
 49

ZPRAVODAJ  KLUBU  AUGUSTA  SEDLÁ�KA 

          ro�ník XXIII,  2012, � .  4  
 

Nejstarší ikonografické vyobrazení jiho�eských Nových Hrad�  
Zlata Gersdorfová 

Hrad v Nových Hradech na samé výsp� jižních �ech 
bývá �azen mezi nejstarší horizont šlechtických hrad�. 
Poznání stavební podoby i celkového historického vývoje 
hradu je však komplikováno torzovitou pramennou základ-
nou, a to v rovin� pramen� hmotných i písemných. Rovn�ž 
tak ikonografických pramen�, které by zachycovaly podobu 
hradu, není mnoho.  

O to cenn�jší je nález veduty pocházející z tzv. linec-
kého skicá�e, který byl p�ipsán Fridrichu Bernhardu Werne-
rovi (1690 – 1778). V tomto skicá�i se nachází celkem 76 
�eských lokalit, 14 moravských a 40 slezských. Vyobrazení 
�eských lokalit pochází zejména z Wernerových cest v roce 

1711 – 1712 a posléze z roku 1715. Celkov� v�noval Wer-
ner �echám svou pozornost mnohokráte, ale na jih �ech 
zavítal jen dvakrát – v již zmín�ném roce 1712 a potom 
pozd�ji až v roce 1736.  

Linecký skicá� zachycuje Wernerovy cesty z let 1708/9 
- 1715 a obsahuje celkem 418 pohled� na r�zné lokality. 
Od veduty �. 113 a dál jsou kresby pr�b�žn� datovány, tj. 
od 10. b�ezna 1710 do 28. �ervna 1715. Vnit�n� je rukopis 
�len�n na p�t knih, p�i�emž kresby �eských lokalit se na-
cházejí ve t�etí a páté knize. Zachycení Nových Hrad� se 
skrývá ve t�etí knize („Liber tertius oder Daß dritte buch 
hält in sich anfangs einen Theil von unter Österreich, etwaß 

F. B. Werner – tzv. linecký skicá�, Nové Hrady, Gmünd 1712, perokresba v sépiovém tónu (Oberösterreichisches Landesar-
chiv Linz). 
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von dem Marggrafthum Mähern, des Königreichs böheim 
zum let zaber widerumb etwaß von unter österreich“) pod 
�íslem 90 na 112. stran� manuskriptu. Perokresba je dato-
vána p�ípisem v pravém dolním rohu k 28. 2. 1712. Práv� 
v této dob� se Werner vracel z Prahy a sm��oval na jih p�es 
Tábor, �eské Bud�jovice, �eský Krumlov, Velešin, Kapli-
ci, T�ebo�, Jind�ich�v Hradec, Lišov, Dolní Dvo�išt�, Cet-
viny, Benešov a Horní Stropnici p�es Nové Hrady do 
Gmündu a odtud dále p�es Schrems, Vitis  Weidhofen, 
Horn, Zistersdorf, Marcheg a dále sm�rem na Schwechat 
a Víde�. 

Jedná se o nevelkou perokresbu v sépiovém tónu, která 
zachycuje celkový pohled na m�ste�ko s hradem od severo-
západu. Srovnatelné vyobrazení Nových Hrad� 
s Wernerovou kresbou bychom v této dob� hledali t�žko. 
Dalším známým vyobrazením je až zachycení Nových 
Hrad� a okolí od Johanna Feistenbergera z doby kolem 
roku 1790, která však volí západn�jší pohled s hlavní domi-
nantou hradu a budovy prezentuje v �isté hmotové podob�. 
Oproti této mladší vedut� nabízí Friedrich Bernhard Werner 
ve své linecké kresb� v�tší akcent na zachycení m�sta. 
Pohledovou dominantu tvo�í v�ž kostela sv. Petra a Pavla, 
která je zde zachycena ješt� ve své staré podob�, nebo� 
v roce 1720 byla v�ž zasažena bleskem a následn� byla 
zvýšena o patro a zakon�ena cibulovitou bání s lucernou. 
Pon�kud nep�irozen� akcentovaná je i hmota radnice 
s p�vodn� renesan�ním štítem, která byla roku 1749 p�ebu-
dována do barokní podoby, sv�j barokní štít prezentovaný 
na stavb� dodnes však radnici ozdobil až v roce 1794. I 

když jsou hmoty na této vedut� podány pouze v základním 
a siln� schematizovaném nástinu, je zajímavé p�esto sledo-
vat zachycení m�stských hradeb spojených s opevn�ním 
hradu. 

Vzájemný pom�r opevn�ní hradu a m�sta a jejich ná-
vaznost na sebe nebyla doposud objasn�na. Jisté indicie 
v tomto sm�ru p�inášejí purkrabské ú�ty Jana Zoubka ze 
Samosol z pololetí 1390/1391, kde jsou vyú�továny i opra-
vy hradeb m�stských naproti hradu a opravy jejich krytých 
ochoz�. Oproti tomu se z veduty v�bec již nedozvídáme 
rozsah zemního opevn�ní, násp� a rondel�, o nichž 
s jistotou víme z písemných pramen�, že hrad chránily. Dle 
hrab�te Buquoye byl hrad roku 1620 velmi dob�e opevn�n 
a položen a snad proto si jej vyžádal na Ferdinandu II. Na 
vedut� prakticky i absentuje vyobrazení p�íkopu �i jeho 
hrany, nepovažujeme-li za ni plot, který jí snad byl p�edsta-
v�n. Ovšem zarážející je i úplná absence pozdn� gotického 
pásu d�lost�eleckého opevn�ní, krom polygonální bašty 
v severovýchodním nároží hradu. Ze schematického nástinu 
zelen� ve svahu pod hradem je snad možné domnívat se, že 
v této dob� byl hradní vrch zarostlý vegetací, avšak proti 
tomu hovo�í mladší Feistenbergerova veduta z doby kolem 
roku 1790. Kdy zanikl pás pozdn� gotického opevn�ní 
nelze �íci. Jisté škody hrad musel utrp�t p�i dobývání roku 
1619 a je tedy vcelku p�edstavitelné, že po nutných opra-
vách bylo opevn�ní ponecháno svému osudu, nebo� hrad 
po p�íchodu Buquoy� ztratil reziden�ní a z�ejm� i svou 
vojenskou funkci a sloužil zejména pot�ebám správy pan-
ství. 

J. Feistenberger – Nové Hrady a Údolí, detail, kol. 1790, olejomalba (SH Nové Hrady). 
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Pohledov� exponována je severní �ást hradu, kterou 
tehdy tvo�ila kompaktní zástavba navázána na p�vodní 
st�edov�kou obvodovou polygonální hradbu. Tuto výškov� 
sjednocenou zástavbu p�esahuje st�edov�ký palác nacháze-
jící se v západním pr��elí hradu, za jehož hmotou se pohle-
dov� uplat�uje již jen vrchol st�echy zadní brány. Hmota, 
která se prezentuje vedle paláce, je z�ejm� mohutná bašta 
obdélného p�dorysu, která byla v pozdní gotice p�istav�na 
v míst� styku paláce a vedlejšího traktu a obvodové zástav-
by vnit�ního nádvo�í. To, zda byl v této dob� velký palác již 
rozší�en o trakt schodišt�, nelze jednozna�n� ur�it – 
z veduty ani z dochovaných písemných pramen�. 

S tímto vyobrazením pracoval jeho autor ješt� jednou – 
v díle Friedricha Bernharda Wernera nalezneme mnohé 
lokality ze zemí Koruny �eské v tzv. Fasserlov� manuskrip-
tu („Makulaturbuch von verschiedenen Reisen durch Schle-
sien, und andere Länder“), který byl v�nován Johannovi 
Benjaminu Fasserlovi) – jedná se o vý�ezy z mapového 
podkladu, kde jsou drobné veduty jednotlivých míst, které 
Werner navštívil. Je zde použito asi 200 vyobrazení p�evza-
tých z lineckého skicá�e a to v drtivé v�tšin� �eských loka-
lit; tato jsou však zjednodušena a jejich výpov�� je zna�n� 
omezená. To se týká i zachycení Nových Hrad� na stran� 
24.  

A�koli vyobrazení Nových Hrad� v lineckém skicá�i je 
zna�n� zjednodušené a v porovnání s pozd�jší Wernerovou 
tvorbou neoplývá p�ílišnými výtvarnými ani detailními 
topografickými informacemi, nesmírný význam tohoto 

skicá�e celkov� tkví práv� v tom, že zde Werner zachytil i 
mén� významné lokality, a tudíž pro mnohé z nich, v�etn� 
Nových Hrad�, se jedná o nejstarší ikonografické vyobra-
zení v�bec. 

Prameny a literatura: Ralph Andraschek – Holzer (ed.): 
Friedrich Bernhard Werner in Niederösterreich. Eine Aus-
tellung aus der Sammlungen der NÖ Landesbibliothek, St. 
Pölten 2006; Václav B�ezan (ed. J. Pánek): Životy posled-
ních Rožmberk�, Praha 1985; Karel Ku�a: M�sta a m�ste�-
ka v �echách, na Morav� a ve Slezsku IV, Praha 2000; 
Angelika Marsch: Ein unbekanntes Veduten- Manuskript 
von Friedrich Bernhard Werner im Oberösterreichischen 
Landesarchiv, in: Angelika Marsch - Eckhard Jäger (ed.): 
Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung II. Beiträge 
zum II. Vedutenkolloquium in Lüneburg 7.-9.X.1983, III. 
Veduten-Colloquium in Regensburg 3.-6.X.1985. Lüneburg 
2001, s. 211-233; Angelika Marsch: Friedrich Bernhard 
Werner 1690-1776. Corpus seiner europäischen illustrierten 
Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und 
Böhmen- Mähren, Weißenhorn, 2010; Jan Muk – Jan Ur-
ban: Stavebn�-historický pr�zkum hradu Nové Hrady, 
Praha 1988; Jan Muk – Jan Urban: D�jiny a stavební vývoj 
hradu v jiho�eských Nových Hradech, Castellologica Bo-
hemica 2, 1991, s. 87 – 100; Josef Šusta: Purkrabské ú�ty 
panství Novohradského z let 1390-1391, Praha 1909; Anton 
Teichl: Geschichte der Stadt Gratzen mit theilweiser Be-
schreibung der Herrschaft Gratzen, Gratzen 1888. 
 

Panské sídlo Poborovice a Kafunkové z Poborovic 
Petr Rožmberský – Václav Chmelí�

Lokalita Poborovice, 4 km jihozápadn� od Klatov, je 
zaznamenána v soupisu panských sídel na základ� existence 
rodu Kafunk� z Poborovic („nejedná-li se o fiktivní predi-
kát klatovského m�š�ana“) – sídlo p�íslušníka rodu, zazna-
menaného roku 1566, je zde možné hypoteticky p�edpoklá-
dat; jeho lokalizace je však neznámá.1) 

Vznik jména lokality odvozují jazykov�dci od osobní-
ho jména Pobor – „ves lidí Poborových“.2) A�koli jde typo-
v� o vesnické jméno, vesnici Poborovice písemné prameny 
neznají. Snad zanikla velmi brzy a její jméno p�evzal potom 
jiný typ osídlení, než vesnický. Nic bližšího však zatím není 
možné �íci.3) Nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 
1547, kdy bylo po nezda�eném odporu proti Habsburk�m 
m�stu Klatovy zkonfiskováno jeho panství (jmenovány 
tvrze, vesnice, dvory, mlýny, lesy, rybníky). Ve vý�tu dvo-
r� jsou uvedeny také Poborovice s mlýnem.4) 

Je t�eba p�edeslat, že p�vodn� saský rod Kafunk�, kte-
rý se pozd�ji usadil v �echách a psal se z Chlumu, m�l 
stejné erbovní znamení jako Chlumové z Chlumu (�ervený 
stupe� na st�íbrném štít�) a jehož p�íslušníci jsou v �echách 
známi od 14. do 16. století, nem�l s Poborovicemi nic spo-
le�ného, i když se n�kdy jejich erb zam��uje s erbem Ka-
funk� z Poborovic. Ten má sv�j po�átek v majestátu z 23. 
dubna 1557, jímž bylo povoleno Matyáši Poborovskému 
jinak Kafunkovi, aby se psal z Poborovic a byl obda�en 
takovýmto erbem: štít bílý a v n�m muž v �ervené župici 
(dlouhé uherské sukni) až po paty, maje na hlav� klobouk 
�ervený (tatarský), s bílou st�echou nahoru ohnutou a drže 
v pravici žlutý buzikán nad hlavu povýšený; p�ikryvadla 
�ervená/bílá a za klenot týž muž, ale jen po kolena.5) 

Tito Kafunkové pocházeli p�vodn� patrn� 
z n�meckých zemí (podle p�íjmí), ale pozd�ji se p�ist�hova-
li do Klatov. Poprvé se tu p�íslušník roku vyskytuje 
v dochovaných pramenech roku 1519 – Ji�í Kafunk má 
tehdy v Klatovech d�m. Jeho bratrem (z�ejm� jen jedno-
b�išním) byl roku 1530 nazván Jan Mrskos, mlyná� 
v Poborovicích. Ji�ík Kafunk byl již roku 1524 konšelem 
a s manželkou Zuzanou m�l potomky. Ji�ík kupoval další 
nemovitosti ve m�st� a také rybníky v okolí Poborovic, i od 
svého „strýce“ Vávry Mrskose, poborovského mlyná�e 
(1536). Téhož roku koupil od Ji�íka, poborovického mlyná-
�e, zet� Jana Mrskosa, další rybník. Mimo dcer m�l Ji�í 
Kafunk syna Matyáše, vystupujícího p�i koupích a prode-
jích spole�n� s otcem od roku 1535. Ji�ík Kafunk byl 
v lednu 1539 mrtev. Syn Matyáš ujal sv�j díl d�dictví po 
otci, s manželkou Dorotou vyženil další nemovitosti 
v Klatovech a rozmnožoval rybni�ní hospodá�ství, kupoval 
p�edm�stské dvory a pozemky a stal se jedním 
z nejbohatších klatovských m�š�an�, konšelem a primasem. 
Po odboji proti Ferdinandu I. Habsburskému byl ve m�st� 
z�ízen ú�ad královského rychtá�e, jímž byl Matyáš Kafunk 
jmenován. Za služby králi byl odm�n�n roku 1557 ud�le-
ním erbu (viz výše); zvolil si predikát po Poborovicích, kde 
na mlýn� kdysi hospoda�ila jeho „bába“. Bohatý královský 
rychtá� si hned v roce 1558 koupil zemskodeskový statek 
Otín s tvrzí, dvorem a vsí nedaleko Klatov, a zaplatil jej 
v hotovosti. V letech 1564 – 1572 byl Matyáš Kafunk 
zprošt�n ú�adu královského rychtá�e v Klatovech – vyko-
nával jej Viktorýn Korálek z T�šína, ale potom zase Maty-
áš. Oba jmenovaní erbovní m�š�ané spole�n� drželi ves 
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Bolešiny. Matyáš nem�l z manželství s Dorotou potomky 
a po její smrti se oženil znovu s Ludmilou, s níž m�l dceru 
a syna Pavla. 

Matyáš Kafunk z Poborovic na podzim roku 1583 se-
psal záv��, v níž pamatoval na p�íbuzenstvo (mimo jiné i na 
poborovického mlyná�e Ji�íka, zet� Jana Mrskosa), ale 
hlavním d�dicem ustanovil nezletilého syna Pavla pod 
poru�enstvím manželky Ludmily, jemuž odkázal statek 
Otín, sv�j d�m v Klatovech a množství pozemk� a rybník�. 
Pavel m�l být „dán do N�mec, aby se tam svému dobrému 
u�il“. Matyáš zem�el 1. b�ezna 1584 a jeho náhrobník 
z �erveného mramoru s kafunkovským erbem se nalézá ve 
h�bitovním kostele sv. Jakuba v Klatovech. Vdova Ludmila 
již v únoru 1585 sepsala svoji záv��, jíž vše odkázala synu 
Pavlovi a poru�níkem u�inila Mikuláše Lounského (jeho 
manželkou byla vdova po Viktorýnovi Korálkovi z T�šína). 
Mikuláš byl Pavlovým poru�níkem již v �ervenci 1586. 
Roku 1593 byl již Pavel Kafunk dosp�lý a koupil další 
pozemky. Byl už také ženatý s Alžb�tou z Kosmá�ova, 
dcerou jind�ichohradeckého erbovního m�š�ana. Stal se 
otcem dcery Ludmily, avšak zem�el velmi mladý, ve v�ku 
pouhých 21 let, dne 6. �íjna 1594. Nábrobník z �erveného 
mramoru v kostele sv. Michala v Klatovech nese erb Ka-
funk� z Poborovic. Pavel Kafunk z Poborovic nezanechal 
záv�� a proto jeho majetek zajistila správa m�sta Klatov pro 
sirotka. Jednalo se o statek Otín, dva domy v Klatovech, 
dva dvory na p�edm�stí a spoustu rybník� a d�din (Poboro-
vice nejsou jmenovány). Poru�nicí se stala vdova Alžb�ta, 
která se znovu provdala a zem�ela roku 1605. Sirotek Lud-
mila stále ješt� nebyla plnoletá a o poru�enství nad ní 
a jejím d�dictví, statkem Otínem a šosovním majetkem 
v Klatovech a jejich okolí, se rozho�el spor mezi jejím 
ot�ímem a vzdáleným p�íbuzným. Císa� Rudolf nakonec 
roz�ešil spor tak, že poru�enství nad statkem Otínem získal 
ot�ím a nad m�stským a šosovním majetkem p�íbuzný. 

Podle po�ízeného inventá�e bylo roku 1606 v kafun-
kovském dom� v Klatovech nalezeno n�kolik hospodá�-
ských rejst�ík�, dlužních úpis� (Kafunkové p�j�ovali 
peníze na úrok m�st�m a šlecht�) a dalších listin. Ve skle-
p� proti sv�tnici byla nalezena truhla okovaná železem, 
v níž byly v pytlících mince, t�i kusy st�íbra a sto�eného 
zlata. Také �et�z ze sta dukát�, zlaté pe�etidlo Pavla Ka-
funka a zlatý prsten s diamantem. V témže sklep� bylo 
v alma�e množství klenot� a cínového a m�d�ného nádo-
bí, jako st�íbrný pozlacený �etízek s jablkem, dva axami-
tové pásy zdobené perli�kami a st�íbrnými r�ži�kami, 
st�íbrný pozlacený koflík, st�íbrná pozlacená konvi�ka 
a konev, množství st�íbrných lžic (na �ásti z nich vyryt 
kafunkovský erb) a nož� a pod. V malém podzemním 
sklípku byly dv� truhly s plátnem a povle�ením, 
v komnat� nad sv�tnicí sedlo s pozlaceným „rystu�kem“ 
a pás s pozlacenými pistolemi, ru�nice a další v�ci, jako 
spousta šatstva a kožich�. V druhém dom� byla zbroj 
(plechy, rukavice, helmice, pancí�, kordulá�) a knihy, 
v obou domech množství nábytku a nádobí. 

Spor o poru�nictví pokra�oval, až roku 1607 sama 
Ludmila žádala císa�e, že a� je malého vzr�stu, mohla by 
spravovat sv�j statek lépe než p�íbuzný. Nakonec jí byl 
v jejích 15 letech ob�ma poru�níky její zd�d�ný majetek 
vydán a Ludmila Kafunková z Poborovic se jako mladi�ká 
provdala za urozeného a state�ného rytí�e Ji�íka Kanické-
ho z �achrova. Roku 1609 už jako manželé prodali jeden 
d�m v Klatovech. Roku 1611 pak Ludmila vzdala manže-

lovi sv�j majetek, který pak m�li užívat spole�n�. Roku 
1613 se Ji�í Kanický z �achrova psal pánem na Otín�. 
Ludmila Kanická z Poborovic a na Otín� zem�ela roku 
1655 a 13. ledna byla poh�bena v kostele Panny Marie 
v Klatovech.6) Tím vym�el rod Kafunk� z Poborovic i po 
p�eslici. 

Zde je t�eba p�ipomenout, že originál výše zmín�ného 
inventá�e dvou kafunkovských dom� v Klatovech byl 
z�ásti použit v díle v�novaném nižší šlecht� jako obrázek, 
nazvaný „Inventá� domácnosti Pavla Kafu�ka z Poho�ovic 
z roku 1606“ (správn� Kafunk z Poborovic – autor špatn� 
p�e�etl originální zápis a snad se domníval, že jde o Poho-
�ovice/Pohorovice u Vod�an). Dále v textu na základ� 
tohoto inventá�e dokládá majetek drobné šlechty v tvrzi 
a popisuje vybavení takové tvrze nábytkem, od�vy a kle-
noty s tím, že za�ízení interiér� tvrzí p�ipomínalo interiéry 
st�edn� movitých m�š�an� s poznámkou: „srov. mimo-
�ádn� pestré soubory st�íbrného nádobí na tvrzi 
v Poho�ovicích“.7) T�chto n�kolik omyl� erudovaného 
historika (nešlo o šlechtice, ale o erbovního m�štana, nešlo 
o tvrz, ale o domy v Klatovech, nešlo o Poho�ovice, ale 
o Poborovice) tedy tém�� stvo�ilo v Poborovicích panské 
sídlo. 

M�žeme však konstatovat, že žádný z nobilitovaných 
m�š�an� Kafunk� v Poborovicích nesídlil, �ímž padl 
prozatímní d�vod jejich za�azení do soupisu panských 
sídel uvedeného na za�átku tohoto p�ísp�vku. Roku 1566 
výše uvedený Matyáš Kafunk (omylem Refunk) a na 
Otín� je zaznamenán v seznamu po�ízeném v souvislosti 
s mustrunkem (p�ehlídkou/mobilizací) krajské hotovosti 
z titulu majitele statku Otín. Z majetku majícím ve m�st� 
Klatovech a v jeho šosu vyzbrojil a k mustrunku odeslal 
29 lidí.8) Na základ� t�chto zjišt�ní by se tedy lokalita 
Poborovice mohla ze soupisu sídel spole�enských elit 
vymazat. 

To by však byla chyba. Roku 1547 Klatov�m zkon-
fiskovaný dv�r Poborovice s mlýnem byl m�stu vrácen 
roku 1560/1561.9) Šosovní dv�r drželi pak m�š�ané (a 
z�ejm� z n�j odvád�li ur�ité dávky m�stu). Mikuláš baka-
lá� Lounský koupil dv�r Poborovice roku 1586 od Jana 
Kloppsera za 1700 kop groš� a hned následujícího roku 
1587 jej prodal Janovi Mauermillerovi.10) Další konfiskace 
majetku m�sta nastala roku 1622/1623 po b�lohorské 
porážce; op�t šlo o dv�r a mlýn v Poborovicích.11) Šlo 
totiž o tzv. emfyteutický zákup – od m�sta byl vlastn� 
kupován d�di�ný pacht dvora, ale dv�r byl stále sou�ástí 
panství m�sta Klatov. 

Poborovice na I. vojenském mapování 1764 – 1768 (viz 
pozn. 24). 
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Erbovní klatovští m�š�ané Mauermillerové z Mildorfu 
užívali poborovický dv�r ješt� i po Bílé Ho�e. Roku 1631 
pojistil Jan Mauermiller z Mildorfu dluh na svém šosovním 
nezávadném dvo�e Poborovicích.12) Avšak roku 1636 jej 
koupil Samuel Bártovic, roku svobodník Kašpar Karban, 
který se cht�l stát m�š�anem. M�sto Klatovy Poborovice 
op�tn� získalo a roku 1653 je prodalo Pavlu D�kánkovi 
a jeho manželce Kristýn�. Šlo o dv�r ležící na Úhlav�, 
se sv�tnicemi, sklepy, komorami, s p�íkopem, stodolou, 
ov�ínem, marštalemi, chlévy, též se všemi d�dinami, luka-
mi, lesy, háji, porostlinami, pastvišt�mi, s rybní�kem a t�ní 
za 1750 zlatých rýnských. Kupující si vymínili, že nebudou 
vykonávat pod�lky a roboty váznoucí na dvoru a místo toho 
budou odvád�t m�stu dv� be�ky soli.13) Pozorný �tená� si 
jist� povšiml, že je zmi�ován p�íkop. Zda šlo o typický 
obranný prvek opevn�ných šlechtických sídel, který by tu 
z�stával z dob, kdy ve vesnici Poborovicích existovala tvrz, 
nebo t�eba o slepé rameno Úhlavy, však nejde za sou�asné-
ho stavu poznání �íci. 

Roku 1658 kupuje Poborovice za stejnou sumu Ond�ej 
Hofman pocházející z P�eštic, ale již plze�ský m�š�an, pro 
svého vnuka Jana Tobiáše Fiklšera. Byla potvrzena p�em�-
na roboty na dávku soli a Fiklšer se m�l stát klatovským 
m�š�anem. Nedosp�lý Fiklšer osi�el a jeho poru�níci proda-
li dv�r za pouhých 1200 zlatých Janu Bartolom�ji Höfflovi, 
hejtmanu p�íchovického panství. V té dob� byl dv�r od 
roku 1676 pronajat na 3 roky klatovskému m�š�anu Janu 
Plzákovi. Po smrti hejtmanov� prodala jeho vdova Dorota, 
dcera klatovského erbovního m�š�ana Ludy z Ludovan, 
tento dv�r roku 1684 jen za 900 zlatých Judit� Pernklové, 
vdov� po Vilémovi Pernklovi ze Šenrajtu. Protože podle 
císa�ského privilegia z roku 1640 mohla klatovská obec 
osobám vyššího stavu bránit v zákupu dom� a m�stských 
pozemk� nebo pozemk� k m�stu náležejících, se Judita 
musela zavázat, že bude vykonávat všechna b�emena 
a povinnosti m�stské, zvlášt� pak platit kontribuci a bern�, 
a tak jako p�edešlí držitelé dvora i ona jako povinnou slu-
žebnost ke klatovskému špitálu bude obci odvád�t dv� 
prostice soli ro�n� a žít s ostatními klatovskými obyvateli 
svorn� a v pokoji.14) 

Je možné dodat, že kupní smlouva byla podepsána již 
20. listopadu 1683 a vložena do klatovských m�stských 
knih až 28. ledna 1686. Šlo o šosovní dv�r Poborovice 
s grunty, p�dou, sv�tnicemi, sklepy, komorami, s p�íkopem, 
marštalemi, stodolou, s ov�ínem, s chlévy, „s jistým a všeli-
jakým stavením“, se všemi d�dinami, lukami, lesy, háji, 
porostlinami, rybníky a t�n�mi. P�i dvo�e bylo pusté místo, 
kde d�íve stávala chalupa s poddaným �lov�kem, jeho že-
nou a d�tmi.15) 

Až nyní (nehledíc k p�íkopu) se tedy dv�r Poborovice 
stává sídlem šlechty. Také další majitelé byli šlechtici. Dne 
9. dubna 1691 si od Judity Pernklové rozené Perglarové 
z Perglasu koupily dv�r Poborovice za 1700 zlatých spo-
le�n� Anna Barbora a Kate�ina Ludmila, sestry Karlovny ze 
Svárova. Transakci povolil císa�ský rychtá�, páni radní 
a obecní starší m�sta Klatov. Jednalo se o dv�r šosovní 
Poborovice �e�ený, na Úhlav� ležící blíž m�sta, mezi mlý-
nem d�dic� po Jakubu Poborovském z jedné a kalskými 
grunty ze strany druhé, s grunty a p�dou, sv�tnicí, sklepy, 
komorami, p�íkopem, marštalemi, stodolou, ov�ínem, chlé-
vy, stájemi a jiným stavením, s d�dinami, lukami, lesy, háji, 
pastvinami, rybníky, t�n�mi (šlo z�ejm� o ustálené formula-
ce), se sb�hlými poddanými, s vdovou Barborou a jejím 

synem. Povinny budou odvád�t dv� prostice soli, nebudou 
odcizovat p�íslušenství dvora.16) 

Se sestrami tu z�ejm� žil i jejich ovdov�lý otec Zik-
munda Kryštofa Karel ze Svárova (nikoli Kryštof Rudolf 
Karel ze Svárova17)). Tak si m�žeme vysv�tlit údaje 
z matrik, kdy v roce 1701 a 1704 byli oddáváni snoubenci 
z Poborovic, poddaní urozeného pana Zikmunda Karla ze 
Svárova na Poborovicích. Anna Barbora se potom zdržova-
la ve Ch�í�i u Tý�ovských z Ensidel, snad ve fraucimoru. 
Zem�ela tam roku 1699. Její �ást poborovického dvora 
zd�dila sestra Kate�ina Ludmila. Až roku 1703 obdržel 
klatovský farní kostel od „sle�ny z Svárova na Poborovi-
cích“ jemu Annou Barborou odkázaných 100 zlatých na 
nový krov. Kate�ina Ludmila se nyní zaru�ila m�stu za 
pln�ní šosovních závazk� váznoucích na dvo�e Poborovi-
cích, z nichž mnohé posléze nemohla �i necht�la plnit (dáv-
ky soli). V roce 1710 dv�r prodala již za 4150 zlatých a 
provdala se. Její otec Zikmund Kryštof Karel ze Svárova 
trp�l o�ní chorobou, v jejímž d�sledku byl už roku 1708 
zcela slepý a dožíval pak v obecní chalup�.18) 

Kupcem šosovního dvora Poborovic byl (s dovolením 
m�stské rady) Št�pán Lindenthaler ze Sternthalu, císa�ský 
výb�r�í hrani�ního mýta na Weiszensultzu (tj. B�lá n. Rad-
buzou), který koupil dv�r pro svého syna Jana Kryštofa 
Lindenthalera. Ve smlouv� se op�t vypo�ítává výše uvede-
né p�íslušenství (místo s p�íkopem zde stojí s „p�íkopami“). 
Vysoká cena byla patrn� zp�sobena tím, že se zárove� 
prodával i chovaný dobytek – 2 kon�, 1 h�íb�, 10 dojných 
krav, bý�ek, n�kolik jalovic, 40 ovcí.19) 

Jan Kryštof Lindenthaler ve dvo�e potom bydlel. Roku 
1720 však poborovický dv�r prodal za 5000 zlatých Marii 
Ann� Amand� z Peglasu, rozené z Cedvic. Její manžel 
Kašpar Leopold Perglar z Perglasu už roku 1721 prodal 
šosovní dv�r Poborovice (a také šosovní dv�r Kal) Karlovi 
Richardovi Josefu Šmídlovi „von Schmiedeln“, dolnora-
kouskému vládnímu radovi. Ten již p�edtím koupil panství 
Byst�ici a statek Miletice a potom panství Klenovou. Tento 
velký majetkový celek však rakouský šlechtic nesta�il splá-
cet a tudíž jej koupil roku 1730 ve ve�ejné dražb� jeho 
nejv�tší v��itel Karel Jáchym, hrab� Breda. Od hrab�te 
Bredy odkoupil statek Bezd�kov hrab� Künigl a roku 1748 
od Anny Zuzany, ovdov�lé Maschauerové, za 17 000 

Vý�ez z císa�ského otisku mapy stabilního katastru Bezd�-
kov 1837 (viz pozn. 25). 
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zlatých klatovské šosovní dvory Poborovice a Kal.20) Pra-
vým majitelem však z�stávalo nadále m�sto Klatovy. Až 
roku 1765 byly dosavadní šosovní dvory Poborovice, Kal 
a Volenov z majetku m�sta Klatov p�ipojeny ke statku 
Bezd�kov.21) Poborovice od bezd�kovského statku patrn� 
koupili Václav a Marie Pokorných, kte�í n�které pozemky 
roku 1803 odprodali dv�ma hospodá��m z Novákovic, 
dalším dv�ma lidem jiné pozemky a stavební parcelu a �ást 
dvora Poborovic Václavu Ka�erovskému, roku 1804 Vojt�-
chu Hájkovi další pozemky, kon� a dobytek a Václav Ka�e-
rovský koupil další �ást dvora. Tak vznikla nová osada 
Poborovice,22) náležející k Bezd�kovu, která m�la roku 
1839 11 dom�, bývalý dv�r byl emfyteutizován a stále tu 
byl mlýn o dvojím složení.23) 

Vidíme, že v období, kdy v poborovickém dvo�e sídlila 
šlechta, jeho cena vzr�stala; patrn� byl p�estavován a upra-
vován pro bydlení vyšších vrstev. Jak ukazuje I. vojenské 
mapování z let 1764 – 1768, objekty dvora m�ly p�dorys ve 
tvaru širokého písmene „U“. Drobný objekt mlýna je za-
chycen p�i náhonu �i rameni Úhlavy pom�rn� daleko nale-
vo (západn�) od dvora.24) Mapa nebyla m��ena, ale kreslena 
d�stojníkem podle oka z h�betu kon�. Na m��ené map� 
stabilního katastru (císa�ský otisk) z roku 1837, tedy po 
rozprodání dvora, vidíme (zleva) mlýn, blízko n�ho již jen 
dv� strany n�kdejšího „U“ z nespalného materiálu, rozd�le-
né na drobná obydlí, a opodál vpravo další usedlosti.25) Tyto 
nejmén� barokní objekty je dodnes možné identifikovat 
a jist� by si zasloužily podrobný pr�zkum. 
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�eské Bud�jovice 2006, s. 
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a zm�ny III. Praha 1952, s. 
387. 3) Roubík, F.: Soupis 
a mapa zaniklých osad 
v �echách. Praha 1959, s. 
65; Rožmberský, P.: Zaniklá 
st�edov�ká vesnická sídla na 
Klatovsku. In: Historická 
geografie 25. Praha 1986, s. 
322. 4) Rezek, A.: Statky 
skonfiskované r. 1547 a jich 
rozprodávání. Památky ar-
cheologické X, 1876, 451 – 
482. Praha, 454. 5) Sedlá�ek, 
A.: �eskomoravská heraldi-
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1898, s. 743. 6) Podle Van-
�ura, J.: D�jiny n�kdejšího 
král. m�sta Klatov I/2. Kla-
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v plze�ském kraji r. 1566. Sborník m�stského historického 
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vý list �. 205. 25) http://archivnimapy.cuzk.cz/, katastr 
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Poborovice – sou�asný stav (http://www.mapy.cz). 
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Malované stropy zámku Hracholusky 
Petr Rožmberský – Milan Novobilský 

Už když v roce 2001 vznikala pro edici Zapomenuté 
hrady, tvrze a místa brožura Hracholuská kaple a zámek, 
byl mladší patrový zámek v ješt� relativn� dobrém stavu, 
ale bylo konstatováno, že druhá budova s mansardovou 
st�echou se již brzy sama zhroutí. Zám�ry nového majitele 
bývalého vrchnostenského dvora s t�mito objekty nám 
nebyly známy.1) 

V roce 2002 byl proveden podrobný stavebn� historic-
ký pr�zkum staršího p�ízemního hracholuského zámku, 
který mimo jiné konstatoval, že jde o trojdílnou dvoutrakto-
vou dispozici, popsal zbytky barevné výzdoby vn�jšího 
plášt� budovy a vnit�ní barokní výmalbu st�n. Pod omíta-
nými podhledy byly prokázány barokní stropy 
s dvouvrstvým záklopem, v západní �ásti zdobené po-
lychromní malbou s motivy rozvilin, která navazuje na 
barokní malí�skou výzdobu st�n. Vypublikován byl také 
p�dorys p�ízemí objektu.2) 

Od roku 1617 byly Hracholusky samostatným statkem 
se sídlem vrchnosti. V popisu hracholuského vrchnosten-
ského dvora z roku 1711 je uvedeno také obydlí o dvou 
pokojích, t�ech komorách, kuchyni a sklepu.3) P�i pohledu 
na p�dorys starého hracholuského zámku je patrné, že ony 
dva pokoje jsou dv� místnosti ve východní �ásti objektu, 
dodate�n� p�ed�lené p�í�kami a opat�ené vloženými plac-

kovými klenbami, pocházejícími z doby okolo roku 1800. 
Starý zámek prošel ran� barokní etapou, m�žeme p�edpo-
kládat další barokní úpravy a rozsáhlou pozdn� barokní 
adaptaci. Vývoj stavby završila pozdn� klasicistní etapa.4) 

Prvního zá�í 2012 jsme s p�áteli z Klubu Augusta Sed-
lá�ka p�ijeli do Hracholusk (okr. Plze�-sever) „omrknout“ 
stav hracholuských zámk�. Nový zámek by ješt� byl scho-
pen opravy a smysluplného využití, ale starý zámek již 
z�ejm� nikoliv. N�kdejší vrchnostenský dv�r byl založen ve 
svahu a jižní strana starého zámku byla pon�kud „utopená“ 
– situaci zhoršovaly již p�ed deseti lety zavážky vyhloube-
ného prostoru mezi ní a pokra�ováním vyššího terénu. 
V sou�asnosti zde vzniklo parkovišt� a tím byl terén ješt� 
navýšen a prostor p�i jižní zdi zasypán až nad okna. To ze� 
nevydržela a z�ítila se dovnit�. V prostoru jižního pokoje 
jmenovaného roku 1711 byly patrné pod z�ícenou placko-
vou klenbou dochované stropní trámy a dvouvrstvý záklop. 
Trámy i prkna záklopu byly nat�eny na bílo a zdobeny 
geometrickými, ojedin�le rozvilinovými motivy s použitím 
sv�tle zelené a �ervené barvy. Na jednom trámu byla za-
znamenána zelená malba v�nce(?), lemovaného výrazn� 
oranžovými ratolestmi(?). Trámy a prkna jsou vystaveny 
nep�ízni po�así a jsou ve špatném stavu. 

Z nádvo�í je ješt� možné do starého zámku vstoupit. 
V severním pokoji jmenovaném roku 1711 (v obou jeho 
p�í�kou odd�lených prostorách) se již plackové klenby 
(jejich st�edy) také propadly a odhalily tém�� neporušený 
záklopový strop. Tento pokoj byl z�ejm� pokojem „parád-

Starý hracholuský zámek – pohled od jihu, stav v zá�í 2012 
(všechna fota autor). 

Pohled z úrovn� parkovišt� do jižního pokoje s malovaným 
trámem. 

Malovaná záklopová prkna jižního pokoje. 

Detail výmalby trámu jižního pokoje. 
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ním“. Na každém prkn� je totiž jiný motiv. Pest�e byly 
omalovány i stropní trámy, jejichž spodní �ásti však byly 
p�i stavb� kleneb osekány, aby nep�ekážely. 

Tém�� celou délku každého prkna mezi trámy pokrývá 
�erven� orámovaná plocha vlastního obrazu (okraje prken 
jsou žlutavé). Plocha obraz� na horních prknech je r�žová, 
na dolních prknech bílá. Výmalba je tvo�ena �ernou linkou 
a sv�tle zelenými konturami. Na horních prknech jde v�tši-
nou o rozviliny nebo geometrické vzorce, vyskytují se však 

i poprsí osob. Dolní prkna jsou opat�ena vyobrazeními 
krajin a výjev� ze života. 

Jedno znázor�uje krajinu s bránou(?) od níž vede most 
ke stavb� s v�ží (kostel? zámek?), jiné nese kresbu na návr-
ší stojícího panského sídla(?) sestávajícího ze t�í spojených 
objekt�, p�i�emž prost�ední je vyšší (i na dalších vyobraze-
ních jsou objekty, které je možné považovat za sídla spole-
�enských elit). Jinde krá�í postava k domku, jiný obraz 
zachycuje dv� postavy; zatímco jedna opodál domu poska-
kuje, druhá snad plete košík a vyrábí košt�. Op�t na jiné 
kresb� vidíme na jejím okraji jakousi stavbu, uprost�ed na 
skále výrazný k�íž a opodál postava provádí n�jakou �in-
nost s holí. Jinde je zachycen kostel a dv� osoby, nesoucí na 
ty�i na ramenou veliký hrozen. Nám�tem z ciziny je vodní 
plocha s lo�kou a s v�tší plachetnicí. Na b�ehu je maják – 
vysoká stavba, z níž vy�nívá držák se zav�šeným (želez-
ným) košem, v n�mž ho�í ohe�. Na jednom trámu je nama-
lována snad z�ícenina hradu. 

Podle všeho se jedná o malbu z pozdního rokoka z ru-
ky velmi málo zkušeného malí�e a obecn� lze její vznik 
vložit do 3 �tvrtiny 18. století. Charakteristické pro rokoko 
jsou p�etínané páskové dekory s pravoúhlými volutami. 
Také se s oblibou malovaly popínavé rostliny. Zde dekor 
vinné révy s propletenými úponkami. Nápadná je obvyklá 
rokaj – asymetrický ornament ve tvaru otazníku �i písmena 
S. Vyobrazení patrn� šlechtice nese také ur�ité znaky roko-

Malovaný strop severního pokoje. 

Severní pokoj, detail majáku. 

Severní pokoj, detail postav. 
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kové módy – tvar klobouku, paruka a dlouhý štíhlý knírek. 
Postavy mají krátké kalhoty, které se v rokoku ješt� nosily 
(p�íklady viz obr. 7). Jde o velice zajímavý doklad malova-
ného záklopového stropu ve vesnickém prost�edí prozrazu-
jící chudšího vlastníka objektu. D�ev�né stropy s malova-
nými záklopovými prkny se objevují v 16. století, v�tšinou 
ve šlechtických sídlech, vrchol jejich vývoje je pak možno 
sledovat kolem roku 1600. Svou oblibu si udržely po celé 
17. století, nicmén� v m�š�anském prost�edí se objevují i 
pozd�ji. Za jejich zánik a zapomenutí mohou josefínská 
protipožární na�ízení, kdy byla v�tšina t�chto strop� skryta 
pod rákosové podhledy nebo vloženými klenbami. Pouze 
ve venkovském prost�edí se trámové stropy udržely déle, na 
konci 18. století jsou už ale výjimkou.5) Dendrochronologie 
stropních trám� by dataci up�esnila. 

Malovaných prken je skryto pod zbytky kleneb ješt� 
více. Dochovaný malovaný strop by si jist� zasloužil zá-
chranu. Objekt není památkov� chrán�n a je evidentní, že 
majitel objektu o n�j ztratil veškerý zájem. Je to HV REAL 
s.r.o. z Plzn�, a na starý i nový zámek je vydán exeku�ní 
p�íkaz k prodeji.6)  

Poznámky: 1) Rožmberský, P. – Novobilský, M.: Hra-
choluská kaple a zámek. Plze� 2001, s. 3. 2) Anderle, J.: 
Hracholuský zámek. Hláska XIII/2002, s. 26. 3) Citace 
v pozn. 1, s. 8, 10. 4) Citace v pozn. 2. 5) podle Foltýnová, 
M.: Malovaný záklopový strop v dom� �p. 110 v Pražské 
ulici ve Velvarech. Praha 2011 (zpráva NPÚ územní od-
borné pracovišt� st�edních �ech). 6) http://nahlizenidokn. 
cuzk.cz – 4. 9. 2012. 

Kumburk – rekonstrukce okružní hradby 2006 – 2012 
Tomáš Šim�nek – Martin Vaistauer 

Kulturní dominantou podkrkonošského Mikroregionu 
Tábor z�stávají již po staletí rozsáhlé z�íceniny hradu 
Kumburku (642 m n. m., okr. Semily). Po�átky mohutné 
markvartické pevnosti se uvažovan� datují již do období 
kolem roku 1300, první známá písemná zmínka o kum-
burském sídle pochází pak z roku 1325, kdy je zde zmi-
�ován „pán nepokojný“ Markvart (z Goldenburka). Hrad 
prošel b�hem své existence pestrým stavebním vývojem, 
jeho pevné hrubé zdi poskytovaly bezpe�nou ochranu 
p�íslušník�m mnoha p�edních �eských rod�. Dlouhý život 
mohutné p�íhrani�ní pevnosti násiln� ukon�ují roku 1658 
nálože st�elného prachu císa�ských vojsk pod velením 
inženýra Pieronniho. Pobo�ené panské sídlo se stalo ná-
sledn� zdánliv� nevy�erpatelným zdrojem levného sta-
vebního materiálu pro rozli�né stavby v p�ilehlých vesni-
cích.1) 

Vážn�jší zájem o opomíjené kumburské z�íceniny p�i-
chází až s obdobím romantismu. První známá kresba 
zbo�eného hradu pochází z roku 1785, se zaníceným zá-
jmem se setkala tajemná zbo�enina u romantického p�vce 
slova K. H. Máchy, hradobadatele-pr�kopníka F. A. He-
bera �i u ko�ovného divadelníka J. K. Tyla. Práv� do 
období romantismu se datují i skromné zprávy o prvních 

záchranných pracích na pozvolna rozpadajícím se Kum-
burku (roku 1840 dochází mj. k �áste�nému vy�išt�ní 
velkého sklepa). V letech 1939 – 1941 provedl �adu po-
t�ebných zabezpe�ovacích prací Klub �eských turist�.2) 
Roku 1953 byl Kumburk (spolu s hradem Bradlecem) 
sv��en do p�ímé správy Krajského národního výboru 

Kumburk – oprava okružní hradby u Studni�ní v�že. 

Kumburk – torzo mohutného armovaného pilí�e u malého 
sklepa. 

Kumburk – p�dorys pilí�e podloubí u malého sklepa. 
Zdivo: pískovec po obvodu, �edi�ová podezdívka, otisky 
po nárožních kamenech. Orientováno k severu (kresba 
T. Šim�nek, 2012). 
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v Liberci. Roku 1999 se stává majitelem Kumburku obec 
Sy�enov, která jej vlastní (op�t spolu s blízkým Bradle-
cem) až do dnešních dní. O pozvolna probouzející se 
z�íceninu od podzimu roku 1992 pe�uje Sdružení pro 
záchranu hradu Kumburku (www.kumburk.cz). 

První rekonstruk�ní práce pod patronací SPZHK se 
zam��ily nejd�íve na torzo velké v�že a navazující velký 
sklep (oprava z�ásti propadlé klenbi�ky a �áste�n� vyvalené 
bo�ní st�ny). Roku 2006 prob�hl na Kumburku první zá-
chranný archeologický výzkum (J. Prost�edník – Muzeum 
�eského ráje Turnov), který se zam��uje na Panenskou v�ž 
a první hradní bránu. Téhož roku dochází ke stavebnímu 
zajišt�ní chatrného torza Panenské v�že (závažné destrukce 
prvku v polovin� 19. století) a �ásti navazující okružní 
hradby. Léta 2006 – 2012 se vyzna�ují na Kumburku po-
stupným (po etapách) stavebním zajišt�ním okružní hradby, 
ležící mezi Panenskou a Studni�ní v�ží (cca 70 m). Náro�ný 
terén si vyžádal stavbu �etných odvážných lešení, �etné 
kaverny v gotickém zdivu spot�ebovaly návazn� desítky tun 
kamene a spojovacího materiálu (obtížným úkolem po 
celou dobu rekonstruk�ních prací z�stával p�edevším dovoz 
užitkové vody z 2 km vzdáleného zrušeného kamenolomu). 
Nejnáro�n�jším úsekem celé obtížné rekonstrukce byla 
bezpochyby �ást okružní hradby, p�imykající se ke Stud-
ni�ní v�ži. V �ase pobo�ení hradu císa�ským vojskem 
(1658) zde totiž došlo k silnému nárazu mohutného bloku 
z�íceného zdiva do vnit�ní st�ny okružní hradby a následn� 

k jejímu mírnému 
vyboulení. Navazují-
cí záchranné práce 
p�inesly další cenné 
poznatky do skromné 
mozaiky stavebního 
vývoje kumburského 
hradu (stopy základ� 
po mladší uvažované 
budov�, dnes již 
zaniklé, p�imykající 
se ke Studni�ní v�ži; 
torzo mohutného 
armovaného pilí�e u 
malého sklepa). 

 Dlouholetá re-
konstrukce p�isp�la 
nejen k zachování 
daného úseku okruž-
ní hradby pro budou-
cí generace, ale záro-
ve� p�inesla ne�eka-
né množství cenných 
informací z období 
života pyšného hradu 
a zárove� dále zvýši-
la vypovídací hodno-
tu rozsáhlých kum-
burských z�ícenin. 

Sdružení pro zá-
chranu hradu Kum-
burku (SPZHK) 
v listopadu roku 
2012 oslaví 20. vý-
ro�í svého založení. 
Sdružení bylo zalo-

ženo po�átkem 90. let 20. století n�kolika nadšenci, kte-
rým nebyl neblahý osud zdejší památky lhostejný. Zá-
chranné práce se zprvu zam��ily p�edevším na ochranu 
zdevastovaného areálu kumburské z�íceniny p�ed rozli�-
nými nekalými živly. Postupn� došlo k vymýcení nežá-
doucí náletové zelen� a prvním drobným stavebním zajiš-
t�ním (pov�tšinou za pomoci nasucho kladeného kamene 
a d�eva). Prvním p�edsedou sdružení se stal heraldik p. M. 
Hirsch († 2005), poté jeho místo zaujal jeho vrstevník (a 
spoluzakladatel SPZHK) p. M. Dostál. Sdružení se 
v sou�asné dob� stará nejen o z�íceniny Kumburku, ale 
dohlíží na sousední Bradlec. Rozli�nými akce (známé 
zá�ijové Kumburské svítání, Kumburské tancování a šer-
mování, …) se podílí na skromném kulturním život� Mik-
roregionu Tábor. Nezanedbatelnou sou�ástí konání �len� a 
p�íznivc� SPZHK z�stává i rozli�ná pomoc (tzv. víken-
dovky) opomíjeným historickým objekt�m v okolí (Koz-
lov, Návarov, Choustníkovo Hradišt�, …) a drobná bada-
telská a publika�ní �innost. Radou a skutkem snaží se pak 
SPZHK napomáhat obdobn� lad�ným zájmovým sdruže-
ním po celé �eské republice. 

Poznámky: 1) Kolektiv autor�: Novopacko – Hrad 
Kumburk. Nová Paka 2010, s. 5 – 6. 2) Tomí�ek, T. – 
Úlovec, J.: Hrad Kumburk. Z �eského ráje a Podkrkono-
ší 10/1997, s. 33. 

Kumburk – pravd�podobná podoba oblouku podloubí u malého sklepa (kresba T. Šim�nek, 2012). 
 

Kumburk – úseky hradeb u bran po vy�išt�ní terénu. 


