jepisu a odborného
Milan Novobilský se narodil 11. listopadu 1961 v Plzni. Od útlého
kreslení. Jednoho íjnového dne roku 1978 jsem krá el po školní chodb
mládí projevoval nadání k výtvarnému um ní. Absolvoval n kolik
a spat il u zdi zasklenou vitrínu s n jakými knihami. V ní byly vystaveny
ro ník LŠU v Plzni, vystudoval však stavební pr myslovku.
erstvé p ír stky do naší školní knihovny. M j zrak okamžit padl na dv
Od roku 1991 se v nuje um lecké tvorb – malb a komorním
obrovské knihy, na kterých jsem si p e etl titulek eské hrady – jméno
plastikám, grafickým návrh m, ilustracím a restaurování (když
autorky tohoto díla zn lo Dobroslava Menclová. Ihned jsem pospíchal do
kabinetu paní profesorky, která m la školní knihovnu na starosti. Ta ochotn
jsem mu radil, aby maloval jeleny, že se budou dob e prodávat,
p islíbila, že mn oba svazky zap j í, ale až p íští týden, kdy knihy ve vitrín
odmítl). Vytvá í rekonstruktivní modely hrad pro hradní a muzejní
vym ní za další novinky. Netušil jsem, co m eká. Nastal onen osudný den
expozice a vyst ihovánky památkových objekt : Nap . Radyn ,
a já si nesl novotou vonící výtisky do t ídy, usedl do lavice a okamžit za al
Rabí, Velhartice, Kašperk, dob ívský hamr, chanovický zámek aj.
listovat v prvním díle. Naprosto jsem strnul v n mém úžasu. Takových
Od roku 1991 také aktivn sbírá staré p edvále né gramofonohrad tam bylo, ani jsem je všechny neznal, a ty krásné ilustrace. Jedine né
vé nahrávky, mechanické gramofony a veškeré gramop íslušenství
rekonstrukce dávných podob hrad z pera Dobroslavy Menclové m zcela
do roku 1945. Stal se lenem Retroklubu 78 p i Národním technicuchvátily. Také jsem obdivoval skv lé hlubotiskové fotografie a zejména
kém muzeu v Praze. Též po ádá p ednášky a retrodiskotéky
plánky hrad . To jsem ani ne ekal. M j prvotní dojem, vyvolaný ilustracemi
na obálkách obou díl , evokoval spíše p edstavu, že se jedná o kratochvilné
s autentickými p ehrávkami. Uspo ádal samostatné výstavy: Od
historické tení doprovázené legendami a pov stmi. Ale opak byl pravdou.
Edisonova fonografu k dnešku (Plze 1994). Od Edisona k cédé ku
Menclové hrady se náhle staly mojí biblí. Nic jiného jsem ani ne etl. Dobro(P eštice 2006).
slavu Menclovou jsem doslova hltal. Myslím, že n které pasáže z knihy
Milan Novobilský je však také zakládajícím lenem Klubu
mám tak na tené, že je znám skoro nazpam . Brzo jsem shledal, že tyto dv
Augusta Sedlá ka (od roku 1984), od roku 1993 lenem výboru
nepostradatelné knihy musím vlastnit. Ale jak je získat? V knihkupectvích
plze ské pobo ky KASu, od roku 1994 (až do nuceného zrušení)
ani v antikvariátech se neobjevovaly. Zb hal jsem celou Plze a bez úsp tajemník Nadace eské hrady založené
chu. Velmi jsem trp l. Bez Menclové nemá
život smysl. Takhle zvláštn jsem uvažoval.
KASem, spoluzakladatel edice ZapoA tehdy jsem se odhodlal k velmi troufalému
menuté hrady tvrze a místa – autor,
plánu. Nahlásím ztrátu knih. Vymyslel jsem
spoluautor, grafická úprava obálek
si i legendu o krádeži ve vlaku Plze – eské
a ilustrace. Bez jeho technických a
Bud jovice. Co se mn m že stát? Zaplatím
um leckých dovedností by edice zcela
n jakou zbytkovou hodnotu knih a pak
jist nedosáhla své úrovn .
budou již jen mé – navždy. Tak se i stalo. Za
V roce 1995 inicioval v rámci klu350 K tehdejší m ny jsem se stal vlastníkem
bu vznik Nau né stezky F. X. France,
jedine né literatury, by obouchané razítky
p vodního vlastníka. Nech mí dávní spolubyl koordinátorem akcí Dobývání hradu
žáci prominou, že jsem je p ipravil o šanci
Lopaty 1994 a St edov ké klání na
p e íst si n co o eských hradech.
hrad Lopata 1995 a zárove autorem
Najednou se ve mn probudila op t
scéná
bojových her pod Lopatou:
touha zabývat se historií a hrady. Vzpomn l
Dobývání hradu Lopaty 1994 a Boj
jsem si na své chlapecké p edsevzetí, že
o poklad Habarta z Lopaty 1995.
d kladn prozkoumám hrad Lopatu a za al
K hradní typologii p isp l uvedením do
jsem shán t první podklady pro budoucí
literatury „náhodného typu“ hradu.
výzkum této z íceniny. Poprvé jsem navštívil
Západo eské muzeum v Plzni jako po ínající
Milan se stále podílí na innosti plbadatel a poptal se po n kom, kdo by mn
ze ské pobo ky jako organizátor klubodal užite né rady a nám ty, odkud vlastn
vých výlet a zájezd i jako p ednášeza
ít a kde hledat. Takový lov k se našel.
jící na klubových sch zkách. Více
Tehdejší vedoucí odd lení novov ku Václav
o Milanov kastelologických po átcích
Švancar m l pro moji badatelskou zaujatost
vypoví jeho vlastní vzpomínky:
velké pochopení. Rád jsem k n mu chodíval,
„Již od mládí m provázel velký zájem Milan Novobilský u svého panelu na konferenci D jiny nejenom pro rady ohledn Lopaty, ale také
o sv tové um ní a historickou architekturu, staveb v Ne tinech.
i proto, že prost edí jeho pracovny, p epln né
zejména hrady. S otcem jsme asto jezdívali
mnoha starobylými p edm ty, vzbuzovalo
na poznávací zájezdy po západo eských památkách. Když otec zakoupil
m j všeobecný zájem. Hodn jsem pak navšt voval tohoto laskavého prav roce 1969 chatu v blízkosti Š áhlavic, objevil jsem p i jedné ze svých
covníka muzea se svým kamarádem z d tství. Ochotn jsme mu pomáhali
výzkumných výprav po rozsáhlém kozelském polesí z íceniny hradu Lopaty.
s katalogizací sbírkových p edm t , a díky tomu jsme m li p íležitost poRomantická skála, na níž se dochovaly skromné zbytky zdiva hradu
znávat hodn zajímavých v cí. Dodnes si vybavuji mýdlo vyrobené z lida polovina gotické brány, m velmi zaujala. Dodnes si pamatuji, jak m jako
ského tuku, p ivezené z n jakého vyhlazovacího nacistického tábora, nebo
malého kluka fascinoval pohled z d ev ného mostu vedoucího p es p íkop
drastické fotografie dokumentující zkázonosný výbuch v bolevecké muni na zbytky ty ící se pískovcové vstupní brány postavené na temeni buližníce. Ale úpln nejv tší radost jsem m l p i své první návšt v Václava Švankového monadnoku, a nechápal jsem, jak je v bec možné, že se taková
cara. Ptal jsem se ho, kde bych mohl zjistit n co více o hradu Lopat . On se
k ehká konstrukce dochovala, když všechny zdi zmizely. Na tuto svoji první
zamyslel a na chvilku n kam odb hl. Vzáp tí se vracel s velkou knihou
kastelologickou záhadu jsem pak pozd ji p išel.
vázanou v erveném plátn , na které bylo ozdobným písmem vytišt no
Po absolvování základní školy jsem nastoupil do O. P. Škoda, a za al
Hrady, zámky a tvrze království eského díl XIII. Plze sko a Loketsko. Já
se u it strojním záme níkem. V té dob jsem se hodn v noval um ní
do knihy hned dychtiv nahlédl a op t strnul v n mém úžasu. Úpln stejn ,
a za al intenzivn malovat. Mým cílem bylo stát se malí em. Tehdy se
jako u Menclové a jejích Hrad . Zatímco jsem si prohlížel donesenou knihu,
zakládal archeologický kroužek p i Západo eském muzeu v Plzni. Se svým
pan Švancar p ipomínal, že t ch díl je patnáct a je to nejv tší a nejrozsáhlejkamarádem jsme ze zv davosti navštívili muzeum a do kroužku se zapsali.
ší práce o eských hradech v bec, a že prý je to dílo tém nedostupné,
První sch zka byla velmi skromná. Krom nás dvou se totiž zatím nikdo
a když, tak za velké peníze. Udiven jsem p ikyvoval a v duchu si p edstanep ihlásil. Archeoložka Dara Baštová, poku ujíc jednu startku za druhou,
voval, jak tyhle knihy budu shán t. Nalistoval jsem stránky o historii Lopaty
nás dva osam lce provedla prostorami tehdejších depozitá a muzeem
a za al zcela posedle p episovat celou sta slovo po slov . Dnes bych se
prav ku, který se ve druhé polovin 70. let nacházel v klášte e Františkán .
touto metodou nikam nedostal. Pozd ji jsem pochopil, že si sta í ud lat jen
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n jaký antikvariát, hned jsem do n ho zasko il, zda tam n kde v zapomenutém a zaprášeném koutku nezahlédnu známý h bet s ervenou i zelenou
vazbou a se zlatým zdobným písmem Hrady, tvrze a zámky království
eského. Stále jsem toužil sehnat mého vysn ného Sedlá ka. Ale kde nic tu
nic. Tehdy to byly velmi vzácné a podpultové knihy. Nem l jsem šanci.
Teti ka na víkend odjela a my z stali ve er sami doma. Patrn nám
cht la dop át n jakou tu intimní chvilku pro sebe a p ipravila i n co k jídlu.
Pot ebovali jsme nádobí a p íbory. Já otev el krajní dví ka v horní kuchy ské sk ínce a zase mnou projel ten známý znehyb ující a on mující pocit.
Zírám užasle na známý zelený h bet. Bylo to Bud jovicko – t etí díl, druhé
vydání. Úpln netknutý. Proboha co d lá Sedlá ek v kuchyni a kde jsou další
díly? Ale žádné další díly nebyly k nalezení. I tak jsem dosáhl vysokého
stupn blaženosti. Bud jovicko m nadchlo. Dodnes je považuji za nejlepší
Sedlá k v svazek Hrad . Už se mnou nic nebylo. Jen jsem šustil stránkami
a až p ehnan teatráln jsem projevoval své okouzlení i nadšeníz knihy.
Ta má láska, když jsme v ned li dopoledne odjížd li do Plzn , zavolala
teti ce, že prý si p j í tu krásnou knihu, co objevila v kuchyni. Moc prý ji
zaujala. Vzala to na sebe. Teti ka sta ila sd lit, že kniha je zap j ená od
jejího p ítele, tuším tehdejšího oblíbeného zp váka swingu Richarda Adama,
a že ji musí vrátit. Bud jovicko jsem uchvátil a ekal, co bude dál. Ale dva
roky se nic ned lo. To už jsem s tou dívkou dávno nechodil. A tu jednoho
ve era n kdo zvoní. Byl to tatínek mé bývalé milé, bratr teti ky, co jsme u ní
týden bydleli. Hned se zeptal, zda mám ješt toho Sedlá ka. Musel jsem
p iznat, že ano, a v duchu jsem za al smutn t. Nastal as, kdy budu muset
Bud jovicko kone n vrátit. Ale on se p ekvapiv vytasil s tím, že vlastník
Sedlá kových hrad všechny díly až na to Bud jovicko prodal, a prý zda
chci, m žu si ten zbylý odkoupit za 450 K s. Tak jsem za dramatických
okolností kone n získal do osobního vlastnictví sv j první svazek Sedlá ka.
Jen jsem moc litoval, že jsem se neozval d íve, mohl jsem mít kompletní dílo
a bylo by po starostech. Ale asi k tomu ješt nenazrál as. Byl to jen takový
p edkrm, a bylo to tak správn . Jinak bych se asi Sedlá kovými Hrady úpln
zahltil.
Po maturit jsem nastoupil jako projektant do n. p. Silnice Plze . Ta
práce m moc nebavila a já hledal n jaké odpolední povyražení. Náhodou
jsem se dostal do atraktivního prost edí um leckého ateliéru prazvláštního
um lce Miroslava Zikmunda. V n barev, kouzelné prost edí a podmaniv
tajuplné malby m úpln pohltily a já cítil, že se op t ve mn probouzí
um lec. S kamarádem jsme si pronajali ateliér na okraji m sta a za ali tvo it.
Na hrady jsem v té dob ale nezapomn l. S kamarádem jsme asto podnikali
výpravy na Radyni, Vl tejn, Litice a samoz ejm i Lopatu.
Jednou, to bylo v roce 1983, jsem v ateliéru Miroslava Zikmunda potkal Jaroslava Nováka, zakládajícího lena KASu, který mi vzáp tí sd lil, že
se p ipravuje založení klubu, jehož cílem bude studium a publikování nových poznatk o eských hradech a odkázal mn na hlavního koordinátora
budoucího hradologického spolku Josefa Milera. Okamžit jsem se s ním
kontaktoval a byl pozván k p átelskému rozhovoru. Mezi e í Pepík zmínil
Heberovy Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser a ukázal mi jeden ze
svazk tohoto prvního souborného díla o eských hradech, který vlastnil.
Bohužel bez podmanivých litografických rytinových ilustrací. Tradi n se
rytiny z t chto knih vytrhávaly a prodávaly draze po antikvariátech. N kolik
takových rytin eských hrad , p kn zarámovaných pod sklem, viselo i u
Pepíka na chodb jeho bytu. Tu a tam se mu poda ilo n jaký grafický list
sehnat. Op t jsem propadl další touze vlastnit celé Heberovo dílo i se všemi
ilustracemi. Málem se tak stalo, ale až v roce 1998. V jednom plze ském
antikvariátu jsem narazil na naprosto dochované sešitové vydání všech
sedmi díl v etn b loskvoucích a nepoškozených rytin. Cena 40 tisíc korun.
To nebylo mnoho, uvážíme-li, že jedna rytina se prodávala kolem t í set
korun a Heberovo dílo je doprovázeno více jak 350 litografiemi. Spojil jsem
se s Pepou a málem jsme tehdy koupili Hebera na p l. Nakonec jsme si to
rozmysleli. Ale nelituji toho. Nové vydání Heberových Hrad v dobré
obrazové kvalit a v eském fundovaném p ekladu mn zcela posta í.
Böhmens Burgen nakonec nikdo nekoupil. Prodejce naložil s jeho dílem tak,
jak vždy bývalo u antikvá zvykem. Rytiny prodal zvláš a holý text za
zbytkovou cenu. Tolik malé odbo ení a vzpomínka na zesnulého p edsedu
KASu J. Milera.
Stal jsem se jedním z prvních len klubu poté, co byl KAS v roce
1984 založen. V tomto roce jsem m l nastoupit základní vojenskou službu.
Ješt jsem stihl velké klubové setkání, které bylo koncipováno jako výlet po
zaniklých panských sídlech v okolí Štáhlavic, Kornatic a Mirošova. Vedl
k mé neskrývané radosti p es hrad Lopatu. Krásná a nezapomenutelná akce.
Byla to první velká sešlost všech zaujatých, a jak jsem cestou zjistil, do té
doby osam lých hradolog . Každý byl tak nadšený a š astný, že mohl
poznat tolik sob podobných koleg . Za ala vznikat nová p átelství a spolupráce na poli kastelologie. Tehdy jsme tento termín ovšem ješt neznali
a nepoužívali. Dodnes vzpomínám na tu jedine nou atmosféru, která se
s námi nesla neproniknutelným lesním hvozdem neochotn odkrývajícím
dávné a opušt né památky.
Na podzim jsem narukoval na Slovensko do Brezna. Taková dálka!
Byl jsem zd šen. Nedalo se však nic d lat. Z domova m matka posílala
všechny zpravodaje KASu (byl to takový informativní p edch dce Hlásky)

nejd ležit jší poznámky. V sou asnosti si m že každý vše ofotit nebo
okopírovat. Tehdy to ješt tak snadné nebylo. P episování m však brzo
unavilo a já se rozhodl Sedlá kovy Hrady sehnat st j co st j. Poptal jsem se
v plze ském antikvariátu. ‚Kdepak’, zn la odpov na moji otázku, zda mají
Sedlá kovy hrady, ‚ty jsme tu ješt nikdy nem li’. Povzdechl jsem a zklaman odcházel. Co se dá d lat. Tehdy jsem hodn fotografoval a sám si
vyvolával fotky. Zakoupil jsem dokumentní kinofilm ORWO, p j il si na
jeden den t ináctý díl Sedlá ka a nafotil celou knihu stránku po stránce.
Když jsem si pak cht l p e íst o n jakém hrad na Plze sku, založil jsem
film do zv tšováku a na fotopapír A4, který jsem rozst íhal na ty i menší
ásti (to abych ušet il) nazv tšoval a pak vyvolal pot ebné stránky. Fotokopie se musely prohlížet pod lupou. Jinak íst nešly. Z pohledu sou asného
badatele jist neuv itelné.
Ale trochu odbo uji. Laskavý pracovník muzea pan Švancar, na n hož
moc rád vzpomínám, m brzo odkázal za archeologem plze ského muzea
Františkem Frýdou. Prý bude v d t o Lopat dost. Je odborník na st edov k.
Zašel jsem za ním a on se m také nemén ochotn ujal. Po té, co jsem mu
sd lil, že jsem se v Sedlá kových hradech dozv d l, že hrad Lopatu zkoumal
v devatenáctém století archeolog Franc a vyslovil touhu dozv d t se více
podrobností o tomto výzkumu, mn potvrdil, že to možné je. Za chvíli
donesl vše, co se týkalo Francova výzkumu Lopaty. To bylo nesmírn
napínavé tení. Nemohl jsem se od Francových nálezových zpráv odtrhnout.
V nich jsem se také dozv d l, že ta gotická brána, co m jako kluka tak
znepokojovala, je vlastn anastylóza z konce 19. století, tedy obnovení
ur itého stavebního prvku do p vodní podoby. Mozaika informací se za ala
pomalu skládat do konkrétních p edstav o podob hradu Lopaty.
Na Lopatu jsem pak chodil tém vždy, když jsme jeli s otcem na chatu. Bavilo m prolézat každý metr tvere ní z íceniny a konfrontovat Francovy i Menclové p dorysné plánky se sou asným stavem hradní z íceniny.
Ujas oval jsem si p edstavu o podob všech ástí hradu. Mým cílem bylo
vytvo it rekonstruktivní model Lopaty, ale necht l jsem moc fantazírovat.
P ál jsem si vytvo it opravdu v rnou rekonstrukci na základ znalosti hrad ,
získané studiem eských hrad Dobroslavy Menclové.
Bylo mn 17 let a já se se svojí prací o historii a stavebním vývoji Lopaty i s jejím sádrovým rekonstruktivním modelem zú astnil St edoškolské
odborné innosti. Usp l jsem a postoupil do krajského kola. I tady jsem
dob e dopadl a skon il na druhém míst ješt s jedním spolužákem z naší
školy. V porot sed l tehdejší m j u itel d jin Tomáš K s. Na chodb se ke
mn naklonil a komentoval moji práci. Litoval, že jsem neskon il na prvním
míst . Bohužel jsem prý ztratil body na grafické úprav textové ásti. To
jsem p iznal. Nebyl as ji vyhotovit v podob , jakou bych si osobn p ál.
M l jsem moc práce s modelem hradu. Celostátního kola ve Znojm se m li
ú astnit ti, kte í skon ili v krajském kole na prvním a druhém míst . Ale
b da. Dozv d l jsem se, že já nikam nepojedu. Bránil jsem se, vždy jsem
skon il na druhém míst . A ten m j spolužák, který se umístil se mnou, díky
stejnému po tu bod , m l ú ast zajišt nou. To nebylo spravedlivé. Ohradil
jsem se na kompetentních místech a má ú ast v celostátním kole byla nakonec potvrzena.
Ve Znojm jsem zažil obrovské zklamání. P ijímací komise udiven
kroutila hlavou nad tím, co tam v bec pohledávám. Žádná taková sout žní
kategorie prý nebyla vyhlášena, v jaké bych mohl sout žit. Žádná historie
st edov ku, žádné d jiny gotické architektury. Prost jsem byl diskvalifikován, protože jsem se odchýlil od všech zadaných témat. Kroutil jsem nad tím
vším udiven a zárove zklaman hlavou. Pro tedy moji práci p ijala
a ocenila krajská porota? Nu co d lat. Organizáto i celostátního kola SO
m nakonec laskav neposlali s modelem v podpaží dom a dostal jsem
i poukázky na stravování a ubytování. Prozkoumal jsem celé historické jádro
Znojma a potoulal se kde se dalo, a protože se Znojmo jenom hemžilo
vinnými sklípky, tušíte, kde jsem v tšinou kon íval. Má mrzutost z neú asti
na sout ži rychle vyprchala. Nakonec to byl hezký a bujarý výlet na jižní
Moravu. Pozd ji jsem se dozv d l, jak to s tím mým vy azením bylo.
V celostátním kolem mohl sout žit jen jeden ú astník na druhém míst . Inu
m l ten m j kolega lepší protekci.
Ve druhém ro níku stavební pr myslovky u itel pozemního stavitelství Novotný odhalil mé nadšení pro st edov kou architekturu. A od té doby
bylo pro mne vše na jeho hodinách jinak. P išoural se do t ídy na za átku
vyu ování, p ísným pohledem p ehlédl celou t ídu, pozdvihl hlavu, jakoby
cht l nazna it, že tam v zadních lavicích není n co v po ádku a hned byl
naprostý klid. Pak nak áplým hlasem t eba zahlásil: ‚Dnes budu zkoušet
komíny a tady Novobilský si bude studovat ran gotickou architekturu’,
a hodil p ede m na lavici Ran gotickou architekturu v jižních echách od
Kuthana. Takovými ‚pokrmy’ jsem byl stále zásobován hodinu co hodinu.
Novotný m nikdy nezkoušel a já m l na vysv d ení ze stavitelství vždy
jedni ku. Spolužáci mi tuto ‚protekci’ nezávid li, v d li, že látku umím. Já
se pozemní stavitelství poctiv u il. Tenhle p edm t m bavil, a také jsem
v d l, že hrady jsou hlavn stavby. Bez znalostí stava iny bych dnes na
hradech mnohé nechápal.
Dosáhl jsem v ku devatenácti let a m l první lásku. V lét jsme spolu
jeli do Prahy k její tet . Toulali jsme se po Praze – hlavn po Starém m st a
Hrad anech, navšt vovali jsme známé památky i galerie, a já když spat il
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lenem KASu to je kus života, který mn mnoho p inesl nejen na poli
badatelském, ale i p átelském. Ale to bych již zabloudil do další kapitoly
mých vzpomínek, kterou si nechám snad na p íšt “.

a já si v duchu p edstavoval, jak se zú ast uji všech klubových setkání,
úžasných vycházek i zájezd . Jak také p ináším na sch zku polínko do
kamen, aby lenové, setkávající se v zimních m sících v chladné a nevytopené klubovn , nezmrzli. I takové úp nlivé výzvy se v klubovém zpravodaji
objevovaly. Bohužel jsem tuto mimo ádn romanticky drsnou epochu klubu
nezažil.
M la také vyjít první Ro enka Klubu Augusta Sedlá ka. Nedo kav
jsem psal dom , a po ád se ptal, zda již nep išla. Ale stále nic. Na ja e roku
1985 m m li p evelet do Loun. Týden p ed odjezdem jsem na ve erním
nástupu obdržel balí ek z domova a v n m ležel pe liv zabalený výtisk
první Ro enky KASu. Kone n ! Zase se mn zatajil dech. Ta ro enka m
najednou více p iblížila k Plzni. Pro ítal jsem ji v jednom kuse a v te nebo
ne, provázela mne celou vojnu. Pozd ji k ní v roce 1986 p ibyla druhá
ro enka a také další díl Sedlá ka, který jsem š astn objevil na vycházce
v lounském antikvariátu za 600 K s – první vydání tvrtého dílu Táborská
Vyso ina. I tenhle díl jsem opatrovával se všemi vyšlými ro enkami po celý
sv j nucený pobyt v Lounech jako oko v hlav . Konec vojny se blížil a já na
podzim roku 1986 šel do civilu. T šil jsem se na KAS a na to, jak se budu
op t zabývat výzkumem hrad .
P ijel jsem dom a mé sny o aktivním p sobení v KASu se brzo rozplynuly. Už za týden. Život m na n kolik let zavál jinam a já se v noval
rodinným povinnostem. Ale stále jsem byl lenem klubu a se zájmem etl
další vyšlé ro enky a po ve erech si opakoval Menclovou. Jen ten Sedlá ek
po ád moc chyb l. Vlastnil jsem zatím pouhé dva díly. A to bylo žalostn
málo. Tehdy jsem si troufale, bez ohledu na rodinný rozpo et, podal inzerát,
že sháním kompletní dílo Augusta Sedlá ka Hrady, zámky a tvrze království
eského. M l jsem áste ný úsp ch. Byl mi nabídnut další díl Hradecko,
také první vydání. Pak rok nic. Pomyslel jsem si, že takhle budu shán t
všechny zbývající díly 15, 20 let. Nep íliš optimistické vyhlídky. Ale m l
jsem št stí, p ímo osudové. Jednoho dne zazvonil telefon a velmi milý pán
mi sd lil, že má kompletního Sedlá ka, ale že m musí poznat, protože chce,
aby se dostal do správných rukou, a p ekupník že už má dost. Srdce m
za alo prudce bušit. Snad mám n jaké nad je. V jakých jiných rukách by se
m l ocitnout než v rukách lena Klubu Augusta Sedlá ka. Nemeškal jsem
a okamžit vyrazil na sd lenou adresu. Ostatn nebylo to daleko od mého
bydlišt . P ivítal m velmi srde ný pán a p istoupili jsme hned k v ci. Já
mluvil jako kniha o svých hradologických zájmech a o našem klubu. On
pokyvoval hlavou a nakonec ekl: ‚U vás budou ty hrady v nejlepších rukou.
Te musíme domluvit cenu’. Krve by se ve mn nedo ezal. V duchu jsem
uvažoval 15 x 600 – 700 K s, to je tém deset tisíc. Kde bych je vzal?
V roce 1988 to byla p kná suma. Tém ty i m sí ní platy. On m nechal
chvilku zápasit s úvahami a posléze, vida, že jsem na velkých rozpacích,
navrhl: ‚Já myslím, že p t tisíc bude dobrá cena. Vím, že bych mohl dostat
víc, ale p eji si, abyste tyhle knihy vlastnil Vy’. Neskrýval jsem svoji velkou
radost. ‚Bude nám to ale muset schválit manželka’, podotkl a podez ele
zesmutn l. Tak to je zlé, skepticky jsem pomyslel. Ženy mívají v tšinou
opa ný názor, než máme my muži. Euforie se vytratila. Pán odešel do
vedlejší místnosti. Za dve mi bylo slyšet vzrušené šuškání a já nervózn
o ekával záv re ný verdikt. Pán p išel se stejn posmutn lým výrazem ve
tvá i, s jakým odešel a pomalu ze sebe soukal: ‚No, d lal jsem, co jsem
mohl, ale za p t tisíc to bohužel nebude’. Zklaman jsem se propadl do
k esla. Pán na m soucitn hled l a po chvilce pronesl: ‚Za p t a p l’ a za al
se lišácky usmívat. Tak p ece m št stí neopustilo. Myslel jsem, že se mi to
jen zdá. Nezdálo.
Pak jsme ješt dlouho povídali. Dozv d l jsem se, že toho Sedlá ka
vlastnil jeho strýc kardinál Beran, úžasn vzd laný a state ný lov k, který
byl za války v zn n nacisty a pak perzekuován komunistickým režimem.
Poslední léta svého života strávil ve Vatikán . Kardinál Beran bezpochyby
celého Sedlá ka pozorn p e etl. Velmi asto, p ímo na okraj textu, nebo
i do n j, p ipisoval inkoustovým perem r zné dodatky, opravoval chyby
a dopl oval pod názvy sídel p íslušnou farnost. Prost mám kompletního
hodn po máraného Sedlá ka, ale o to si ho více cením. Vím, komu pat il.
Pán ješt vzpomínal, že když byl chlapcem, jel se svým strýcem na návšt vu do Vatikánu. Prý n kdy po skon ení druhé sv tové války. ‚Šli jsme se
strýcem po chodb papežské rezidence a proti nám šel majestátn oble ený
církevní hodnostá . Strýc se zastavil, tomu hodnostá i se poklonil a políbil
mu ruku. Pak spolu n co prohodili. Pochopil jsem, že je také e o mn .
Dívali se sm rem, kde jsem stál, a usmívali se. Posléze ten úctyhodný muž
ke mn p istoupil, ud lal rukou nad mým elem k ížek a pohladil m po
vlasech. Kdo to byl, ptal jsem se potom strýce. Chlap e, to byl sám Svatý
otec, odv til strýc’ (patrn Pius XII. pozn. autora). Ten laskavý pán, který
naplnil moji touhu vlastnit kompletního Sedlá ka, se jmenoval Ji í Kavina
a byl lenem Sdružení boleveckých rodák . Moc jsme si padli do oka. Ob as
jsem ho potkával v trolejbuse. Byl jeho idi em. Vždy jsme na sebe mávli.
A život se zase oto il a já m l najednou mo e asu. Kone n jsem se
mohl stát po více jak šesti letech zase aktivním lenem Klubu Augusta
Sedlá ka. Setkal jsem se op t se starými p áteli a poznal i nové kolegy –
Petra Mikotu, Tomáš Karla a hlavn Petra Rožmberského, fenomenálního
historika, se kterým jsem m l a mám tu stálou est spolupracovat. Zažili
jsme spolu neopakovatelné chvíle a nezapomenutelné okamžiky. Být 27 let
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a místa 8. Plze ; Rožmberský, P. – M.N.: Hrad Homberk, homberské panství a páni z Homberka. In: Castellologica Bohemica V.
Praha, s. 75 – 92.
1997: M.N.: Firma Šimon Semler a výroba ocelových gramofonových jehel zn. Sem ve Vochov u Plzn . In: Hudba na špi ce
jehly. Rozpravy Národního technického muzea 149. Praha s. 71 –
86; M.N. – Rožmberský, P.: Hrad Krasíkov neboli Švamberk.
Zapomenuté hrady, tvrze a místa 13. Plze ; M.N. – Rožmberský,
P.: Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová u Sta kova. Zapomenuté
hrady, tvrze a místa 15. Plze ; M.N.: Fotografie sídel v muzejních
sbírkách, Hláska VIII, . 4, s. 60 – 61., ro . IX, . 1, str. 14 - 15, .
3, str. 43 - 44. Plze
1998: M.N. – Rožmberský, P.: Královský hrad Radyn . Zapomenuté hrady, tvrze a místa 17. Plze ; Sv tlík, J. – M.N. –
Rožmberský, P.: Hrádek ve Sko icích u P eštic. Zapomenuté hrady,
tvrze a místa 18. Plze ; Rožmberský, P. – M.N.: Hrad Všeruby.
Zapomenuté hrady, tvrze a místa 19. Plze ; M.N.: Fotografie sídel
v muzejních sbírkách, Hláska IX, . 1, s. 14 – 15, . 3, s. 43 – 44.
1999: M.N.: Neznámé podbrdské hrady Strašná skála a Lišk v
hrad. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 20. Plze ; Rožmberský, P. –
M.N. – Mikota, P.: Josefa Milera neznámé hrady severního Plze ska. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 22. Plze .
2000: Rožmberský, P. – M.N.: Hrad Vl tejn. Zapomenuté
hrady, tvrze a místa 23. Plze ; M.N. – Rožmberský, P.: Hrádek
Brdo, Hláska XI, . 1, s. 5 – 7. Plze ; M.N. – Rožmberský, P.:
P ísp vek k otázce plešnické tvrze, Pr zkumy památek VII, . II, s.
85 – 90; M.N. – Noži ka, P. – Rožmberský, P.: Hrad Vl tejn a jeho
stavební prom ny, Pr zkumy památek VII, . II, s. 39 – 46.
2001: Rožmberský, P. – M.N.: Hracholuská kaple a zámek.
Zapomenuté hrady, tvrze a místa 24. Plze ; M.N.: Úvaha o n kterých komunika ních schématech hradu Rabí. In: D jiny staveb
2001. Plze , s. 115 – 126.
2002: Rožmberský, P. – M.N.: Hrad Litice u Plzn . Zapomenuté hrady, tvrze a místa 7. Plze , 2. dopln né vydání; M.N.: Petr
Rožmberský padesátníkem., Hláska XIII, . 1, s. 7 – 9;
2003: M.N.: Hrad Lopata. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 3.
Plze , 2. rozší ené vydání;
2004: M.N. – Rožmberský, P.: Hrad Krasíkov neboli Švamberk. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 13. Plze , 2. dopln né vydání; M.N. – Rožmberský, P.: Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová u
Sta kova. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 15. Plze , 2 dopln né
vydání; M.N. – Noži ka, P.: Geodetické zam ení hradu Skály
a nové poznatky i hypotézy o hradním komplexu. In: D jiny staveb
2004. Plze , s. 60 – 70.
2005: M.N. – Rožmberský, P.: Hrad Drštka. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 1. Plze , 2. vydání; M.N. – Rožmberský, P.: Hrad
Skála. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 33. Plze ; M.N. – Noži ka,
P.: Sv dectví nást nné malby v kapli na hrad Švihov (úvaha o její
vypovídací možnosti). In: D jiny staveb 2005. Plze , s.74 – 80.
2006: Rožmberský, P. – M.N.: Panská sídla v Mirošov . Zapomenuté hrady, tvrze a místa 5. Plze , 2. dopln né vydání; Rožm-
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berský, P. – M.N.: Hrad Buben. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 6.
Plze , 2. dopln né vydání; M.N.: Gotická v ž tvrze na zámku
Kace ov .In: D jiny staveb 2006. Plze , s. 85 – 93.
2007: M.N. – Rožmberský, P.: Královský hrad Radyn . Zapomenuté hrady, tvrze a místa 17. Plze , 2. dopln né vydání;
Rožmberský, P. – M.N.: Gotická tvrz a zámecká pevnost Kace ov.
Zapomenuté hrady, tvrze a místa 36. Plze ; M.N.: Zamyšlení nad
vývojem jádra hradu Švihova. In: D jiny staveb 2007. Plze , s. 225
– 250.
2008: M.N.: Obléhání hradu Lopaty – rekonstrukce obléhání
hradu z roku 1432-33. Plze .
2009: ervenka, V. – M.N. – Rožmberský, P.: Tvrze Bezd kov a Hradišt u Kasejovic. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 42.
Plze .
2010: M.N.: František Xaver Franc a jeho p ínos pro poznání
st edov kého hradu Lopaty. In: Archeologie západních ech 1.
Plze , s. 77 – 98.
V posledních letech Milan v kastelologický rozlet brzdila
stavba domu v Kornaticích, nedaleko „jeho“ hradu Lopaty. Ale
dob í holubi se vracejí a Milan dál, jak je možno se p esv d it
v tomto ísle Hlásky, publikuje své perfektní stavebn historické
studie. Tak ješt jednou: hodn všeho nej p eje
Petr Rožmberský

elechovice (okr. Kladno). P ibližné vymezení tvrzišt . 1 – vymezení centrálního pahorku, 2 – zjišt ný a p edpokládaný pr b h
p íkopu, 3 – trasa kanalizace (mapový podklad z ÚZK).

elechovice – n kolik poznatk k tvrzišti
Milan Procházka

šena stavební inností související s vytý ením nových usedlostí.
P esto bylo identifikováno n kolik zahloubených objekt . N které
z nich obsahovaly fragmenty keramiky z období 14./15. století.
Otázkou z stává datování n kolik objekt obsahujících kousky
strusky jako poz statk po zkuj ování železa. Nelze však na základ tohoto liniového výkopu stanovit funk ní a prostorové vztahy.
Objektem, u kterého by bylo možné p edpokládat vznik
v dob fungování tvrze, je na tvrzišti zjišt ný relikt studny. Ta byla
z bezpe nostních d vod a ochrany archeologických situací zkoumána pouze do nivela ní úrovn výkopu; nižší výpl vybírána
nebyla. Studna kruhového p dorysu byla konstruk n tvo ena ve
spodní ásti z pískovcových kvádr . V horní partii byla tvo ena
d ev ným rámem, z ejm srubové konstrukce. Veškerá výpl , která
byla zkoumána, spadá dle zlomk keramiky do období 17./18.
století. ást materiálu tvo ily fragmenty d eva, nejspíše z horní
partie konstrukce. Jednozna n lze íci, že zásyp studny je mladší
než zásyp p íkopu.
Zadní ást vnit ního prostoru tvrzišt a navazujícího p íkopu se
nepoda ilo archeologicky poznat, nebo sem výstavba kanalizace
nesm ovala; avšak jeho pr b h je možné rekonstruovat na základ
prostorového uspo ádání okolních terénních relikt . Bližší poznání
a rozbor archeologických a stavebn historických situací bude
p edm tem p ípadné pozd jší studie.
Literatura: B ezina, V. 2004: Stochov – rodišt sv. Václava,
St edov k a období do roku 1581, s. 31 – 40. Stochov; B ezina, V.
2004: Stochov – rodišt sv. Václava, Stochov sou ástí sme enského panství Martinic – Ve vále ných asech, s. 49 – 54. Stochov;
Procházka, M. 2011: Nov zjišt né mladohradištní sídlišt
v elechovicích, okr. Kladno, Archaeologia historica 36, s. 343 –
351; Sedlá ek, A. 1935: Hrady, zámky a tvrze Království eského
VIII. 2. vydání, Praha.

B hem výstavby kanalizace ve st edo eské vsi elechovice
(okr. Kladno) v letech 2009 – 2010 se poda ilo identifikovat tvrzišt , resp. ást jeho fortifikace v ul. Okružní. Tato ves, koncipovaná
v dob svého vzniku v mírném svahu typickou obdélnou návsí
a záhumenicovými plužinami, dosud postrádala archeologické
nálezy dokládající místo tvrze. Písemné prameny hovo í o existenci
a osudech tohoto panského sídla vcelku stroze a to zejména v jeho
po átcích. První spolehlivá písemná zmínka je z roku 1454, kdy
byla tvrz s dalším majetkem postoupena jako odúmr králem Ladislavem d tem po Ann Štukové z Pytkovic. Tento rod je také posledním vlastníkem tvrze. D ív jší zmínka z roku 1358 souvisí se
vsí – uvádí jako jejího majitele Ješka Ro ovce (Sedlá ek 1935,
161). Postupn byly b hem 16. století celé elechovice prodány
pán m Bo it m z Martinic a Kolovrat m ze Mšece. K roku 1575 se
tvrz uvádí již jako pustá (B ezina 2004, 37). Následn bylo v 17.
století tvrzišt rozparcelováno pro poddané sme enského panství.
První st edov ké situace jsou doloženy archeologicky – mladohradištní sídlišt z 12./13. století bylo zjišt no v dnešním intravilánu
vsi na levob eží potoka (Procházka 2011).
Tvrz zaujímala rovinatý terén p i severním pr elí návsi, resp.
prostor u k ížení cest Ka ice – Nové Strašecí – Lod nice (obr.1).
V sou asnosti je plocha tvrzišt sou ástí pozemk pp . 40/2, 41/12, 43/1-2, 48, 1147/18. Po bližším prozkoumání jsou patrny relikty
vn jšího valu v zahrad domu na pp . 1147/22 a dále pak jako
mén výrazný v zahrad pp . 50/2. Jednou z nejtransparentn jších
ástí je strana tvrzišt orientovaná k návsi, kdy na t lese valu stojí
místní kapli ka. Zbytek valového t lesa podlehl zástavb a rozvoji
komunikací mezi usedlostmi. Práv v pr b hu ul. Okružní byly
získány archeologické poznatky. V trase kanaliza ní stoky a jednotlivých p ípojek se poda ilo zachytit etné archeologické situace
(obr.1). Z v tší ásti se jednalo o souvrství vypl ující prostor p íkopu a to zejména uloženinami obsahujícími materiál období od 14.
do 19. století. Nejmocn jší vrstvy byly záležitostí období zániku
fortifikace a v bec tvrze samotné n kdy po roce 1575, nejspíše
v období let 1632 – 1634 (B ezina 2004, 52 – 53). Do období
po átku existence tvrze náleželo n kolik nejspodn jších vrstev
splachového charakteru, za aditelných podle nález do 14. století.
P edpokládanou ší ku p íkopu ukázaly provedené bo ní p ípojky
kanalizace; ší ka p íkopu byla cca 6 m. V jedné z nich byla zachycena destrukce d evohlinité konstrukce p edcházející hloubení
p íkopu, avšak bez bližšího datovacího kontextu. Zárove lze
poznatky zkombinovat s terénními relikty valu v dnešní zástavb
(viz výše). ást kanaliza ní stoky dále protnula centrální pahorek
tvrzišt (obr.1). Bohužel tato plocha byla v 17. století zna n naru-

Už jste etli...?
R. Tišerová (ed.) – M. Kudrnovský – I. Pe ina – J. Švejnoha –
R. Veselá: Hamrštejn. Minulost, p ítomnost a budoucnost
z íceniny hradu. Liberec 2010. Vydal Národní památkový ústav
územn odborné pracovišt v Liberci v nákladu 500 ks. Formát A4,
93 stran, 10 skládacích obrazových p íloh, kvalitní papír, plány,
ezy, fota. Publikaci lze objednat u knihovnice Mgr. Z. Šonské
(sonska@liberec.npu.cz) v cen 200 K . Kniha je též k dostání u
knihkupc v Liberci a v Praze za cca 280 – 300 K . D kujeme za
zaslání jako daru do klubové knihovny.
Památky st edních ech. asopis Národního památkového
ústavu územního odborného pracovišt st edních ech v Praze 25,
2011, . 1. Z obsahu: Kypta, J. – Laval, F. – Neustupný, Z.: Vý-
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sledky archeologického výzkumu zámku – tzv. horního hradu
v Ratajích nad Sázavou, s. 23 – 28; Razím, V. – Veselý, J.: Ze
stavebn historických pr zkum archivu NPÚ ÚOP st edních ech
v Praze (O. Novosadová – D. Líbal – J. Muk: Hrad K ivoklát – v ž
Huderka. SHP 1974 a F. Kaši ka – O. Novosadová – D. Líbal – A.
Lišková: Hrad K ivoklát – Zlatá bašta. SHP 1979) s. 30 – 59.

jsou osvobozeni od konferen ního poplatku. P ihlášky na adrese
pmikota@post.cz zasílejte na adresu P. Mikota, U Bachma e 10,
326 00 Plze . Podrobnosti na www.evida.cz/shp.
Redakce Hlásky p eje tená m a hlavn autor m Hlásky
v novém roce p edevším hodn zdraví a inspirace. D kuje t m,
kte í svými p ísp vky drží Hlásku nad vodou. Pro nové leny:
bude-li v Hlásce uve ejn n váš p ísp vek ( lánek nebo informace
v rubrikách Už jste etli a Z hrad , zámk a tvrzí), máte p íští
ro ník Hlásky zdarma.

Z hrad , zámk a tvrzí
Armádou opušt ný a zdevastovaný nejmladší zámek v eské
republice Vidovice (okr. Pelh imov) se do kal rozsáhlé rekonstrukce.
Za ínající rekonstrukcí prochází též další vojenský objekt zámek Konojedy (okr. Litom ice), který je nyní soukromým majetkem.
Opravy se už nedo ká panský d m ve Strán icích (okr.
Pelh imov). Ten byl za átkem roku demolován, i když na jeho
záchranu bojovalo nap íklad Sdružení p átel studánky u kaple Sv.
Anny ve Strán icích a podepisovala se i petice na jeho záchranu.
Z tvrze v Týnci nad Labem (okr. Kolín) zbývají již jen obvodové zdi.
Zbytky tvrze v Tismicích (okr. Kolín) v popisovaných místech
bývalé školy p. 50 nenajdeme. P ed touto stavbou zde bývalo
polí ko a p i orb nebyly nikdy nalezeny zlomky keramiky, natož
n jaké zdivo. Tvrz stála ve skute nosti ve dvo e, pozd ji byla
p estav na na sýpku a ve 20. století zbourána.
Zatímco vstupní v ž tvrze Tuchoraz (Kolín) je udržována a
ob as i p ístupná, hospodá ská budova v p iléhajícím dvo e
s unikátními okenními a dve ními gotickými portály, se postupn
rozpadá.
Mile návšt vníka p ekvapí hrádek Varta (okr. Ústí n. Labem),
jehož areál a hlavn bezprost ední okolí je zbaveno náletových
d evin. (vše na www.zamekberchold.cz.)
J. Synek

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 pravidelných sch zkách se vždy první st edu v m síci
v Riegrov 3 (suterén) konala p ednáška, i když v íjnu to byla jen
Vzpomínka na autobusový zájezd na Karlovarsko jaro 2009, kterou
p ipravil P. Rožmberský. V listopadu p ednášel L. Hobl na téma
Biskupský hrad v polském Wabrzezn , v prosinci si p ipravil rozsáhlou p ednášku o palných zbraních st edov ku M. Novobilský.
Podzimní lenská sch ze prob hla klasicky – byli p ijati dva
noví lenové, zvolen výbor ve složení p edseda T. Karel, jednatel P.
Rožmberský, pokladní K. Brzobohatá, kontrolor ú t J. Sv tlík,
lenové: P. Mikota, J. ihák, M. Novobilský, J. Anderle, V. Knoll,
J. Hajšman. Byl navržen jarní zájezd do historického parku
v Bärnau ve spolupráci se západo eskou pobo kou ASu. P. Mikota p ednesl žádost o pomoc s opravou nau né stezky v Kozelském
polesí, vybudovanou pobo kou, s nevalným úsp chem.
Velká p ednáška na FF Z U se v zá í uskute nila na téma Výsledky archeologického výzkumu tvrze Vlkošova v letech 1998 –
2003. Vedoucí výzkumu E. Kamenická podrobn seznámila poslucha e nejen se zjišt nými situacemi, s nálezy kamenických lánk ,
keramiky, kachl a dalších artefakt , ale nastínila i stavební vývoj
od nejstarší dendrochonologicky datované zaniklé stavby p es
pozdn gotické stojící objekty a rozší ení opevn ní k renesan ní
fázi a mladší úprav . P ednášky se ú astnil mezi 25 poslucha i také
majitel tvrze a len plze ské pobo ky KASu pan Škalda. Listopadová „velká“ p ednáška se konala op t na p d Západo eské univerzity. Z nepochopitelných d vod se jí však ú astnilo pouze 13
poslucha , i když dr. Josef Hložek velmi poutav hovo il o výsledcích archeologického výzkumu hradu Freudensteinu nad Jáchymovem v roce 2011. Další p ednáška pro ve ejnost se koná
tamtéž (Sedlá kova 15, 2. patro) dne 22. února od 17 hodin. P ednášet bude na téma Sídlo blahoslaveného Hroznaty v Teplé objeveno? dr. Karel Nová ek. Bude-li ú ast obdobn nízká, pravd podobn pobo ka s organizováním t chto p ednášek pro nezájem p estane.
Podzimní autobusový zájezd na P ešticko a Klatovsko byl
„opakovací“. Na velké v tšin navštívených lokalit již zna ná ást
ú astník byla. Asi se to projevilo i na ú asti pouhých 21 lidí, kte í
se museli pod lit o vynaložené náklady. Zájezd za al dešt m, ale
než jsme dorazili na první lokalitu, déš ustal. Nakladatel Mikota
poskytl 10 výtisk publikace Hrad Skála z edice Zapomenuté
hrady, tvrze a místa zájemc m za pouhých 20 K . Prohlídka rozlehlého hradu Skály (horní hrad, dolní hrad, p edhradí, vojenské
ležení) byla náro ná, kop ivy dvoumetrové, dusno dohán lo komáry z útok m typu kamikadze. Na skále s palácem jsme zaznamenali
erstvé nelegální výkopy. Na zpáte ní cest k autobusu spadlo ješt
n kolik kapek, potom se však vy asilo a bylo velmi slune no. Také
na další lokalit si mohli zájemci zakoupit za pouhých 10 K brožuru Hrádek Sko ice. Základy obytné v že hust zarostly trn ím,
v n mž leží pohozená tabule „Kulturní památka, zákaz skládky“.
Udržovanou z íceninou s obývaným (a p estavovaným) p edhradím
je hrad Roupov, nov je možné po korun zdi opat ené stupni
vystoupat na místo zmizelého paláce. Jedine ná hradní kuchyn
byla všem známa, obyvatel p edhradí nás vpustil na zahradu, abychom si mohli zven í a zblízka prohlédnout nárožní d lovou baštu.
V Ježovech jsme obhlédli v restituci vydaný záme ek obývaný
majitelem, d íve obecní „kulturní d m“ s restaurací. Následoval
Švihov s vysv tlením problematiky ervené bašty M. Novobilským. ást lidí využila mimo ádné nabídky prohlídky b žn nep ístupného severního paláce se zbytky maleb a dalších detail

Valdštejn (okr. Semily) – poblíž hradu se na silnici k n mu
z ítila ást skály (Zprávy CT 24 13. 11. 2011).
Dob í any (okr. Louny) – ješt p ed 20 lety sloužil renesan ní
zámek jako sklad š. lidové armády. Nyní je zpustlý a chátrá. Soukromý majitel, jistý podnikatel, s ú ady nekomunikuje, a ze zdevastovaného objektu za minulá léta spadla st echa, byly rozkradeny
krovy a na podzim 2001 došlo ke z ícení ásti zdiva, jež musel
obecní ú ad dále zbourat, aby neohrožovalo okolí. Hrozí, že obecní
ú ad bude muset na své náklady dát strhnout celý zámek a poté
výlohy po léta soudn vymáhat na majiteli. Výdaje na demolici by
byly pro rozpo et malé obce velkým problémem (Zprávy TV Nova
15. 11. 2011).
Peruc (okr. Louny) – v barokním, klasicistn upraveném
zámku, po obnov otev eném roku 1999 v etn modernizované
expozice malí e Emila Filly, jenž tuý pobýval v letech 1947 – 1952
a jemuž byla již od roku 1963 z ízena Národním muzeem v zámku
pam tní sí , došlo k loupeži. V noci ze 17. na 18. 11. 2011 zlod j(i)
odnesl(i) 4 – 5 obraz tohoto um lce v cen n kolika desítek milión korun (Novinky.cz-Seznam.cz 18. 11. 2011).
J. Brtek

Zprávy z klubu
Rada
Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky:
http://www.klub augustasedlaka.cz/.
Jako každoro n pokladníci n kterých pobo ek v as nezaslali
seznamy se jmény len platících desátek za rok 2011 a seznam
p edplatitel Hlásky na rok 2012 (možno zaslat el. poštou), natož
p íslušné peníze na ú et Rady KASu .236531078/0300. Nech tak
neodkladn u iní.Teprve až se tak stane, bude možné zaslat pobo kám p edplacenou Hlásku.
Do 10. b ezna je nutné zaslat Rad Zprávy o innosti
a zprávy o hospoda ení pobo ek za rok 2011. P íslušní funkcionái a tak u iní co nejd íve a zašlou zprávy na výše uvedenou el.
adresu. ím d íve, tím lépe.
Konference D jiny staveb 2012 se koná op t na zámku
v Ne tinech ve dnech 23. – 25. 3. 2012. lenové KASu, kte í m li
p ísp vek na minulé konferenci a kterým ú ast nehradí zam stnavatel, a též studenti denního studia, kte í zde p edstaví alespo poster,
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v hlavním sále, ást absolvovala ádnou prohlídku – mezitím probíhalo ob erstvení. Zaujala tvrz Dolany s poloz ícenou hlavní obytnou v ží a snad ješt obývanou mladší ástí, kde se chystá n jaká
úprava. Nejvíce zaujala zazd ná p vodní brána v obvodové hradb
nad n kdejším p íkopem, pohlcená renesan ní p ístavbou, z níž se
áste n dochovaly konzoly související s konstrukcí padacího
mostu, po n mž je patrná zazd ná obdélná vpadlina nad bránou.
Jsou také áste n vid t zazd né stojky okoseného portálu brány.
Na hrad Komošín autobus nedojel. Nedaleko od n j se st ží oto il
na k ižovatce lesních cest. Na Komošín bylo do zbytk hradu
vestav no n kolik chalup a mimo p íkopu již zde není co obhlédnout, nebo vše je chalupá i opraveno, nahozeno a obíleno. Autobus mezitím sjel z lesa na lou ku, odkud pak nemohl vyjet – osazenstvo se muselo p esunout na zá a zatížit tak zadní kola, aby
neprokluzovala. Z tvrze ve Svr ovci, p vodn typ s obvodovou
zástavbou p ibližn kruhového p dorysu s vnit ním nádvo ím zbyla
asi jen polovina, jakýsi p lkruh budov, obývaný, nov opravený
a omítnutý; tvrz p ipomíná jen p dorysn . Potom jsme obhlíželi
tvrz ve Št pánovicích, když tu náhle z objektu vyšel majitel a pozval nás na sv j pozemek, p i emž se zjistilo, že se s n kterými
p ítomnými lidmi zná. Pan Kadera se totiž dlouhodob zajímá o
historii, což nakonec vedlo i ke koupi svr ovecké tvrze. Obhlédli
jsme zblízka za jeho zasv ceného výkladu všechny strany objektu
a nakonec nás majitel pozval i dovnit do svého bytu, který má
neopakovatelnou atmosféru. D kujeme. Poslední plánovanou
lokalitu, hrádek Kokšín, jsme pro únavu z horka, slunce a nohou
vypustili a odjeli do Plzn , kde ješt n kolik ú astník dlouho
pokra ovalo v diskuzích nad p nivým mokem ze Svijan.
Podzimní autovycházky se ú astnilo jen 14 lidí a pes ve t ech
autech. Ostatní asi odradilo mrazivé ráno, ovšem slune ný den byl
nádherný. První zastávka byla v Oselcích, kde je v zámku umíst no
st ední odborné u ilišt , jehož editel a len plze ské pobo ky pan
Bumbi ka nám objekt zp ístupnil v etn nádherné barokní kaple
a podal zasv cený výklad (d kujeme). Pokra ovali jsme do esanic, kde jsme obhlédli opravenou tvrz se sedlovými portály a shlédli
ješt archeologickým výzkumem obnažené relikty zdiva tvo ící
podivné segmenty kruh . Výklad podala lenka plze ské pobo ky
archeoložka Jana Richterová (d kujeme). Následoval zámek
v Defurových Lažanech. Opušt ný a chátrající objekt již
s vysokými stromy na nádvo í, ješt p ed 15 lety sloužil jako u ovský internát. Po jeho prozkoumání následoval p esun a obhlídka
tvrze i hrádku-zámku v Chanovicích. Celý areál s bývalým hospodá ským zázemím a kostelem je velmi p kn obnoven. Obhlídka
tvrze v Kadov s arký em, renesan ními štíty a sedlovými portály
se líbila; muzeum zpracování mléka v tvrzi bylo zav eno. V Zábo í
nás o ekával len plze ské pobo ky pan Poklop, který zajistil
obhlídku zdejší tvrze a kostela se zvonicí a p ístup do užívaného
sklepa tvrze. Majitelka obývané a opravené tvrze astovala ú astníky výbornou domácí slivovicí pro zah átí. Potom jsme byli pozváni
k Poklop m na chalupu na kafe. Káv nebo aji s vanilkovými
v ne ky p edcházel vynikající guláš s chlebem (manžel m Poklopovým d kujeme). Ve Svéradicích jsme našli erbovní desku, popsanou v Hlásce v lánku P ání pana Smitky (zesnulý len pobo ky) a ve Velkém Boru navštívili místo jeho posledního odpo inku,
ale také zdejší hrad – dnes domov senior . Zven í se opravený
dlouhý objekt moc hradu nepodobá, ale vklouzli jsme i dovnit , kde
hned ve vstupním prostoru bylo možné spat it ást dochovaného
honosného portálu vstupu do hradní kaple, jehož horní ást je
patrná v pat e. V Horaž ovicích se všichni lenové sešli na ob erstvení v jedné restauraci; n kte í sta ili obhlédnout zdejší památky.
V Malém Boru obhlédnut románský kostel se sdruženými okny
v že; J. Richterová seznámila p ítomné s objevem románských

okének s d ev nými ost ními – raritou, kterou zjistila p i pr zkumu
interiér . Jsou p ekryta mladšími bo ními lod mi v jejich podst eší.
V lese Prašivici u Nalžov byla navštívena um lá z ícenina irského
hradu Ballymotte – ty i v žové stavby spojené hradbou, v níž je
prolomena brána, z roku 1842. Romantická stavba je vlastn kulisou ve tvaru podkovy. V Zavlekov jsme vystoupali k tvrzi na skále
– uzav eno m íži. Také tady baron Taafe romanticky dostav l na
staré základy nástavbu z íceniny. V Novém estín je pseudogoticky p estav ný, z ásti obývaný, z ásti prázdný zámek. Zajímavý je
p ilehlý ran barokní kostelík na p dorysu ty lístku. Poslední
lokalitou byly Sob tice – mezi dvorem a hlavní silnicí do Klatov je
rybník s ostrovem, na n mž možná stávala zdejší stará tvrz. Mladší
sídlo bylo nejspíše ve dvo e, kam je však vstup zakázán. Pak už se
jelo dom (za zorganizování obou akcí si musí šéfredaktor tohoto
asopisu pod kovat).

Pobo ka Hradec Králové
Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210, 517 41
Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
V sobotu 1. íjna se konal tradi ní podzimní výlet hradecké pobo ky po hradech a to až do oblasti Moravy a to na Kunštátsko.
Výletu se zú astnili t i lenové ( erný, Fišera a Švejkar) a t i rodinní
p íslušníci a to pomocí dvou osobních aut. Nejprve jsme navštívili
hrad a zámek Kunštát (zajistil autor této zprávy), kde jsme byli velmi
d kladn provedeni b hem dvou hodin celým objektem, byli tedy i v
jeho dolní ástí, do nedávné doby sloužícího jako archiv. Tímto
znovu d kujeme za ochotu a d kladnost prohlídky panu kastelánu
Radimu Št pánovi. S pomocí kolegy Švejkara jsme pak navštívili
zbytky dnes jménem nejistého hradu u Osiky, pocházejícího z 13.
století. Do t etice jsme se vypravili na z íceninu hradu Louky. Pokus
ješt navštívit Hrádek u Kn ževsi díky uzavírce lesní silni ky a pozdnímu asu již bohužel nevyšel. ást ú astník se pak ješt v novala
aspo áste n ohlídce m stského opevn ní v Poli ce. Panovala
dobrá nálada a p kné podzimní po así.
Z. Fišera

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

Kontakty na ostatní pobo ky:

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/.
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. Internetové stránky pobo ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/.
Pobo ka Brno
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00 BrnoLíše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Josef Jan Ková ,
Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Pobo ka Praha
Kontaktní adresa: KAS Pobo ka Praha, PhDr. Ji í Úlovec, T .
Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: julovec@mvcr.cz, houskovad@seznam.cz.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 3. 2012
(vyjde v první dubnové dekád 2012)
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