Tvrz Koštice
Ji í Synek
tvrz je zobrazena na hran svahu spadajícího k Oh i. Srovnáme-li jej s nyn jší situací, zjistíme v místech tvrze, na jižní
stran dvora, dosud stojící obdélnou patrovou stavbu, krytou
sedlovou st echou. Je patrná jako obytná budova na plánku
vsi z roku 1928 v místní kronice.6) Vyobrazení
v Sedlá kových Hradech se sice již nepodobá, ale poz statky tvrze p esto zachovala. P ízemí obsahuje p vodní t i
místnosti se zachovanou klenbou. Na jižní fasád se pak pod
opadávající omítkou objevují psaní ková sgrafita. Pod tímto

Nejstarší zpráva o vsi Koštice (okr. Louny, 7 km západn od Libochovic) pochází z roku 1373, kdy ji držel Kunc
z Koštic. V druhé polovin 15. století m li sídlit v Košticích
V esovci z Doubravské hory. Roku 1545 prodal Volf
z V esovic Koštice Jind ichovi Hrob ickému z Hrob ic.
V polovin 16. století koupil polovinu vsi pražský m š an
Bernát. Ten vystav l na stráni nad ekou jednopatrovou tvrz
p ístupnou na východ okrouhlou v ží.1) Po Bernátov smrti
ob poloviny vsi vlastnil Jeroným Hrob ický a roku 1589
jeho nástupce, též Jeroným, je prodal Anselmovi Štensdor-

Tvrz Koštice v Sedlá kových Hradech.

Koštice – východní místnost p ízemí tvrze.

Plánek Koštic z r. 1928; tvrz vyzna ena šipkou.
fovi ze Štensdorfu. Ten postoupil Koštice roku 1602 Janovi
ze Štampachu sm nou za tvrz Hlubany.2) Štampach se ale
zú astnil stavovského povstání a proto mu byly Koštice
konfiskovány a roku 1625 prodány císa skému generálovi
Janovi z Aldringenu. Pak se v držení vsi st ídala n mecká
šlechta Brissigelové a Geiselberkové. Posledn jmenovaní je
roku 1694 prodali Václavu Popelovi z Lobkovic. Ten pak
ves p ipojil k panství Lib eves, kde z stala až do roku
1849.3)
Tvrz stála v Košticích až do konce 19. století, kdy m la
být zbo ena a kámen použit na výstavbu stodol a sýpky ve
dvo e.4) To se z ejm také stalo, ovšem jen áste n . Když
se zadíváme na obrázek v Sedlá kových Hradech,5) koštická

Koštice – západní místnost p ízemí tvrze.
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Koštice – zbytky tvrze ve dvo e, pohled od jihojihovýchodu
Koštice – zbytky tvrze ve dvo e, pohled od severoseverozápadu.

obytným stavením se nalézají, nyní již pod propadlými
podlahami, zavalené sklepy. Ve východní front dvora stojí
pak zmín ná sýpka, která m la být vystav na ze zdiva zboené tvrze. Ta je stav na z opuky a áste n i z cihel. Na této
stavb p i b žné prohlídce nejsou patrny žádné druhotn
použité zbytky ost ní.
Bývalý hospodá ský dv r je nyní soukromým majetkem
a je nabízen k pronájmu (2011). P es den je místo b žn
p ístupné, protože je zde v provozu benzínová pumpa. Pokud se v dohledné dob nep istoupí k oprav popisovaných
.

zbytk koštické tvrze, nezachycené Encyklopedií tvrzí,7)
hrozí jim postupný úplný zánik.

Poznámky: 1) And l, R. a kol.: Hrady, zámky a tvrze
v echách, na Morav a ve Slezsku III – Severní echy. Praha
1984, s. 227. 2) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království
eského XIV. Praha 1923, s. 434. 3) Internetové stránky obce
Koštice. 4) citace v pozn. 1. 5) citace v pozn. 2. 6) citace v pozn. 3.
7) Kolektiv: Encyklopedie eských tvrzí I – III. Praha 1998 – 2005.

ervená bašta hradu Švihova
Milan Novobilský
mu, aby lícoval s jižní st nou bašty. Povrch byl omítkou
a zbytky cihel i tašek ledabyle urovnán. Zdá se, že zmín ný
st ep, který byl kdysi dvorní zdí západního paláce, byl opaten na vnit ní stran omítkou. Cihelný líc jižní st ny bašty
byl k této omítce jen p isazen. Její dolní líc však pokra uje
do osekané a zhruba urovnané palácové zdi. P itesání snad
n jak souviselo s m lkým výklenkem, který byl dodate n
z ízen na prot jší stran nároží severního paláce v míst , kde
proluka mezi západním a severním palácem ústila do parkánu. Nad pr b hem trámu zarovnání provedeno již nebylo.
Ve výši 510 cm nad úrovní terénu je patrné v celém pr b hu
jižního líce horizontální vylámání až 70 cm vysoké kapsy,
jejíž smysl nám uniká. Zhruba uprost ed svého pr b hu je
v kapse t sn nad pravým ost ním vstupu do bašty vylámán
velký otvor s p evažujícím horizontálním rozm rem. Na
východním konci výše zmín né masivní kapsy je zdivo
bašty provázáno s výb hem zdiva západního paláce. Pokud
tvrdíme, že byl západní palác stav n sou asn s baštou, pak
si neumíme vysv tlit, pro nedošlo k provázání zdiva bašty
na východní stran se zdivem paláce, které bylo snad již
i omítnuté. Jediné vysv tlení se nabízí v tom, že východní
ze paláce srostlá s ervenou baštou byla vybudována d íve
do výše prvního patra bašty, než západní palácová ze . Ta
byla provedena zajímavým zp sobem. Nejprve byly z cihel
vyzd ny vnit ní niky oken v etn meziokenních pilí p isazené k patrn starší zdi, do níž byla osazena okna
s pískovcovými ost ními. Do stejné výše byla sou asn
vyzd na i cihelná ze , tvo ící jižní líc bašty. Tato konstrukce
sloužila jako bedn ní. Vnit ek byl pak zaházen kamenem
a zalit maltou.
Nad vylámanou masivní kapsou je patrný otisk po trámu, který zasahoval až do hmoty východní zdi paláce. Trám
p iložený k vn jšímu líci bašty pr b žn procházel až do
západní zdi paláce. Jeho ú el není p íliš z ejmý, ale nejedna-

(pokra ování)
Exteriér bašty
Strana jižní. Tato strana bašty vznikala sou asn se
stavbou západního paláce a lze p edpokládat, že komunika ní propojení obou staveb má logickou návaznost. O tom
sv d í jak provázaný líc cihelného zdiva v severozápadním
kout paláce, tak i z lomového kamene provázaný dochovaný výb h vn jšího líce východní zdi paláce s baštou, který
na ní plynule navazuje.
Do výše cca 4 m je jižní líc zdiva bašty vyzd n p evážn z cihel, na stran vlevo od vstupu do bašty p evažuje do
výše 2,8 m kámen. Asi ve dvou t etinách výšky cihelného
líce je do zdiva vsazen trám, jehož existenci lze obtížn
vysv tlit. Pokud by m l nést n jaký obklad – nap . d ev né
táflování, byl by podobný
trám osazen ješt p i horní i
dolní úrovni st ny. Levá
strana líce je zjevn provázána s obvodovým zdivem
západního paláce, kde vytvá í severní st nu velké
okenní niky. Místy je v nice
dochována ješt p vodní
omítka, která p echází na
jižní st nu bašty. Na pravé
stran od vstupu je cihelný
líc p isazen na spáru ke
st epu výb hu východní zdi
paláce. Zde je situace velmi
nep ehledná. St ep zdiva
byl zjevn v pozd jší dob Švihov. Detail st ílnové niky
odtesán zhruba do výše v p ízemí ervené bašty na
zmín ného zazd ného trá- východní stran (foto 2011).
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Švihov. Pohled na horizontální st ílnu ve 2. pat e ervené
bašty se záp rným trámem (foto 2007).
instalovaný na východní stran bašty, jak poznáme z popisu
dále. Již zmín ný vstupní otvor je umíst n in situ. Dva otvory v pravo od vstupu umíst né v úrovni šikmého odskoku se
zdají být kapsami pro uložení trámu. Pro nedostupnost však
nemohly být blíže posouzeny.
Strana západní. Na této stran p i styku bašty s palácem
m žeme sledovat odsazení nároží bašty od paláce až do výše
podlahy druhého patra bašty. Zdivo druhého patra se v kout
odsazení pouze zalamuje a šikmo dosedá na korunu palácové zdi. M žeme tedy vyslovit domn nku, že toto patro bylo
vystav no až po vyzd ní vn jší zdi západního paláce.
V horní polovin tohoto zešikmeného úseku zdiva je patrná
cihelná výpl zazd né st ílnové niky.
Strana severní. Nevykazuje žádné stavební zvláštnosti,
pouze v podst eší jsou patrné tmavší otisky po svislých
nám tcích bývalého, ven vysazeného podsebití. Štukové
pasparty kolem oken jsou novodobé.
Strana východní. Tato strana je mimo ádná ve své vypovídací hodnot . Nese hlavn sv dectví o tom, jaké stavební úpravy zde prob hly v
souvislosti
s p ístavbou
budovy vestav né do parkánu v 18. století a zbo ené
na konci ty icátých let
minulého století. Protože
n které konstrukce na této
východní stran bašty souvisejí i s p ilehlou západní
ástí severního paláce,
neomezí se popis jen na
dot enou ást bašty.
Jak již bylo zmín no,
byla ze bašty v místech,
kde se k ní napojovala
parkánová ze odsazena, Švihov. Pohled na vertikální
patrn z toho d vod , že st ílnu ve 2. pat e ervené
byl p dorys ervené bašty bašty (foto 2007).
špatn vym en a plynulé pokra ování její východní zdi by
uzav elo proluku mezi palácem a baštou, se kterou se ve
stavebním plánu po ítalo. Parkánová ze , kdysi p es 1,5 m
široká byla provázána se zdivem bašty a dosahovala výšky
p es 6 metr . V období, kdy byla v 18. století vložena do
parkánu nová budova, byla parkánová ze zten ena odtesáním jejího vnit ního líce zhruba na tlouš ku necelých 70 cm,
což je dodnes patrné p i vnit ním kout této zdi ve styku
s baštou, kde se ješt dochovalo p vodní omítnutí interiéru

Švihov. Pohled na proluku mezi ervenou baštou a severozápadním nárožím severního paláce. Vpravo dole ást p edsazeného zdiva pod baštou. Uprost ed dole zbytek zdi vybíhající z nároží paláce k bašt . Pohled od severu (foto 2010).

Švihov. Interiér 1. patra ervené bašty. Pohled od východu
(foto archiv autora. Nedatováno).
lo se o trám nesoucí stropní konstrukci, která byla uložena
podstatn výše.
Jižní ze druhého patra ervené bašty stav ného výhradn z lomového kamene má na východní stran o 28 cm
odsazený líc od patra prvního. Na západní stran p echází
její líc plynule do úrovn líce prvního patra. První patro bylo
patrn nastavováno na zbytek starší šikmé zdi a na jižní
stran respektovalo líc p vodní zdi. Druhé patro již tento líc
respektovat nemuselo.
K pravému nároží tohoto patra bašty p iléhá vyzdívka
proluky, která je v t chto místech širší, než vyzdívka níže.
Na první pohled se zdá, že východní ze bašty byla v této
úrovni pon kud odsazena, ale bližším pr zkumem bylo
zjišt no, že jihovýchodní nároží tohoto patra bylo okoseno,
aby umožnilo plynulý p echod z podst eší paláce na ochoz
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Švihov. Pohled na jižní pr elí ervené bašty (foto 2005).
budovy. Horní ást dochovaného koutu p echází v zaoblení.
Nad ním je patrné vylámání kapsy pro první krokev zast ešení budovy, jež byla p isazena ke zdivu bašty. Spodní konec uložení krokve byl zabezpe en proti vysunutí cihelnou
nadezdívkou. O n co výše, v blízkosti odsko ení zdiva
bašty se nachází tvercový otvor obezd ný cihlami, jehož
ú el nám uniká.
T sn pod krovem bašty p ed úrovní vn jšího líce parkánové zdi se zachoval ojedin lý fragment omítky, který
p iléhal k zast ešení obranného ochozu parkánové zdi, díky
n muž m žeme zhruba rekonstruovat celkovou výšku
i vyložení podsebití. Cca 3 m od koruny zdiva bašty sm rem
dol je patrná horizontální linie celkem sedmi kapes po
uložení trám . Velikost kapes je 15 – 20 x 20 cm. Tyto
otvory p ipomínající kapsy po samonosném lešení se nikde
jinde na povrchu bašty nevyskytují. Lze se tedy oprávn n
domnívat, že se jedná o kapsy po n kdejším ochozu. Tomu
odpovídá i jeho úrove , která je totožná se spodní ástí ven
vyložené horní vyzdívky proluky mezi baštou a palácem.
Tato vyzdívka dosedá na hranu sešikmeného nároží, kolem
n hož se vstupovalo do podst eší paláce. Této úrovni však
neodpovídá úrove ochozu parkánové zdi. Parkánové zdi
kolem hradu byly vystav ny do stejné výšky. Provoz po
ochozech byl plynulý. Po ítalo se s pr chodností celého
parkánového okruhu. Okružní komunikace nem la být p erušena ani vestavbou západního paláce do parkánového
prostoru, jehož podst eší m lo umož ovat pr chod na severní parkánový ochoz. Západní palác byl však vybudován
s ohledem na jeho reprezenta ní využití a sv tlá výška strop byla pom rn velká. Podlaha podst eší paláce se tím
ocitla asi dva metry nad úrovní parkánových ochoz . Tato
rozdílná úrove byla za vstupní v ží do jádra hradu ešena
sestupujícím schodišt m tak, aby bylo možné dosáhnout
ochozu jižního úseku západní parkánové hradby. Podobn
musel být vy ešen i výškový rozdíl mezi ochozem na ervené bašt , který se nacházel v úrovni palácového podst eší,
a severním ochozem parkánu. Protože na zdivu ervené
bašty nepozorujeme žádné stopy po konstrukci schodišt ,
musíme se domnívat, že bylo instalováno až uvnit zakryté
konstrukce ochozu. Pokra ující pr b h kapes trám ochozu
p ed líc parkánové zdi tomu napovídá.
Níže pod trámy se dochovala pom rn velká plocha
omítek, jejichž horní zakon ení šikmo sleduje pr b h p iložené krokve. V omítce nacházíme dva zazd né otvory,
z nichž levý (p i pohledu na baštu z parkánu) je n kdejším
vstupem do prvního patra ervené bašty z prostoru podkroví

Švihov. Kresebný pohled na východní pr elí ervené bašty. erven vyzna eny cihelné zazdívky, bíle dochované
omítky.
budovy vestav né do parkánu. Beze vší pochyby se jedná
o vchod prolomený v novov ku, nebo jeho záklenek zasahuje, stejn tak jako záklenek stávajícího vstupu v pat e
bašty, do nást nné malby v interiéru. Menší zazd ný obdélný otvor napravo vznikal patrn sou asn se vstupem jako
jeden velký vylámaný otvor, který byl rozd len cihelným

Švihov. Pohled na východní stranu ervené bašty a severozápadní nároží severního paláce. Šipkami vyzna ena trámová vým na – kapsy A-A, kapsy B-B a místo od íznutého
stropního trámu C (foto 2005).
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mezi baštou k první dnes nedochované
p í né zdi vestav ného objektu byla bíle
omítnuta na starší pozdn gotické omítky.
Prostor krovu v dalším pr b hu budovy již
nikde omítán nebyl. Sloužil pouze ke
skladování. Tato situace vymezuje p esn
rozsah podst ešního prostoru, který sloužil
jako sí , odkud se dalo vstoupit nov prolomeným otvorem do patra bašty, p ípadn
sestoupit do p ízemí vestav ného objektu.
Na bílé omítkové ploše však m žeme
sledovat ješt jeden velmi zajímavý
a podstatný detail. Pod dvojicí kapes na
severní stran fasády je zachován zbytek
ist od íznutého trámu, který byl p ekryt
zmi ovanou bílou omítkou. Trám se nachází v úrovni stropních trám vestav né
budovy a nazna uje starší prostorové leŠvihov. Vyobrazení hradu na pohlednici z r. 1911. Patrná je st echa vestav né n ní tohoto objektu.
budovy a komín p istav ný k severnímu pr elí paláce (sbírka Z. Martínka).
Ú el dalších dvou kapes není zcela
z ejmý. Patrn také souvisel s konstrukcí
pilí em na dva samostatné prvky. Cihly pilí e jsou tmavší
krovu. Levá kapsa na st n paláce je dnes zazd na a p etanež cihly, jimiž byly otvory pozd ji zazd ny. Ú el tohoto
žena omítkou p i nedávné rekonstrukci fasády paláce. Ješt
otvoru je neznámý. Možná procházel až do interiéru bašty,
o n co výše nad dvojicí kapes ve východním pr elí bašty
nást nné malby jsou v t chto místech odstran ny a kon í
zeje otvor další šikmé kapsy, jehož prot jší kapsu na st n
zhruba ve svislé linii v úrovni pravé strany zazdívky. Snad
paláce marn hledáme. Konec šikmého trámu byl u palácové
šlo o p ikládací niku do kamen, protože obytný a pak kancest ny patrn za epován do sloupku, vzty eném na šikmé
lá ský prostor prvního patra musel být n jak p ijateln vytávým n . O tento trám se opíral horní konec krokve p ilehlé
p n. Chybí však doklad o existenci komínu, který mohl
ke zdivu bašty, jenž nemohl být kotven do tenké p dní vypadnout za ob novodob jším úpravám. Památková úprava
zdívky proluky.
interiéru, která spo ívala hlavn v obnov všech opadaných
omítek, neposkytuje žádný prostor pro konkrétn jší úvahy.
Úrove prahu vstupu je ve stejné úrovni s dolní ástí
m lké niky dodate n vylámané do severozápadního nároží
severního paláce. Na starém plánu z roku 19471) je patrné
stoupající schodišt instalované na konci proluky v míst
niky. Odtud se p íchozí dostal do úrovn podst eší vestav né
budovy, ze které se dalo vejít do nov prolomeného vstupu
vedoucího do patra bašty. Nika m la z ejmý ú el rozší it
proluku mezi západním nárožím severního paláce a baštou
pro instalování dve ního otvoru, jehož konstrukce by jinak
velmi zúžila sv tlou ší i pr chodu.
Zhruba v úrovni záklenku zazd ného vstupu vlevo od
n ho se nachází dvojice druhotn provedených kapes. Levá
Švihov. 2D rekonstruktivní perspektivní vizualizace ervené
kapsa šikmo sm ovala ke zdi severního paláce, kde byla ve
bašty a jejího okolí na po átku 16. století. Pohled od sevestejné úrovni vysekána další šikmá kapsa. Se vší pravd porovýchodu.
dobností se jedná o kapsy, do kterých byl vložen rozp rný
Pod úrovní vstupu do bašty se nachází v celém rozsahu
nosný trám, na jehož konci uloženém na stran paláce byl
ší ky parkánu vylámaná horizontální kapsa se zbytky odtevzty en sloupek nesoucí pozednici, o níž se opíraly krokve
saných cihel, do níž bylo vloženo klenutí p ilehlé prostory.
zast ešení vestav ného objektu. Na zdi paláce totiž nenaléNa p vodním zaklenutí spo ívala podlaha podst ešní prostozáme žádné, by zazd né stopy po vysekaných kapsách,
ry. ást segmentového oblouku klenby je ješt viditelná
kam by byla zhlaví krokví uložena. Dochované kapsy po
v severozápadním dochovaném kout vestav né budovy.
stropních trámech na fasád paláce prozrazují úrove stropní
P ízemní zbytek parkánové zdi je u bašty vn i uvnit
konstrukce vestav ného objektu. Zde byly sloupky nesoucí
druhotn vypln n cihlami a ledabyle skládaným kamenem.
pozednicový trám, p iložený ke st n paláce, podep eny
Z ejm tu kdysi existoval prostup. Žádné další významné
konci stropních trám . Pokud by byl strop realizován ve
stopy po starších a jiných konstrukcích nejsou na zkoumané
zjišt né úrovni až k bašt , pak by se trámy ocitly zhruba
východní stran ervené bašty patrné.
uprost ed výšky prolomeného vstupu do jejího patra. Musel
Zast ešení bašty. Krov ervené bašty a šindelová krytitudíž vzniknout v ásti vestav né budovy p ed novým vstuna je novodobá z 20. století. P vodní gotický krov spo íval
pem do bašty prostor s nižší úrovní podlahy, kam již trámona hrázd ném vyloženém podsebití, po jehož vn jších
vý strop nezasahoval. V tomto p ípad nemohly být svislé
vzp rách se dochovaly na vn jším povrchu bašty otisky
sloupky op eny o konce trám , a proto bylo p istoupeno
svislých nám tk .
k výše uvedenému konstruk nímu ešení šikmé trámové
Poznámka: 1) Plán viz Štorm, B.: Obnova Státního hravým ny. Markantní je, že st na severního paláce v rozsahu
du Švihova, Zprávy památkové pé e XIV/1954, s. 166.
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Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
eské univerzity v Plzni, kde p sobí p edevším p i výzkumech
zaniklých st edov kých vesnic i publika n . Po ovdov ní se st huje
do Plzn a v roce 2011 po ukon ení innosti zmín ného odd lení
p sobí jako soukromý poradce ve spole enských v dách.
Stále je jednatelem Rady KASu i plze ské pobo ky, organizuje sch zky, p ednášky, zájezdy, autovycházky. Rediguje klubový
zpravodaj Hlásku a také sborníky D jiny staveb a Jižní Plze sko,
tak jako publikace vydávané v edici Zapomenuté hrady, tvrze
a místa. Jeho odborný zájem se p esunul do mladších fází historie,
ale nezanedbává ani panská sídla. P ipravuje s p áteli z KASu knihy
Rytí i Karlové ze Svárova, d di ní strážci dve í Království eského
a Poustevníci, poustevny a
poušt Plze ského kraje.
Petr Rožmberský má
práce stále dost, a my se jen
m žeme t šit na výsledky
jeho dalších badatelských
aktivit, které neberou konce.
To však neznamená, že by se
z n ho stával lov k zadumaný a nespole enský. Ba
naopak. Bez n ho si nelze ani
chod našeho klubu p edstavit
a jeho ú ast na m sí ních
sch zkách je pro nás všechny
osv žením ducha i dobré
nálady. Petr je lov k, který o
ni em moc nemluví, ale o to
více koná. Pro svoji up ímnou
a srde nou povahu je všemi oblíbený a d v ata z klubu se kolem
n ho jenom to í. To vysv tluje, pro Rožmberský stále mládne.
Zkrátka jeho život byl a bude vždy napln n ušlechtilým zájmem,
který mu nedovolí zestárnout (viz obrázek).
Petr je neuv iteln plodný a uznávaný profesionální badatel.
Nemohu použít termín amatérský, by se tém celý život živil
úpln jinou prací. Ale jeho dlouholetá, nep etržitá a erudovaná
badatelská innost na poli v dy a p ínosy pro poznání d jin st edov ku i novov ku by si kone n zasloužila spole enského uznání.
Nezbývá než pop át Petrovi Rožmberskému pevné zdraví, nebo optimismus by mohl všem rozdávat a také mnoho pot šení p i
jeho badatelské innosti. Také bych cht l i za ostatní leny našeho
klubu Petrovi pod kovat za jeho dlouholeté aktivity vedoucí k rozvoji
Klubu Augusta Sedlá ka, který by bez n ho nebyl tím, ím je.
Na záv r uvádím bibliografii od roku 2002. Bibliografie do
roku 2001 je uvedena v lánku Petr Rožmberský padesátníkem –
viz Hláska XIII, 2002, . 1, s. 8 – 9.
Zkratky: P.R. – Petr Rožmberský v p ípad spoluautorství. H
– Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedlá ka. Vydáváno v Plzni.
JP – Jižní Plze sko. Vydáváno v Blovicích. VS – Vlastiv dný
sborník – tvrtletník pro regionální d jiny severního Plze ska.
Vydáváno v Mariánské Týnici. P – eské památky – asopis pro
p átele památek a historie. Vydáváno v Plzni. SR – Sborník Muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Vydáváno v Rokycanech.
2002: V. Machová – A. Nohá ová – P.R.: Drobnosti ze Š áhlav. H XIII, 4 – 6; V. Machová – P.R.: Odhad statku Chocenice
1674. H XIII, 10 – 11; Zapomenuté sídlo Raková. H XIII, 12 – 13;
P.R. – V. Machová – M. Fiala: Zámek a tvrz Nebílovy. Plze ; P.R.
– V. Machová: P estavba zámku v Rochlov . H XIII, 61 – 62; P.R.
– V. Machová: Zámek a tvrz Chocenice. Plze ; M. Novobilský –
P.R.: Hrad Litice u Plzn . 2. vydání. Plze .
2003: Cht li mniši podvád t? H XIV, 13; K pr zkumu zámku
v Rochlov . H XIV, 16 – 17; P.R. – V. Machová: Portál v Mladoticích. H XIV, 17 – 18; V. Ryšavý – P.R.: ervené Po í í a Borovy v
60. létech 18. století. H XIV, 21 – 25; Historie vrchnostenských
sídel v Rochlov . H XIV, 28 – 31; Mitrvald a Mitrvald. H XIV, 49
– 50; Hrab cí sídlo v Se i. H XIV, 53 – 56; P.R. – V. Machová:
Tvrz Ž ár ve Smederov . JP I, 49 – 63; N co o kostele, poh bech a

Rožmberský stále mládne

Je to neuv itelné, ale kolega a kamarád Petr Rožmberský je
šedesátníkem. Ale co pak je to šedesátka, jak se zpívá v jedné
p edvále né písni. N kdo se v tomto v ku cítí být již starým a t ší
se na tak zvaný zasloužený odpo inek. To však není Petr v p ípad.
Tak, jak ho znám, s každým dalším rokem je stále vitáln jší a na
d chod se t ší jen proto, aby mohl cele bádat. Takže Petra vlastn
žádný d chod ne eká. Nebude posedávat na lavi ce v parku a krmit
holuby, ale bude vysedávat v archivech a u klávesnice po íta e.
Jeden m j p ítel malí tvrdil, že teprve smrt mu vyrazí št tec
z rukou. A m l pravdu. A tak n jak to vidím i u Petra. Ale na tyto
úvahy je ješt mnoho asu. Je pravdou, že zapálení a nadšení pro
jakoukoliv lidskou innost lov ka omlazuje. A já to na Petrovi
dlouhá léta sleduji. Jeho elán je nezm rný a posedlost odkrývat
neznámé d jiny naší st edov ké i novov ké minulosti neutuchající.
Neúnavn a systematicky rozkrývá spletitosti eských rod a odhaluje neznámá, zapomenutá i pozapomenutá sídla spole enských elit
v širokém kontextu.
Je to již tém 40 let, co Petr p inesl p i jedné ze svých trampských toulek ze zv davosti do Západo eského muzea v Plzni objevený prav ký st ep, aby zjistil n co o dob , ze které pochází. A tím
za ala jeho badatelská životní pou . Zv davost p erostla v touhu
objevovat a interpretovat. Záhy si našel Petr zálibu ve vyhledávání a
lokalizování zaniklých st edov kých osad, které se v noval velmi
piln až do založení Klubu Augusta Sedlá ka, jímž se stal zakládajícím lenem v roce 1984. Od té doby se jeho zájem nutn p esunul
p edevším na rodovou historii držitel hrad , tvrzí i zámk a stavebn historický vývoj t chto památek. Ale i dnes si ješt Petr
„odsko í“ ke svému prvotnímu zájmu – st edov kým osadám.
Petr Rožmberský se narodil 28. ledna 1952 a vyr stal na Petrohrad v Plzni. Již od d tství jej nesmírn bavila etba, až jeho
rodi e pojali podez ení, zda netrpí n jakou záhadnou nemocí. Ale
touha po v d ní nebyla shledána jako nebezpe ná nemoc. Ostatn ,
Petr si rád od knih odb hl, aby mohl se svoji partou podnikat dobrodružné výpravy do nedalekého okolí svého bydlišt . Ani r zná
alotria mu nebyla cizí, a tak n kdy musel unést oprávn ný hn v
rodi .
Po ukon ení základní školy se Petr vyu il prodava em. To
již jezdil o víkendech trempovat mimo jiné s osadou Alberta do
Kachního údolí u St íbra. To ješt zdaleka netušil, že se jednou
zú astní archeologického výzkumu tohoto campu v rámci neobvyklého po inu Západo eské univerzity, jež podpo ila výzkum
katedry archeologie v rámci poznávání fenoménu eského trampského hnutí. Dnes Petr s žertem dodává: „Nikdy jsem ani nepomyslel, že se jednou stanu živoucí archeologickou fosilií.“ Jen pro
zajímavost a pousmání: P i výzkumu byly nalezeny Petrovy
oho elé krepsilonové ponožky na míst , kde je p ed více jak 40
lety ponechal.
Po vojn pracuje jako strojní kniha v tiskárn a žení se. Se
svoji manželkou V rou Rožmberskou, posléze pracovnicí, odd lení
st edov ku Západo eského muzea v Plzni, podniká objevné cesty
po Plze sku, kde spole n vyhledávají zaniklé st edov ké vesnice.
Záhy zakládá kartotéku zaniklých st edov kých osad. Dodnes
vzpomínám na jeho stole ek, který mu byl p id len na pracovišti
archeolog st edov ku se šuplí ky, které byly zcela napln ny pe liv se azenými katalogiza ními karti kami st edov kých vsí. Stále
do nich p ipisoval nové a nové zjišt né údaje.
Ve Vochov , kam se po svatb odst hoval, p estavuje rodinný
domek a p echází na práci tunelá e v plze ském historickém podzemí. Tato t žká práce je vykoupena poznáváním st edov ké keramiky a tak Petr nabývá op t nových zkušenosti ve spolupráci
s archeology Západo eského muzea. Posléze p echází do nep etržitého provozu plze ské papírny. P es den bádá v archivu a ve er
nastupuje do práce jako barvi a mle .
Po 20 letech práce v papírn podnik krachuje a dílem náhody
se stává, že v roce 2005 nastupuje jako skladník do odd lení výzkumných zám r katedry archeologie Filozofické fakulty Západo-
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poustevníkovi v Se i. JP I, 85 – 90; Ves Jezná. D jiny a památky
malé vesnice. 2. vydání. Plze ; Št novice hrad, tvrz a zámek. 2.
vydání. Plze .
2004: Dvacet let Klubu Augusta Sedlá ka. H XV, 1 – 4; Pole ská tvrz v obraze písemných pramen . H XV, 16 – 18; Zámek
Hradišt . Blovice; PhDr. Miroslav Hus jubilující. H XV, 60 – 61;
M. Novobilský – P.R.: Hrad Drštka u Sko ic. 2. vydání. Plze ; Vl í
existuje nejmén 650 let. JP II, 17 – 28; Šlechta v blovických matrikách 1647 – 1720. JP II, 81 – 96; T i žádosti z roku 1839. JP II,
129 – 132; P.R. – J. Hajšman – V. Machová: Dolní a Horní Lukavice. Plze ; M. Novobilský – P.R.: Hrad Drštka u Sko ic. 2. vydání.
Plze .
2005: Rytí ské a baronské sídlo v Nové Vsi. H XVI, 4 – 7;
V tev rodu Pernklo z Šenraitu na Bud i a v M st Touškov . H
XVI, 11 – 13; Aliance rodu z Litic a z Potštejna s Rožmberky. H
XVI, 25 – 26; Aedilis Bulla a Maggi v Oselcích. H XVI, 27 – 28;
Dodatek k Draženovu a k Vl í. H XVI, 43; Zajímavosti z nejstarší
vejprnické matriky. VS XV/2, 8 – 15; M. Novobilský – P.R.: Hrad
Skála u P eštic. Plze .
2006: Hrad Roupov ve starých popisech a vyobrazeních. H
XVII, 3 – 7; O panském sídle v Rob icích. H XVII, 12 – 13; P ání
pana Smitky. H XVII, 28 – 29; P.R. – M. Novobilský: Panská sídla
v Mirošov . 2. vydání. Plze ; P.R. – M. Novobilský: Hrad Buben
u Plešnic. 2. vydání. Plze ; Existovalo panské sídlo Žíkov? H XVII,
38 – 41; Rytí ské, baronské a hrab cí sídlo v Podh í. H XVII, 41 –
43, 54 – 59; In arce Tribbel Copulaty sunt. H XVII, 46; P.R. – T.
Karel: Zámek a tvrz v Luhov . Plze ; Merklín p ed 650 lety. JP IV,
40 – 46; Obyvatelé Krašova ve 2. polovin 17. století. P 17, . 1-2,
s. 8 – 10; Soupis zaniklých st edov kých vesnic na Rokycansku. In:
P. Va eka a kolektiv: Archeologie zaniklých st edov kých vesnic
na Rokycansku I. Plze 2006, s. 13 – 56; Stavba špitálu v Kralovicích. In: D jiny staveb 2006. Plze 2006, 61 – 62.
2007: P.R. – V. Chmelí : Zámek v Darové. H XVIII, 8 – 10;
Úd l v Ot šicích. H XVIII, 12 – 13; Mostnice. H XVIII, 14; Hradební ze . H XVIII, 29;. Tillingár ze Strádán . VS XVII/1, 20 – 24;
2, 19 – 24; M. ezá – M. Uherský – P.R.: P ísp vek k lokalizaci
zaniklého st edov kého sídlišt Bolemil u Chot šova, okr. Plze jih. In: Sborník Západo eského muzea v Plzni – Historie XVIII.
Plze , 164 – 174; P.R. – P. Va eka – R. Veselá: Zaniklá st edov ká
vesnice Borek v Plzni-Bolevci. In: Sborník Západo eského muzea
v Plzni – Historie XVIII. Plze , 175 – 191; P.R. – T. Karel: Záme ky Hochperk a K emelák. H XVIII, 37 – 40; V. Bumbi ka – T.
Karel – P.R. – M. Wasková: Architektonický lánek z Nové Vsi. H
XVIII, 53 – 55; Merklínský zámek a jeho obyvatelé v nejstarší
matrice. H XVIII, 58 – 60; P ísp vek k hradiš ským mlýn m. VS
XVII/3, 6 – 9; J. Láska – P.R.: Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích. JP V, 67 – 76; K. Nová ek – P.R.: N kdejší farní ves Bijadla
u Merklína. JP V, 39 – 54; P.R. – Novobilský, M.: Gotická tvrz
a zámecká pevnost Kace ov. Plze ; Barokní erná kronika. P
18/1-2, 12 – 14; P ísp vek ke vzniku a motivaci n kterých p íjmí
a p íjmení. Acta onomastica XLVIII, 152 – 155. Praha.
2008: Panské sídlo ve Lhot pod Rad em. H XIX, 43 – 44;
P.R. – M. Novobilský: Královský hrad Radyn . 2. vydání. Plze ;
Zaniklé vesnice jižního Plze ska. Blovice; D jiny bádání o zaniklých vesnicích Plze ského kraje. In: V. Dudková – J. Orna – P.
Va eka: Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých vesnic na Plze sku. Plze , 9 – 12; Zámky Radnice a Liblín s dodatky
k zámk m v Úlicích a Oseku. H XIX, 56 – 58; Šlechtické sídlo
Jarkovice. H XIX, 62 – 63; Barokní matriky: Hotová erná kronika.
Plze ský deník z 26. 11. 2008, s. 6; Z d jin t žby zlata. In: Plze sko
– p íroda, historie, život. Praha 2008, 447 – 448; Zelenohorské
panství roku 1558. JP VI, 31 – 36; P.R. – J. Láska: Pomístní jména
na katastru Zdemyslic. JP VI, 49 – 60; Mlýn, chalupa a hospoda
v Podh í. JP VI, 93 – 98; Osecké dvory, rybníky, hut a mlýny. SR
20, s. 29 – 45; Velmi k ehké vztahy. Sex, nev ra a soužití v dobách
minulých. P XIX/1-2, 14 – 18; Dodatky k soupisu zaniklých
st edov kých vesnic na Rokycansku. In: P. Va eka a kolektiv 2008:
Archeologie zaniklých st edov kých vesnic na Rokycansku II.
Plze , s. 127 – 130.
2009: Drobnosti k sídl m v Odolenov a Zdeslavi. H XX, 13 –
14; O. Slabý – P.R.: Tvrz ve Smilovicích. H XX, 19 – 21; Krátce

o úd lu v B šinech. H XX, 28 – 29; Zumrové z Herstošic na Novákovicích, Horní Lhot a Neznašovech. H XX, 33 – 36; V. Chmelí
– P.R.: Nový Dv r u P ovan. H XX, 54 – 56; Zánik zámku
v Srbicích. H XX, 61 – 62; O mlýnech na potoce Víska I. JP VII,
65 – 88; K prvním zmínkám o Hájích a Ún ticích. JP VII, 43 – 49;
Sklárna ve Sklené Huti. SR 21, s. 3 – 16; P. Va eka – P.R. a kolektiv: St edov ká krajina na st ední Úslav I. Plze . D jiny sídel na
st ední Úslav . In: P.Va eka – P.R. a kolektiv: St edov ká krajina
na st ední Úslav I. Plze , s. 25 – 70; V. ervenka, – M. Novobilský – P.R.: Tvrze Bezd kov a Hradišt u Kasejovic. Plze .
2010: Otázka parkánu u tvrzí. H XXI, 13; Zlostný fará aneb
Nejstarší matrika fary Kadov. P XX/1-2, 14 – 20; Hora – ozna ení
panských sídel v 17. století. H XXI, 29 – 30; Zaniklý chemický
pr mysl na Ch í sku I. VS XX/1, 18 – 23; J. Anderle – P.R.: Nový
a starý zámek v Týnci. H XXI, 33 – 37; Zaniklý chemický pr mysl
na Ch í sku II. VS XX/2, 18 – 23; Zaniklý chemický pr mysl na
Ch í sku III. VS XX/3, 18 – 22; Zaniklý chemický pr mysl na
Ch í sku IV. VS XX/4, 12 – 18; O mlýnech na potoce Víska II. JP
VIII, 39 – 70; Podnikatelé Schürerové z Waldheimu a jejich p sobení v 17. století na Rokycansku. SR 22, 43 – 67; Kun in Hrádek
a kostel Všech svatých v Plzni. Plze , 2. vydání; eská p íjmí typu
Kobrle, Šebrle z n meckých hypokoristik na –rle. In: Acta onomastica LI/2. Praha, 542 – 546; Hora – ozna ení panských sídel v 17.
století (Onomastické zprávy a poznámky). In: Acta onomastica
LI/2. Praha, 624 – 626.
2011: Hrádek v Újezdci na Klatovsku. H XXII, 24 – 25; Italové v Dolanech na ch í ském panství. VS XXI/1, 15 – 21; Panské
sídlo v zatopených Dolanech. H. XXII, 33 – 39; K nov zjišt nému
vyobrazení hradu Vl tejna. H XXII, 57 – 58; Gottfrýdové
z Žebnice. VS XXI/3, 10 – 21; P eštické hospodá ské dvory. JP IX,
3 – 32; Výro í Kucín, Nezd eva a P ebudova. JP IX, 107 – 111;
Stavby Vratislav z Mitrovic na Mirošovsku. Kud j, asopis pro
kulturní d jiny 12/2011, . 1, s. 232 – 240; P. Va eka – L. Holata –
P.R. – Z. Schejbalová: St edov ké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. In: Archaeologia historica 36/2. Brno 2011, s.
319 – 342; Mirošovské železné hut do roku 1726. SR 23, (ješt
v tisku); P.R. – M. ezá – J. Orna: Srbická H rka – vývoj osídlení,
kostel sv. Víta a jeho sídeln -historický kontext. In: Archeologie
západních ech 2. Plze , (ješt v tisku).

Milan Novobilský

Pravá totožnost Petra Rožmberského odhalena?
Jan Anderle

Zasv cení delší as bez rozhodného d kazu tuší, že Klub Augusta Sedlá ka (KAS) existuje jen proto, aby zakryl pravou totožnost osoby, která v n m odnepam ti p sobí jako tajemník pod
jménem Petr Rožmberský, a umožnil jí za touto clonou mnohovrstevné ve ejné p sobení.
Kdybychom se spolehli na pravost podpis pod nepravd podobn vysokým množstvím odborných statí, p ipo etli k tomu
všechny výkony redaktorské v ad publikací a mnohé další aktivity, nutn staneme p ed otázkou: je to dílo jediného lov ka a je-li, je
on tím, za koho se prohlašuje?
Ve ejnost žádá, aby jí kone n byla odkryta pravda. Ukazuje
se ale, že konspira ní sí , která kryje toho, jenž si sám íká Petr
Rožmberský, je spletena vskutku d kladn , takže na rozuzlení bude
nutno vy kat, pokud je na n v bec nad je. Oprávn n se však
p esto ptáme, kdo se skrývá pod takto svrchovan feudálním jménem a co z titulu své tajemnické funkce tají?
K dokonalému zmatení nám klade p ed o i ješt jinou tvá ,
tvá odep eného pedagoga. P i snaze unikat pozornosti doty ný ale
p ece jen zanechává stopy. Jeví se v až p íliš okaté snaze splynout
s prost edím dneška násilnou aktualizací jazyka. Bere dech v tomto
sm ru projevená síla vlivu, kterou tato osoba, tahajíc za nitky vedoucí do nejvyšších míst, vládne, nicmén fakta hovo í jasn (nemá
to ostatn p i tom tahání tak daleko, postaveni zp íma vedle sebe,
sahám mu sotva do podpaží).
P edpokládáme, že za ú elem skrytí jeho identity došlo k založení jisté university, která si ovšem z výše uvedené p í iny íká
univerzita, má fakultu filozofickou (zvýraznil J. A.), ta pak sklep a
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redakce: durdik@arup.cas.cz. Studie: K. Sklená : Františka Petery
Rohoznického „seznamy hrad a hrádk v echách“ 1865 – 1867),
9 – 23; D. Ková : St edov ké fortifikace v povodí Vltavy na jižním
eskokrumlovsku, 25 – 53; D. Ková : Panská sídla nejnižší kvalitativní úrovn v raném novov ku na eskobud jovicku, 55 – 68.
Z evropské kastellologie: T. Olszacki: Hrad ve m st Koło na pozdí
staveb pravd podobn založených P emyslovci z Polsku, 69 – 77.
G. Stell: Skottish castellology and castellologists: A brief historical
introduction, 79 – 88. I. Ose: Pläne der Befestigungen Lettlands und
Böhmens aus dem 17. – 18. Jahrhundert im Kriegsarchiv in
Stockholm – 89 – 98. Monografie: F. Záruba: Capella regia – kaple
Všech svatých na Pražském hrad , 99 – 135; J. Matiášek: Barbakán
Pražského hradu. Rekonstrukce vývoje na základ archeologického
výzkumu v roce 2007, 137 – 150; Z. Procházka: Hrad ŠvamberkKrasíkov, kapitoly z d jin a stavební historie významného západoeského hradu, 151 – 191; J. Anderle – Z. Procházka: D jiny a stavební vývoj kaple a hrobky na hrad Švamberku-Krasíkov , 193 –
236; I. Lehký – M- Sýkora: Nové poznatky o stavební podob
hradu Oltá ík, 237 – 254; V. Knoll – J. Úlovec: Historie hradu
a zámku Liebenstein v Libé, 255 – 291; F. Kasl: P edhradí hradu
Libštejna – geodetické zam ení a povrchový pr zkum, 293 – 304;
J. Hronek – J. Dohnal: Poznatky komplexního geofyzikálního
pr zkumu p edhradí hradu Libštejna, 305 – 318; D. Vích: Neznámá
vrcholn st edov ká fortifikace na k. ú. Lanšperk, 319 – 343; J.
Jánský: Dobytí hradu Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v kv tnu roku 1421, 345 – 358; D. Janiš – R. Vrla: Hrad
Kom a (Zuva ov) – jeho historie a stavební podoba, 359 – 368; V.
Ryšavý: Stavba tzv. Dolního nebo Nového zámku v Be ov nad
Teplou, 369 – 384; J. Hložek – R. K ivánek – M. Procházka: Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrzišt H ebe (Tasov) okr. Kladno, 385 – 396; J. Paná ek – F. Gabriel: Tvrz
v Ladech u eské Lípy, 397 – 401; A. Mezuliáníková: Povrchový
pr zkum tvrzišt Skomelno, okr. Rokycany, 403 – 414; L. erná –
P. Stan k – A. Z bek: Hrádek Rumberk – archeologický výzkum
v roce 2009, 415 – 452. Militaria: S. Chmielowiec – V. Kašpar:
K pochopení výskytu tzv. zbroje „posm šné“ i „bizarní“ a fenoménu „komi na“ ve st edov kém um ní. Pokus o na rtnutí problematiky na základ ikonografických pramen , 453 – 476; D. Fige –
M. Hložek – J. Hošek – Z. Schenk – P. Žákovský:
I9nterdisciplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu
Helfštýn, 177 – 478; L. Hlubek: Soubor militárií z rýma ovské
tvrze, 489 – 500. Každodenní život: T. Durdík – Z. NemeškalováJiroudková: Mincovní nálezy na hrad Ronovci, 501 – 508; T.
Durdík – P. Ju ina – . Pavlík: Nález zbytk pozdn renesan ních
kachlových kamen na hrad Bušt hrad, 509 – 528. Materiálie: J.
Havlice: Hrad Vítk v Kámen – archeologický výzkum v hradním
donjonu v roce 2004, 529 – 544; D. Ková : St edov ký hrádek
u pošumavské Mal e (okr. Klatovy), 545 – 550; D. Ková : P edhradí hradu Velešína (okr. eské Bud jovice). Krátká zpráva
o povrchovém pr zkumu a zam ení st edov ké lokality, 551 –
556; K. Sklená : Drobný p ísp vek k ikonografii Koko ína v 19.
století, 557 – 558; E. Ulrychová: Keramický soubor ze 13. století
z hradu Brada (okr. Ji ín), 559 – 562; F. Musil: Zaniklý zámek
v Ostrav -Kun i kách (Malých Kun icích), 563 – 566. Následují
oddíly Kronika a Bibliografdická referativní a informativní služba.
Rožmberský, P. – Chmelí , V.: Rytí i Karlové ze Svárova
d di ní strážci dve í Království eského. Plze 2012. Kniha
obsahuje kapitolu o sídlech pojednávaného rodu. Formát A5, 160
str., ernobílé ilustrace, barevná obálka. V cen 120 K (+ poštovné
a balné) lze objednat u Nakladatelství Ing. Petr Mikota, U Bachmae 10, 326 00 Plze (pmikota@post.cz). Kniha byla darována
knihovn KASu.
Rožmberský, P.: Stavby Vratislav z Mitrovic na Mirošovsku. Kud j. asopis pro kulturní d jiny 12/2011, . 1, s. 232 – 240.
Vydává Západo eská univerzita v Plzni, FF, katedra filozofie,
Sedlá kova 19, 306 14 Plze (rakm@kar.zcu.cz). Mimo jiné i nov
zjišt né informace o stavb zámku v Mirošov . Cena asopisu (AB5, 259 str.) iní 130 K .
Musil, F.: K problematice šlechtických sídel v Suchých
Lazcích ( ást m sta Opavy). asopis Slezského zemského muzea,

v n m m íž, za níž v zasutém kout tak e ený Petr Rožmberský
ob as sedá, vyhýbaje se aktivnímu podílu na výuce studentstva
poukazem na kvalifika ní p edpoklady – vyu ený prodava , v tšinu profesní dráhy horník, jinak též tramp a veselý muzikant. Nelze
ale zcela zabránit, aby studující p esto nevzhlíželi k této postav
se široko daleko nejrozsáhlejší publika ní inností.
Vysoká místa z ejm jsou na cest k odhalení pravé totožnosti
alias Petra Rožmberského. Prozradil to únik informací, kterého se
na p elomu milénia dopustila pracovnice ministerstva kultury R,
když na adresu KAS, obhospoda ovanou jeho tajemníkem, zaslala
žádost: Vážený pane Sedlá ku, cht la bych se zú astnit Vaší konference… a žádám Vás proto o zajišt ní stravy a ubytování na Vašem
zámku v Ne tinech.
Z rozporuplných zpráv jsme zákonit zmateni a je z ejmo, že
práv to bylo jejich cílem. Proslýchá se, že Petr Rožmberský dovršuje šedesát let v ku. Ve sv tle ministerského úniku tomu ale nelze
valn p ipisovat víru, co když to nap esrok bude sto šedesát
(*1843)? Proto jen pro jistotu, kdyby se ukázalo, že první údaj není
mystifikací, Pet e Rožmberský (nebo kdo vlastn jsi), stálé zdraví!

Už jste etli...?
Durdík, T.: Hrad Džbán. Edice Vlastiv dná knihovni ka SPS,
svazek 18. Praha 2011. Formát A5, 112 stran. Bohatý obrazový
materiál – ikonografické prameny, plány, fotografie, archeologické
nálezy, kresebné rekonstrukce. Publikace se podrobn v nuje zapomenutému a stále neprobádanému hradu i památkám v jeho
okolí. Kniha je v b žném prodeji, lze ji též objednat na adrese
pmikota@post.cz.
Petr Mikota
Humpolec v zrcadle asu I. Spolky a spolkový vývoj. Vydalo
M sto Humpolec v roce 2011. Výpravná publikace, kvalitní papír,
pevná vazba, formát A4, 180 stran, náklad 600 ks. Kapitolu Klub
Augusta Sedlá ka, pojednávající o historii a aktivitách humpolecké
pobo ky klubu p edevším na hrad Orlíku, napsal F. Kocman.
Snad ješt výpravn jší knihu Hrad Orlík nad Humpolcem
vydalo roku 2010 také M sto Humpolec (A4, 260 stran, kvalitní
papír, pevná vazba, náklad 1000 ks) Mezi autory jednotlivých
kapitol najdeme nejen leny humpolecké pobo ky, ale i pobo ky
pražské (T. Durdík). O málokterém hradu vyšla tak p kná monografie. Ob publikace byly bezplatn zaslány knihovn KASu do
Plzn , za což velmi d kujeme, tak jako za publikaci následující:
Zpravodaj muzea v Hradci Králové 34/2008-2009. Vydalo
Muzeum východních ech v Hradci Králové v nákladu 400 ks (A5,
180 stran). Z obsahu: R. Bláha – J. Kalferst – J. Sigl: P ír stky
archeologické sbírky MV Hradec Králové v roce 2007, 3 – 21.
Mimo jiné nálezy z lokalit: tvrzišt u dvora Vranov, tvrzišt „Gotthard“ u Ho ic v Podkrkonoší, hrad Výrov, tvrzišt Nerošov, Nový
hrad, hrad Velký V eš ov „Na zámku“. J. Musil: P ehled archeologických akcí a p ír stk do sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
za rok 2006, 22 – 32. Mimo jiné z lokalit: hrad Rabštejnek, hrádek
„Ma Komárce“ u Zdislavi z destrukce roubené v žové stavby. J.
Musil: P ehled archeologických akcí a p ír stk do sbírek Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2007, 33 – 49. Mimo jiné lokalit:
Hlinsko v echách ulice „U Tvrze“, sídlo u kostela v Kosteleci
u He m. M stce, Lukavice tvrzišt Ko i í hrádek,. Nové Hrady
u Skut e hrad „Boží d m“ poloha Starý zámek, strá pod hradem
Stránov, kurie Pa ížov, tvrzišt P šice „Na Hradisku“, pod z íceninou hradu Lichnice, hrad Oheb, na p edhradí hradu Rychmburka
nalezena bašta; hrad Rabštejnek, opevn ní „Kusá Hora“ Srbce
u Luže, „Na Hrad “ Topol, hrad Žumberk. E. Ulrychová: Archeologické nálezy z terénních akcí muzea v Ji ín v roce 2007, s 50 –
56. Mimo jiné nálezy z lokalit: u hrádku ve Spa encích, u tvrzišt
Nemy eves, hradišt Hrádky Zámostí. D. Vích: P ehled archeologických akcí regionálního muzea ve Vysokém Mýt za rok 2007, s.
57 – 73. Mimo jiné nálezy z lokalit: hrádek Zítkov a p edpolí hradišt nad Darebnicemi Choce , hrad Orlík u Sudislavi. J. Kalferst:
Bronzová hlavice palcátu z Mlázovic, okr. Ji ín, s. 173 – 177.
Catellologica bohemica 12. Recenzovaná publikace pro kastellologii eských zemí. Praha 2010. Editor Tomáš Durdík. Vydává
Archeologický ústav AV R Praha v. v. i., Spole nost p átel starožitností Praha. Formát A4, 654 stan, náklad neuveden. Adresa
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série B, 59/2010, s. 187 – 197. Za zaslání separátu do knihovny
KASu d kujeme.
Památky st edních ech 25, 2/2011. asopis Národního
památkového ústavu územního odborného pracovišt st edních
ech v Praze (vým na za Hlásku). Formát A4, 52 str., cena 60 K ,
distribuce: tel. 274008285, e-mail: martinkova@stc.npu.cz.
Z obsahu: P. Kroupa – J. Kroupová: Královská kaple hradu K ivoklátu a její ideové ko eny, s. 1 – 17; J. Žižka: K technologii a stavebním postup m p i opravách torzáln dochovaných staveb, s. 18
– 31; P. Kroupa: Pr zkum východní fasády zámku v Brandýse nad
Labem 2. ást, s. 32 – 36; Schubert, A.: Kdo je vlastníkem z ícenin
Redakce
dávno opušt ných hrad ?, s. 37.

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
Sch ze Rady se bude konat ve st edu 6. ervna sou asn se
sch zkou plze ské pobo ky. Bude stanovena výše desátku na rok
2012, výše p edplatného Hlásky na rok 2013, rozhodne se o dalším
konání konference D jiny staveb a o vydání sborníku z minulé
konference, prob hne volba funkcioná Rady KASu. Další návrhy
k projednání i stanoviska k uvedeným bod m mohou p edsedové
pobo ek zaslat na výše uvedený e-mail. Pobo ky mají podle po tu
len hlas : Plze 5, Praha a Zlín po 2, ostatní po jednom.
Funkcioná i pobo ek do uzáv rky tohoto ísla nedodali
požadované Zprávy o innosti a o hospoda ení za rok 2011. Je
t eba je urychlen vypracovat a poslat Rad .
Redakce d kuje autor m, kte í zaslali do Hlásky jakýkoli p ísp vek, a doufá, že se jejich ady ješt rozrostou. Stále platí, že
autor má p íští ro ník Hlásky zdarma. Chopte se pera! (tedy klávesnice). Na internetových stránkách klubu se p ipravují ke zve ejn ní
všechna stará ísla Hlásky už asi p l roku. Doufejme, že v p íštím
ísle už p ineseme zprávu, že jsou tam.
Zpráva o innosti v roce 2011: S ur itými potížemi se
poda ilo sehnat dotaci na Hlásku i na sborník D jiny staveb.
lenskou cenu Hlásky a „desátek“ se poda ilo udržet na stejné
„níži“. Op t byla uspo ádána 12. mezinárodní konference D jiny
staveb a vydán sborník z konference p edešlé, zaslaný všem
pobo kám. Hláska byla poskytována všem plze ským gymnáziím a
autor m p ísp vk . Sch ze Rady potvrdila stávající funkcioná e.
tajemník P. Rožmberský
Zpráva o hospoda ení v roce 2011: Oprava: V minulém vyú tování došlo k chyb ve vro ení – m lo být nikoli 2011, ale 2010.
Do výdaj nebyl omylem zapo ítán jeden m sí ní poplatek za
vedení ú tu v hodnot 65 K , takže výdaje byly ve skute nosti ve
výši 117 291 K . Opravený z statek z roku 2010 tedy iní: 75
767,53 K . P íjmy: 132 964,46 K (dotace na Hlásku od Nadace
700 let m. Plzn 10 000 a od Nadace pro kult. aktivity ob an m.
Plzn 14 000, na D jiny staveb od Min. kultury 40 000, od M sta
Plzn 45 000, od Plz. kraje 10 000, p edpl. Hlásky 10 640, desátek
3300, úroky 14,46). Výdaje: 134 242,97 K (100 tisíc sborník DS,
vedení ú tu 1387,97, na Hlásku 30 900, www stránky 1929, poštovné 26). Z statek: 75 832,53 K .
pokladní K. Brzobohatá

Z hrad , zámk a tvrzí
Místo hrádku i opevn ní na severním výb žku ostrohu jihozápadn od hradu Lanšperk (okr. Ústí n. Orlicí) je nyní vykáceno
a v zimním období zatím dob e p ehledné.
Vykácen a vy ezán od nálet je též hrad Velešov (okr. Rychnov n. Kn žnou). Je zp ístupn n upravenou cestou a osazen informa ní tabulí.
Obytná budova dvora se zbytky sgrafitové psaní kové výzdoby v Týništi nad Orlicí (okr. Rychnov n. Kn žnou) byla v roce
2010 zcela odstran na.
V Bzenci (okr. Hodonín) byl zp ístupn n park za zdejším
zámkem, jehož budova naposled sloužila vina skému provozu.
Tak ka rozpadlý renesan ní zámek Studénka (okr. Mladá Boleslav) má nyní zast ešeno kratší jihovýchodní k ídlo. Nyn jší
majitel pan Petr ech za al i s úpravou zbytk dvora, ve kterém se
zdevastovaný zámek nachází.
Po rekonstrukci je nyní i s parkem p ístupný zámek Korozluky (okr. Most).
Ukon ena bude z ejm letošního roku i rozsáhlá rekonstrukce
renesan ního zámku Libouchec (okr. Ústí n. Labem).
Rozsáhlou rekonstrukcí na sídlo firmy prochází i zámek Kolod je nad Lužnicí (okr. eské Bud jovice).
Siln zchátralý je naopak opušt ný zámek Neznašov (okr.
eské Bud jovice).
Pohledem naopak pot ší kdysi siln zchátralá tvrz Býšov (okr.
eské Bud jovice). Po rekonstrukci je v tšinou celoro n p ístupná.
I nadále chátrá tvrz ve Vranové Lhot (okr. Svitavy), která je
v soukromém vlastnictví.
I když v b žn dostupné literatu e je zámek ve V esovicích
(okr. Prost jov) udáván jako barokní stavba, jeho p vod je nepochybn starší. Sv d í o tom renesan ní klenby, dv klí ové st ílny
na severní fasád a možný zbytek valového opevn ní v zahrad
západn od zámku.
Mimo dvou hrad v Otaslavicích (okr. Prost jov) se dochovaly i zbytky tvrze ve výrazné poloze na skalnatém ostrohu obtékaném Drahanským potokem. Zde pod p.138 se dosud nalézá ást
velikého sklepa se sloupem uprost ed. Místo zaniklé tvrze je p itom
dost zmate n udáváno do prostoru nyn jšího nákupního st ediska.
Parkov a na d tské h išt bylo upraveno tvrzišt v Mo icích
(okr. Prost jov).
Soukromým majetkem je z v tší ásti opravený zámek Svinae (okr. Beroun). N kdy bývá i s rekonstruovaným parkem p ístupný ve ejnosti (viz internetové stránky obce).
Ústav pro mládež již není v zámku v Ratm icích (okr. Benešov). Objekt byl restituenty prodán soukromé osob . Okolí zámku
s parkem je nyní p es den voln
p ístupné (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 klubových sch zkách každou první st edu v m síci
v Riegrov 3 (suterén) pokra oval v lednu M. Novobilský
v p ednášce o historických palných zbraních, v únoru Z. Gersdorfová p edvedla vizualizaci hradu Roupova a v b eznu F. Kasl seznámil poslucha e s anglickými hrady. Všem d kujeme. Pozor
zm na!!!!! Od kv tna se budou klubové sch zky konat
v restauraci se salónkem v hotelu Continental (Zbrojnická ulice,
tzv. Kontík).
Únorová p ednáška dr. K. Nová ka pro ve ejnost v objektu FF
Západo eské univerzity uspo ádaná pobo kou s názvem „Sídlo
blahoslaveného Hroznaty v Teplé objeveno?“ p ilákala neobvykle
vysoký po et poslucha – 46, kte í se tak dozv d li erstvé informace o nejnov jších archeologických výzkumech v klášte e Teplá.
Autovycházka na Rokycansko se koná v sobotu 21. dubna.
Odjezd v 8 hod. od Hamburku. Obhlédneme tvrzišt v Malém
Újezd a Ka ízku, navštívíme dosud neznámé panské sídlo
v Drozdov , hrad eb ík, n kdejší tvrz v Draho ov Újezd a u
Sebe ic se pokusíme nalézt vrch H ímal, na n mž m ly být trojnásobné valy. Po tvrzišti ve Skomeln budou následovat Radnice; zde
se mohou ú astníci ob erstvit nebo shlédnout zámek. P es Svinnou
se starým a novým zámkem dojedeme do Prašného Újezda se
záme kem a Podmokel s tvrzišt m a zámkem. Následovat bude
zámek v H ešihlavech a v ústí Radnického potoka u Bujesil skryté

Pozemkový fond nechal zcela zbo it a zlikvidovat dv r
s barokní rezidencí tepelských opat Podmokly (okr. Plze -sever).
Krov a kamenné portály (též druhotn použitou ást gotického
portálu) se poda ilo zachránit pracovník m Centra stavitelského
d dictví v Plasích. Dle jejich informace zaznamenal
P. Rožmberský
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Zpráva o hospoda ení v r. 2011: Z statek: 12 340 K . P íjmy: 18 920 K (p ísp vky, p edplatné Hlásky, dary). Výdaje: 18
386 K (7160 p edplatné Hlásky, 1940 desátek, 74 kanc. pot eby,
1500 p ednášky, 7712 poštovné za Hlásku). Z statek: 12 874 K .
pokladní K. Brzobohatá

bezejmenné tvrzišt . Budou-li ješt síly, m žeme se podívat na
hradišt Radnou, kam je kladeno také tvrzišt a pak p es Vranovice,
Záme ek a Stupno (s šternberskou kaplí) p es Chrást do Plzn .
Majitelé aut i p šáci (ti se pak dohodnou na úhrad ) se p ihlásí
týden p edem na výše uvedeném tel. ísle nebo e-mailu.
Jarní lenská sch ze pobo ky se koná ve st edu 2. kv tna
po p ednášce v restauraci hotelu Continental. Budou p ijímáni
noví lenové, vylu ováni neplati i, plánovány další akce apod.
Jarní poznávací zájezd tentokrát povede do N mecka a to
v sobotu 26. kv tna, op t od Hamburku, kde se sejdeme v 8 hod.
Hned za hranicí se nachází nevelká obec Bärnau, u níž se rozkládá
rozlehlý Geschichtspark, založený a vedený obdobným spolkem
jakým je KAS nebo AS. eská archeologická spole nost, pobo ka Plze , nemá dostatek lidí (tak jako KAS), aby naplnila autobus.
Proto byla u in na dohoda o spole ném zájezdu. Co
v Geschichtparku uvidíme? Mimo rekonstrukcí r zných staveb
z období 9. – 12. století, postavených v sou innosti s archeology,
p edevším „motte“ – d ev ný hrádek vystav ný na um le navršeném pahorku. Zde m žete zažít neopakovatelný pocit hradního
pána, p ehlédajícího z v že usedlosti poddaných. Jsou zde i další
zajímavosti (nap . zp tn vyšlecht ná prasata do podoby p ed 1000
lety), které m žete spat it na vlastní o i za 3 eura vstupného. Na
zpáte ní cest se zastavíme na hrad Ahornberku v eském lese.
V Tachov bude zastávka na ob erstvení, následovat bude
hrad/zámek v Boru a p es klášter Kladruby se navrátíme do Plzn .
Platit se bude obvyklým zp sobem – náklady se roze tou na osobu
a zaplatí se ješt v autobusu. P i obsazení všech padesáti míst odhadujeme cenu na 150 K ; abychom autobus obsadili, je t eba, aby jste
vzali sebou rodinné p íslušníky nebo známé. Op t se hlaste na výše
uvedené íslo nebo e-mail; je možné, že bude více zájemc než míst.
V tomto roce oslavili nebo oslaví kulatá výro í následující lenové pobo ky (dámy prominou): T icítku Mgr. Lukáš Funk, ty icítku Petr ešík z Hlinska, Martin Janoušek z Milostína, Mgr.
Lud k Kr má z Plzn , Václav Menšík ze Všerub, padesátku Milan
Frána z Kladrub, Ing. Ji í Hrn í z ástkovic, Milan Metli ka
z Plzn , šedesátku Jaroslav Chmela z Plzn , Pavel Kloubec z Ústí
n. L., Mgr. Jan Mend ec z Holýšova, Arnoštka Monhartová
z Rokycan, JUDr. Zden k Novák z Domažlic, Vlastimil Pícl
z Plzn , Petr Rožmberský z Plzn , Milan ezá z Plzn , Ji í Tichánek z Kop ivnice a sedmdesátku Marie Fišerová z Plzn a Doc.
PhDr. Viktor Viktora CSc. z Plzn . Redakce všem p eje hodn
zdraví a dalších p kných chvil na klubových akcích nebo nad
stránkami Hlásky (p ípadn zm ny titul je t eba sd lit; t m, kte í
neuvedli na p ihlášce rok narození, nebylo možné pop át).
P i té p íležitosti by cht l P. Rožmberský pod kovat všem za
ú ast na oslav šedesátky (kde také prob hl k est knihy o rytí ích
Karlech ze Svárova s autogramiádou), za dary i dárky, za organizaci a p edevším za sehrání divadelní hry o ty ech aktech „Z mého
života“, což bylo absolutní p ekvapení a pozdvihlo úrove oslavy
do jiných dimenzí. Nejen oslavenec, ale i ostatní se od srdce zasmáli. Ješt jednou díky.
Zpráva o innosti v r. 2011: Po celý rok (mimo prázdnin) se
da ilo s jistými problémy zajiš ovat p ednášky na klubových
sch zkách jednou za m síc, uspo ádány byly také t i p ednášky pro
ve ejnost ve spolupráci se Západo eskou univerzitou. Uskute nily
se dv lenské sch ze, jarní a podzimní autovycházky (jihozápadn
od Prahy a na Horaž ovicko) a poznávací zájezdy (na Písecko a na
P ešticko/Klatovsko). Nov se konal také netradi ní dvoudenní
výlet lo mo po hradech a dalších památkách na Berounce. Nepodailo se získat finan ní podporu na opravu nau né stezky F. X. France ani dobrovolníky. O akcích bylo na stránkách klubového zpravodaje podrobn referováno. Všem, kte í se na innosti pobo ky
podíleli, pat í pod kování.
tajemník P. Rožmberský

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.
Výro ní sch ze pobo ky prob hla v pátek 16. 12. 2011
v prostorách restaurace „U markrab te Jošta“ na ulici Veselé
v Brn . Dorazilo celkem dev t len pobo ky, dva se omluvili. Na
za átku sch ze byli p edseda P. Švehla a pokladník J. Ková potvrzeni ve svých funkcích i pro následující kalendá ní rok. Poté byly
distribuovány Hlásky a vybrány lenské p ísp vky i p edplatné
Hlásky pro rok 2012. Ú astníci sch ze pak na projek ní technice
zajišt né J. Ková em zhlédli t i prezentace z individuální innosti
n kterých len pobo ky. Nejprve J. Ková p estavil svá bádání na
Jesenicku, konkrétn nové poznatky o hrádku v Adolfovicích, který
je ni en erozí po vážném narušení recentní pr myslovou zástavbou.
J. Št tina pak navázal s výsledky stavebn historického pr zkumu
zámku Lešná na Valašsku, jenž prokázal složitý stavební vývoj
tohoto objektu sahající až do st edov ku. Poslední prezentace byla
dílem M. Pla ka, který p edstavil své poznatky o k ižáckých hradech na ostrovech Rhodos a Kos, které letos navštívil. Další prezentace len pobo ky již probíhaly pouze verbáln , ovšem s výjimkou
P. Šime ka, jenž p ítomným prezentoval svou dokumentaci
k zámku v Uherském Ostrohu. Kolega Ko ínek informoval o svých
návšt vách hrad Drahotuše, Templštejn a Blansek. J. Ková podal
zprávu o vyhodnocení artefakt z cisterny hradu Vildenberk a o
tragickém úmrtí koordinátora projektu „Panství vildenberské“ Mgr.
Aleše Tinky, s nímž n kte í lenové pobo ky spolupracovali. Nejstarší len pobo ky, pan Ladislav P inesdom z Ketkovic, který se
dlouhodob zabývá hradem Levnov nedaleko své obce, pot šil
p ítomné leny vlastnoru n zhotovenými materiály s váno ní
tématikou. J. Unger poté navrhl, aby byl panu P inesdom p iznán
statut estného lena pobo ky. Sch ze byla ukon ena volnou diskusí na r zná aktuální témata.
J. J. Ková

Další informace od pobo ek
redakce do uzáv rky tohoto ísla neobdržela.
Kontakty na ostatní pobo ky:

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.
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 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. 6. 2012
(vyjde v první ervencové dekád 2012)
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