
 43

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy
Tomáš Karel novope�eným padesátníkem 
Ješt� p�ed pár dny jsem si �íkal, jaký je Tomáš mladík a tém�� 

jsem mu závid�l a dnes se tu zamýšlím nad jeho padesátiletou 
životní poutí. Vzpomínám si na jednu z prvních sch�zí plze�ské 
pobo�ky Klubu Augusta Sedlá�ka, na které mi Petr Rožmberský 
p�edstavil dva nové mladé �leny pobo�ky a �ekl: „Jsou to oba 
Karlové, jeden je Tomáš a druhý Foud, mn� se pletou, tak se s nimi 
seznam a domluv, mají oba zájem o historii“. Od té doby Tomáše, 
který je také Karel, znám a pat�í mezi mé nejlepší kamarády. 

Tomáš Karel se narodil 22. 11. 1965 v Praze. V Plzni, kam se 
p�est�hoval, absolvoval gymnázium se specializací základy staveb-
nictví. V roce 1985 absolvoval pomaturitní kurz muzejních konzer-
vátor� v Brn� a vypracoval záv�re�nou mistrovskou práci. Památ-
ká�in� se však profesionáln� nev�noval. Od roku 1984 si užíval 
bohémského života v divadle J. K. Tyla v Plzni, kde se živil jako 
jevištní technik a malí� dekorací. Profesionálním památká�em se 
stal v roce 1990, tedy p�ed rovnými dvaceti p�ti lety. Nastoupil na 
Krajském st�edisku státní památkové pé�e a ochrany p�írody 
v Plzni jako odborný pracovník – referent pro okresy Plze�-jih 
a Rokycany. V roce 2010 nastoupil do pozice nám�stka pro památ-
kovou pé�i na územn� odborném pracovišti v Lokti a byl následn� 
pov��en �ízením tohoto pracovišt� a posléze jmenován �editelem. 
V sou�asnosti pracuje zase na ÚOP v Plzni v referátu výzkum�, 
pr�zkum� a dokumentace. 

Tomášovy kvality památká�e profesionála, opomineme-li ty 
odborné, je možné spat�ovat i v jednání s lidmi, majiteli památko-
vých objekt�; takový dar má z památká�ských ú�edník� jen málo 
kdo. Byl jsem opakovan� sv�dkem toho, jak Tomáš bez na�izování 
a odvolávání se na paragrafy p�esv�d�il majitele chátrající památky 
o tom, jak ji má správn� opravit, u majitelek to bylo v�tšinou ješt� 
jednodušší, tam se sta�ilo �asto jen zasn�n� podívat a odborn� 
pokývat hlavou. Myslím, že pracovníci NPÚ v Lokti zažívali pod 
jeho vedením pohodové �asy, nikdy jsem také nevid�l nap�. na D�ji-
nách staveb v Ne�tinách, že by �editel takovéto instituce sed�l celý 
ve�er v družném rozhovoru se svými pod�ízenými – zam�stnanci. 

V rámci práce pro Národní památkový ústav �ešil nebo spolu-
pracoval na �ešení n�kolika výzkumných úkol�, které se týkaly 
nap�. památkov� chrán�ných sídel a tvorby plán� jejich ochrany, 
tematické výstavy (vzpomínám si nap�. na výstavu o vesnických 
kadibudkách, s níž jsem se setkal i ve dvou skanzenech lidové 
architektury v N�mecku), dále katalogy vesnické architektury 
a �adu dalších odborných p�ísp�vk�. Postupn� se zam��oval na 
stavebn�-historické pr�zkumy a dokumentaci a byl spolu�ešitelem 
�ady operativních pr�zkum� a dokumentací. Velký podíl m�l jako 
garant projektu nap�. na tom, že Spálené Po�í�í dosáhlo titulu 

Historické m�sto roku 2003. 
Dlouholetý zájem o �eské hrady, tvrze a zámky p�ivedl Tomá-

še mezi kastelology a do plze�ské pobo�ky KAS. Také tento obor 
obohatil o cca 50 odborných �lánk� a monografií v�etn� zahrani�-
ních (N�mecko). K oblíbeným region�m náleželo a u Tomáše stále 
náleží historické Chebsko. Spolupodílel se také na založení regio-
nálních ob�anských sdruženích s památkovou tematikou. Jako 
p�edseda plze�ské pobo�ky Klubu Augusta Sedlá�ka má zásluhy na 
vzniku a po�ádání první odborné konference D�jiny staveb 
v Ne�tinách. Tuto konferenci nezanedbává ani dnes, kdy prob�hl 
její již 15. ro�ník a vždy ji obohatí zajímavým p�ísp�vkem. Zárove� 
pat�í mezi ty, kte�í odcházejí spát mezi posledními, posedí se „sta-
rými“ kamarády a ob�tav� drží odborný patronát nad novými 
a nezkušenými ú�astníky konference. 

K srde�ním záležitostem oslavence pat�í také výzkum a do-
kumentace tajemných smír�ích k�íž�, a proto je také jedním ze 
služebn� nejstarších �len� Spole�nosti pro výzkum kamenných 
k�íž� v Aši, která si již v minulém století dala za úkol zmapovat 
všechny tyto památky na území �ech. K ašským setkáním se pojí 
mnoho p�kných a úsm�vných p�íhod, nap�. v roce 1988 byl tehdy 
ješt� dlouhovlasý Tomáš ozna�en p�i promítání diapozitivu, na 
n�mž sedíme u smír�ího k�íže za moji mladou manželku (viz foto 
v p�íloze). Tomáš se stal také ilustrátorem celo�eského katalogu 
kamenných k�íž�, který vyšel v nakladatelství Argo v roce 1997 
a znovu 2001. K �eským a dnes již i evropským hrad�m a dalším 
památkám se pojí a jist� se ješt� dlouho pojit budou i �etné To-
mášovy výlety a �undry �eskou krajinou, p�i nichž je žádoucí 
v kruhu p�átel u ohn� osv�tlujícího romantické z�íceniny a poháry 
s �erveným vínem zapomenout na starosti a povinnosti všedních dní. 

Zde se již dostáváme k Tomášov� další aktivit� – k v�decké 
ilustraci, volné výtvarné tvorb� a v�bec všemu, co s výtvarnem 
a p�knem souvisí (nap�. ilustrace knihy Rytí�i Karlové ze Svárova, 
d�di�ní strážci dve�í Království �eského). Tomáš je zkrátka rene-
san�ní �lov�k, zemánek pr�kopník, který si jako první z nás novo-
dobých zemánk� koupil v roce 1997 tvrz ve Svinné na Rokycan-
sku. V ní získal partnerku na celý život, kterou m�že zkoumat, t�šit 
se z ní a samoz�ejm� jako do každé takové kamarádky investovat 
�as a peníze. Nejrad�ji zde má letní podve�ery, kdy op�en o sta�i�ké 

Dlouhovlasý Tomáš s pisatelem t�chto �ádek v roce 1988 u jedné ze
spole�n� nalezených a obdivovaných bab, tato stojí nad Stebnem. 

Výzkum kamenných k�íž� v Tun�chodském lese u Kladrub v roce 
1985, Tomáš zcela vpravo. 
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zdivo tvrze medituje a naslouchá jejím p�íb�h�m. O tvrz, ale p�ede-
vším o p�ilehlou zahrádku se stará i Tomášova žena Saša a rády 
sem jezdí i jejich t�i d�ti stejn� jako �etní rodinní psi. Tvrz ve Svin-
né ale hostí i r�zná p�átelská setkání a nekonformní konference, 
nap�. minikastelologické sympozium Drnoburk je taky burk. Zkrát-
ka zemánskovský bacil je na Svinné nakažlivý a mnoho z t�ch, kte�í 
Tomášovo sídlo navštíví, zatouží se sem, do doby rozšafných 
zemánk� a krásných panen vrátit. 

Takto nenápadn�, ale intenzivn� prožívá náš oslavenec život 
vezdejší. Nezbývá mi, než mu pop�át dlouhá léta, hodn� úsp�šných 
projekt�, i krásných toulek krajinou života a památkám, které 
marn� �ekají na citlivého památká�e doporu�it, aby se dostaly do 
rukou práv� jemu. A pokud snad Tomáši stojíš na rozcestí trnitých 
cest života, nech� Ti Fortuna, která Ti až dosud p�ála, je dále naklo-
n�na a ukáže Ti cestu pravou. 
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565; T.K.: Židovské památky. In: Dudák, V. (ed.): Plze�sko – 
p�íroda, historie, život. Praha, s. 613-618; P. Rožmberský – T.K.: 
Záme�ky Hochperk a K�emelák, Hláska XVIII, �. 3, s. 37-40; V. 
Bumbi�ka – T.K. – P. Rožmberský – M. Wasková: Architektonic-
ký �lánek z Nové Vsi, Hláska XVIII, �. 4, s. 53-55; T.K.: Roubený 
d�m Rokycanska aneb byl, je a bude?, �eské památky. �asopis pro 
p�átele památek a historie VIII, �. 1-2, s.7-8. 2008: T.K. – V. Knoll: 
Hrad u Plesné (okr. Cheb), zvaný Neuhaus. Zamyšlení nad jeho 
místem v d�jinách Chebska. In: D�jiny staveb 2008. Plze�, s. 171-
292; T.K.: Dokumentace drobných památek. In: Sborník ze seminá-
�e Obnova drobných památek v D��ín�. D��ín, s. 27-40; T.K.: 
Žilov z pohledu stavební historie, �eské památky. �asopis pro 
p�átele památek a historie XIX, �. 1-2, s. 9-11. 2009: T.K. – V. 
Knoll – L. Kr�má�: Panská sídla západních �ech – Karlovarsko. 
�eské Bud�jovice 2009; T.K. – J. Úlovec: Tvrz a zámek 
v Životicích u Nepomuku. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 
�. 41. Plze�; T.K.: (�tvrt)stoletý KAS, Hláska XX, �. 2, s. 27; T.K.: 
Pozvánka na minikonferenci, Hláska XX, �. 3, s. 46; T.K.: Doku-
mentace drobných památek. In: Sborník Spole�nosti pro výzkum 
kamenných k�íž�. Aš, s. 39-46. 2010: T.K. – V. Knoll: Zámek 
v Kopaninách zbo�ený – nezbo�ený. In: D�jiny staveb 2009. Plze�, 
s. 123-131; T.K. – V. Knoll – L. Kr�má�: Nov� objevené tvrzišt� 
v Maroltov�, Hláska XXI, �. 1, s. 1-3; T.K. – V. Knoll – L. Kr�má�: 
P�ísp�vek k panským sídl�m v Lomnici, Hláska XXI �. 1, s. 11-12. 
2011: T.K. – V. Knoll: Identifikace panských sídel. Konfrontace 
archivních map a terénu na p�íkladech z Karlovarského kraje. In: 
D�jiny staveb 2010. Plze�, s. 197-204. 2012: J. Hložek – T.K. – J. 
Klsák – V. Knoll – L. Kr�má� – J. Tajer: Záhadná fortifikace 
u Bochova. In: D�jiny staveb 2011. Plze�, s. 247-254; T.K.: Kruš-
nohorské hrady – Hartenberg. In: Sborník Bohatství historického 
stavebního vývoje Krušnoho�í. Loket, s. 41-48; T.K. – V. Knoll: 
Burgen im Land zwischen Böhmen und dem Reich. Der gegenwär-
tige Erkenntnisstand zum älteren Horizont der Adelssitze im Eger-
land. In: K. Birngruber – Ch. Schmidt (ed.): Adel, Burg und 
Herrschaft an der „Grenze“: Östereich und Böhmen. Beiträge der 
interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung im Freistadt, 
Oberösterreich, 26. bis 28. Mai 2011. Studien zur Kulturgeschichte 
von  Oberöstereich Fol. 34. Linz, s. 205-219; O. Malina – T.K.: 
H�ebe�ná – možnosti a východiska studia hornické kulturní krajiny. 
In: Sborník Chebského muzea 20. Cheb, s. 341-349; T.K.: Dva 
staré domy, dva osudy, �eské památky. �asopis pro p�átele pamá-
tek a historie XXI, �. 1, s. 2-5; 2013: T.K. – A. Kratochvílová (ed.): 
Prom�ny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury 
Krušnoho�í. Loket; T.K.: Opevn�ní krušnohorských m�st. In: T.K. 
– A. Kratochvílová (ed.): Prom�ny montánní krajiny. Historické 
sídelní a montánní struktury Krušnoho�í. Loket, s. 91-101; T.K. – L. 
Zeman: Mlýnské údolí a Peter�v mlýn. In: T.K. – A. Kratochvílová 
(ed.): Prom�ny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní 
struktury Krušnoho�í. Loket, s. 181-187; T.K. – L. Zeman: Grotta – 
láze� v zámecké zahrad� ve Val�i. In: D�jiny staveb 2013. Plze�, s. 
263-272; T.K. – L. Zeman: Vodní prvky vale�ské barokní zámecké 

zahrady. In: Sborník z konference Voda pramen života – historické 
zahrady Krom��íž 2013. Krom��íž 2013, s. 72-76; 2014: T.K. – V. 
Knoll – L. Kr�má�: P�ísp�vek k lokalizace panského sídla v Týništi, 
Hláska XXV, �. 2, s. 22-24; T.K.: Zden�k Procházka – 60, Hláska 
XXV, �. 3, s. 42-44; T.K.: Krajinné památkové zóny a podmínky 
památkové ochrany v západním Krušnoho�í. In: Sborník p�ísp�vk� 
odborného workschopu k problematice zachování, obnov� a zp�í-
stup�ování d�lních d�l a hornické krajiny. Ústí nad Labem, s. 71-
80; 2015: T.K.: Tvrzišt� Medv�dí doup� u Ost�etína, Hláska XXVI, 
v tisku; T.K.: Stavební podoba m�stských dom� ve vazb� na vý-
robní provozy v horních m�stech – d�m �p. 127 v Jáchymov�. In: 
Ars montana, v tisku. 

                Zden�k Procházka 
Ho�ejší T�šov 

Oto Brachtel 
Ho�ejší T�šov je nevelká víska seskupená okolo nepravidelné 

návsi a n�kolika radiáln� procházejících cest v odlehlé kopcovité 
krajin� severozápadn� od Hartmanic (okr. Klatovy). V centru vsi se 
nacházel obdélný panský dv�r a v jeho severním �ele orientovaném 
do návsi panské sídlo. Poz�statkem dvora je dnes hospodá�ské 
stavení, které tvo�ilo východní k�ídlo dvorové formace a fragmenty 
zar�stajících zdí. Na míst� zámku jsou zbytky stavební sut� zarostlé 
k�ovím. Zámek zanikl v 50. letech 20. století. V rámci této studie 
bylo marné pátrání po jeho vyobrazení. 

Místní jméno T�šov, vážící se pravd�podobn� k jednomu ze 

Indika�ní skica stabilního katastru Ho�ejšího T�šova z r. 1837 
(kresebný p�evod originálu z poz�stalosti Ing. Arch. V. Švábka). 
 

Letecký snímek Ho�ejšího T�šova. V pravém dolním rohu areál 
bývalého panského dvora se zámkem. Stojí pouze východní hospo-
dá�ské stavení (http://www.mapy.cz). 
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dvou T�šov� ležících u Hartmanic bylo zachyceno v historických 
pramenech z roku 1428.1) V roce 1555 náležel Ho�ejší T�šov spolu 
s Dolním T�šovem Janu Rendlovi z Úšavy.2) Ho�ejší T�šov je pak 
uvád�n roku 1582 jako sou�ást statku Volšovy náležející D�tlebovi 
Kocovi z Dobrše.3) V rámci rodinných hospodá�ských vztah� 
získala vesnici Alžb�ta Kocová z Lipovice a na Ho�ejším T�šov�, 
která odvád�la roku 1615 poplatek ze svého majetku �ítající osm 
poddaných.4) Roku 1646 byl nucen majitel Volšov Matouš Voprech 
z Feldenštejna prodat zadlužený statek Markét� Kocové z Lub a na 
Hlav�ovicích. Sou�ástí majetku byla i �ást Ho�ejšího T�šova.5) 
Markéta realizovala koupi pro svého nezletilého syna Jana D�tle-
ba.6) Ten prodal statek Volšovy roku 1674 Václavu Albrechtovi 
Kocovi, sou�ástí majetku byla stále i �ást Ho�ejšího T�šova.7) 
Zbývající �ást Ho�ejšího T�šova zd�dil Václav Albrecht roku 1689 
po svém otci Adamovi Bartolom�ji Kocovi z Dobrše.8) 

Roku 1695 odprodal Václav Albrecht Ho�ejší T�šov a ves Bo-
šov Maxmiliánu Bukovanskému Pintovi z Bukovan a Salomén� 
Cecílii rozené Kocové z Dobrše. V Ho�ejším T�šov� je tehdy 
poprvé p�ipomínán poplužní dv�r a v sousedním Bošov� svobodný 
šenk piva a poddanský mlýn.9) Roku 1707 koupil statek 
s poplužním dvorem Maxmilián Norbert Krakovský z Kolovrat a 
roku 1718 op�t tehdy již ovdov�lá Saloména Bukovanská.10) Rodi-
na Bukovanských pak držela statek po celé 18. století. Roku 1768 
byl František Václav, syn Salomény Bukovanské, již po smrti. 
Statek tehdy spravoval (snad již od roku 176411)) jeho syn František 
Karel.12) Roku 1799 vystupovali jako majitelé Ho�ejšího T�šova 
sourozenci Jáchym, Antonie a Inocentie, d�ti Františka Karla Bu-
kovanského, kte�í jednali roku 1801 o prodeji statku s Ji�ím Kordí-
kem, kutnohorským m�š�anem. Sou�ástí p�íslušného trhu byl 
i zámek v Ho�ejším T�šov�.13) Ji�í Kordík držel statek do své smrti 
roku 1822. Po n�m jej vlastnila dcera Emilie Elledrová rozená 
Kordíková,14) která jej postoupila roku 1864 synovi Adolfovi El-
ledrovi.15) Naposledy pat�il spole�n� s Dolejším T�šovem Ziegle-
r�m.16) 

V 16. a 17. století býval Ho�ejší T�šov pouhou vsí – sou�ástí 
v�tšího hospodá�ského celku, jímž bylo zpo�átku velhartické pan-
ství a posléze statek Volšovy. V roce 1615 byl asi vdovským sídlem 
(majetkem?) Alžb�ty Kocové rozené Lipovické –viz výše. Zda zde 
opravdu „sed�la“ nelze za sou�asného stavu poznání �íci. V záv�ru 
17. století byl je ve vsi zaznamenán panský dv�r a po�átkem 18. 
století, kdy se stal Ho�ejší T�šov centrem samostatného statku, 
i panské obydlí. Historické prameny ze druhé �tvrtiny 18. století 
p�ipomínají vrchnostenský d�m o dvou pokojích a pozd�ji malé 
panské stavení ohrazené zdí a malý panský dv�r.17) Od po�átku 19. 
století je v Ho�ejším T�šov� uvád�n malý zámek. Sou�ástí hospo-
dá�ského provozu býval dv�r, ov�ín a pivovar.18) 

Dispozice panského dvora je dob�e patrná na map� stabilního 
katastru z roku 1837. Nespalné (zd�né) objekty dvora obklopují 
obdélné nádvo�í se dv�ma vjezdy – zadním a p�edním z návsi. 
P�ední vjezd je umíst�n mezi dv�ma budovami, z nichž severní, 
v�tší, má �lenitý p�dorys a p�iléhá k ní zahrada – sad. Tento objekt 
byl zdejším zámkem. 

Poznámky: 1) Profous, A. – Svoboda, J.: Místní jména 
v �echách, jejich vznik, p�vodní význam a zm�ny IV. Praha 1957, s. 
331. 2) Gabriel, J. A.: Královské m�sto Sušice a jeho okolí. Praha 
1868, s. 243. 3) Národní archiv Praha, fond Desky zemské v�tší, 
kniha 66, fol. B 25v-27. 4) Sedlá�ek, A. (ed.): Rozvržení sbírek a 
berní r. 1615 dle uzav�ení sn�mu generálního nejvyššími berníky 
u�in�né. Praha 1869, s. 42. 5) Citace v pozn. 3, kn. 304, fol. L 7v-10v. 
6) Citace v pozn. 3, kn. 625, fol. M 26v-27. 7) Citace v pozn. 3, kn. 
393, fol. P 25-28. 8) Citace v pozn. 3, kn. 479, fol. B 15v-16. 9) 
Citace v pozn. 3, kn. 404, fol. K 2-4. 10) Citace v pozn. 3, kn. 411, 
fol. H 22v-26; kn. 498, fol. N 1-2v. 11) Citace v pozn. 2. 12) Citace 
v pozn. 3, kn. 484, fol. B 17-17v. 13) Citace v pozn. 3, kn. 762, fol. P 
7-8v; kn. 773, fol. O 24v-28. 14) Citace v pozn. 3, kn. 1171, fol. C 7v-
8v. 15) Citace v pozn. 2. 16) Musil, F. – Pla�ek, M. – Úlovec, J.: 
Zaniklé hrady, zámky a tvrze �ech, Moravy a Slezska po roce 1945. 
Praha 2005, s. 109. 17) Kolektiv (ed.): Tereziánský katastr �eský 3 – 
dominikál. Praha 1970, s. 362. 18) Citace v pozn. 3, kn. 773, fol. O 

24v-28; Sommer, J. G.: 1840: Das Königreich Böhmen, statistisch-
topographisch dargetellt VIII. Praha 1840, s. 205. 

Kole�ková ostruha z hradu Landštejn 
Tomáš Ma�ík 

Hrad Landštejn se nachází p�ibližn� 20 km jihovýchodn� od 
Jind�ichova Hradce nad obcí Pomezí pod Landštejnem (okr. Jind�i-
ch�v Hradec). Pom�rn� známé z�íceniny hradu byly mnohokrát 
popsány v literatu�e (nap�. Sedlá�ek 1995; Menclová 1972; Durdík 
2000). Pro pot�eby tohoto �lánku pouze uvádím, že život hradu 
spadá do rozmezí mezi po�átkem 13. století a rokem 1771, kdy byl 
hrad po požáru definitivn� opušt�n (Durdík 2000, 318-319). 

V b�eznu 2014 objevil pan Ivo Ma�ík v západním svahu pod 
hospodá�skou budovou u první brány pom�rn� rozsáhlé narušení 
terénu, zp�sobené snad t�žkou technikou. Osbíráním narušené 
plochy bylo získáno n�kolik zlomk� keramiky a p�edevším tém�� v 
úplnosti dochovaná železná ostruha s kole�kem. 

Ostruha je dlouhá 13 cm, p�i�emž délka ramen �iní 8 cm a vid-
lice je dlouhá 3,5 cm. Ramena jsou spojena do náznaku lomeného 
oblouku a rozevírají se sm�rem ke konc�m. Maximální rozp�tí 
ramen je 9 cm. Prohnutí ramen (vzhledem k horizontální rovin�) je 
mírn� obloukovité s výrazn�jším ohybem u konc�. Maximální 
prohnutí ramen �iní 1,8 cm. Úchyty na konci ramen jsou dochová-
ny jen torzovit�, ale zdá se, že byly zakon�eny kruhov�, pouze s 
jedním upínacím o�kem. V míst� styku jsou ramena rozší�ena v 
ostrou patku, jejíž hrot je druhotn� ohnutý. Ramena jsou v pr��ezu 
vn� lehce vypouklá, vnit�ní strany jsou ploché. Vidlice i kole�ko 
jsou siln� zkorodovány, takže není možný jejich p�esný popis. 
Vidlice je v pr��ezu patrn� �tvercová nebo lehce obdélná. Na ko-
le�ku je patrno p�t paprsk�, jejich celkový po�et však za sou�asné-
ho stavu ostruhy není možné ur�it. 

Vzhledem k nálezovým okolnostem musíme s popisovanou 
ostruhou zacházet jako s povrchovým sb�rem bez stratigrafických 
souvislostí. V takovém p�ípad� spadá landštejnská ostruha do 
pom�rn� r�znorodé a rozsáhlé škály ostruh vrcholného st�edov�ku a 
lze ji datovat pouze rámcov� do rozmezí 13. – 15. století (nap�. 
Krajíc 2003, 118-127). 

Literatura: Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie �eských 
hrad�. Praha; Krajíc, R. 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie st�edo-

 Plán hradu Landštejna. Šipkou ozna�eno místo nálezu ostruhy. 

Ostruha z hradu Landštejna (kresba autor 2015). 
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v�kého poddanského m�sta 3. Kovárna v Sezimov� Ústí a analýza 
výrobk� ze železa. Díl 1. Praha; Menclová, D. 1972: �eské hrady I. 
II. Praha; Sedlá�ek, A. 1995: Hrady, zámky a tvrze Království 
�eského IV. 3. vydání, Praha. 

Už jste �etli...? 
Ves Jarov a její okolí. Publikace má 12 kapitol, z nichž osmá 

(k dvoustému výro�í narození F. A. Hebera) z pera I. Buka�ové 
nese název František Alexander Heber (1815-1849) a podtitul 
Kapitola z d�jin �eské um�lecko-historické topografie 19. století, 
devátá o rodišti F. A. Hebera od P. Rožmberského se jmenuje 
Hájovna T�ebekov a desátá od téhož autora byla nazvána Dv�r 
a ves T�ebokov – hrad Železnice. Formát A5, 100 stran, cena 60 K� 
+ poštovné a balné. Objednat možno na adrese Nakladatelství Ing. 
Petr Mikota, Polní 56, 326 00 Plze�, tel. 603 828 377, e-mail: 
pmikota@post.cz.                        Redakce 

Z hrad�, zámk� a tvrzí… 
Dne 3. 4. 2015 jsem op�t asi po roce navštívil hrad Frum-

štejn (okr. Plze�-sever). Areál hradu op�t za�íná zar�stat vytrva-
lými k�ovinami. Místo je pravd�podobn� velmi �asto navšt�vo-
váno detektorá�i, kte�í se ani nesna-
ží po sob� zametat stopy. Na celém 
hradišti je spousta vykopaných 
nezasypaných d�r. Blízké okolí 
navšt�vují asi i divoká prasata. Na 
jednom míst� v severozápadní �ásti 
areálu u paty valu jsem v jám� 
velice pravd�podobn� vyhrabané 
zv��í nalezl p�l d�lové žulové koule 
o pr�m�ru asi 17 – 18 cm a dva 
zlomky keramiky (okraj mísy 100 x 50 mm) z 15. století.                                   
O. Brachtel 

Zprávy z klubu 
Rada 

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze�. Tel. 
604261000, e-mail: rozmber@post.cz. Internetové stránky: 
http://www.klub_augusta_sedlacka.cz. 

�ervnová sch�ze Rady potvrdila ve funkcích p�edsedu Ing. 
Jana Anderleho, tajemníka Petra Rožmberského, pokladníka Ivana 
Štrunce a kontrolora ú�t� J. Sv�tlíka. Byly ur�eny osoby 
s pravomocí jednat jménem KASu o dotacích. Rozhodlo se o koná-
ní konference D�jiny staveb 2016 a o vydání sborníku D�jiny 
staveb 2015. Desátek i p�edplatné Hlásky z�stávají na stávající 
úrovni (10 K� a 60 K�). Dále Rada rozhodla o �ádném zapsání 
KASu a jeho pobo�ných spolk� do spolkového rejst�íku, vedeného 
u p�íslušného soudu (k �emuž nás nutí nový spol�ovací zákon), což 
bude vyžadovat zm�nu stanov. Návrh nových stanov bude zaslán 
všem pobo�kám k odsouhlasení �i k p�ipomínkám. 

Redakce se omlouvá za chyby v minulém �ísle Hlásky; omy-
lem byl �lánek Opevn�ný kostel v Tasov� u Velkého Mezi�í�í 
p�ipsán Ji�ímu Slavíkovi, i když jeho autorem je Josef Unger. Jakž 
takž se toto nedopat�ení poda�ilo odstranit p�elepením proužkem 
papíru se jménem pravého autora. Chyby tiska�e (bílý – nevytišt�ný 
– proužek uprost�ed levých sloupc� na s. 28 a 30) si redakce všimla 
pozd�, jinak by musel tisknout znova. 

Až na výjimku si z�ejm� nikdo z cca 330 �len� KASu na ja�e 
nevšiml na panských sídlech ni�eho, co by stálo za to poslat do 
rubriky „Z hrad�, zámk� a tvrzí“, podobn�, jako se z�ejm� nikdo 
nesetkal s novou publikací �i �lánkem o panských sídlech pro 
rubriku „Už jste �etli…?“. Jinak si totiž redakce neumí vysv�tlit, že 
žádné informace do t�chto rubrik nedorazily. Také už zase dochází 
v�tší p�ísp�vky do Hlásky. Doufejme, že p�es léto p�eci jen n�co do 
redakce (rozmber@post.cz) p�ijde. 

Pobo�ka Plze� 
Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze�. Tel. 

604261000, e-mail: rozmber@post.cz. 

Na pravidelných sch�zkách pobo�ky (Kollárova 18, Saloon, 
suterén) p�ednášel v dubnu T. Karel o nových zjišt�ních u�in�ných 
v souvislosti s opravou v�že hradu Švihova, v kv�tnu T. Makaj 
vypráv�l o strašických hradech z pohledu regionálního historika, 
v �ervnu seznámil p�ítomné s problematikou mýtnic P. Mikota. 
D�kujeme. 

Jarní autovycházky na Žatecko/Lounsko, do kraje opuky, se 
v sedmi autech ú�astnilo 24 lidí. Bylo pom�rn� chladno, ale neprše-
lo. První zastávkou byl Lí�kov, hrad p�estav�ný na zámek. M�li 
jsme sm�lu – zrovna nebyl p�ístupný, takže se nám i p�es protesty 
správce poda�ilo proniknout jen na nádvo�í. V Dob�í�anech stojí 
soub�žn� se silnicí 110 m dlouhá budova zámku s arký�em, která 
má ješt� dv� k�ídla vybíhající do velké zahrady s rybníkem. Zvýše-
ním t�lesa silnice se jeden z pr�jezd� ocitl v pozici sklepního okna. 
Vše je zdevastované a opušt�né, st�echy již postrádají krytinu, jeden 
úsek zámku se z�ítil. Objekt pat�il armád�, nyní jedné „esero�ce“. 
Ve vsi jsou z�íceniny i dalších objekt�. Zámek Stekník v�tší �ást 
výpravy jen obhlédla, menší �ást absolvovala prohlídku, �ímž došlo 
k rozd�lení. Menší �ást výpravy pak již nebyla spat�ena. Ostatní se 
p�esunuli do Postoloprt, kde obhlédli velký uzav�ený a nevyužívaný 
zámek. Následoval Nový Hrad/Jimlín. Vstupné do dvou okruh� 
�inilo 100 K�, a kdo cht�l fotit, musel si ješt� 30 K� p�iplatit. Za 
uvedené peníze toho zase tak moc vid�t nebylo. Hradní v�ž, opat�e-
ná „kostelní“ cibulovou bání, se opravovala a nebyla p�ístupná. 
Zaujaly záklopové malované stropy, které se dochovaly 
v místnostech patra jednoho k�ídla, velká kaple, p�lkruhov� zakon-
�ené okosené portály ve sklep�, zbytky p�vodní figurální výmalby 
a sušárna na ovoce z r. 1726 vestav�ná do p�ízemí. V jedné 
z prostor byla umíst�na výstava papírových model� panských sídel 
místní u�itelky. Zdlouhavá prohlídka a následný ob�d v Lounech 
(kde jsme se rozptýlili, abychom jedli v r�zných restauracích a tím 
ob�d urychlili, což se nezda�ilo, nebo� jsme všichni našli v centru 
jen jednu a tu samou hospodu, kde sice m�li plze�ské, ale nikoli 
lounské, které jsme cht�li ochutnat) zp�sobily, že na další lokality 
nezbývalo mnoho �asu. Obhlédli jsme nezajímavý a nep�ístupný 
zámek v Cítolibech, zaujala budova vodárny a sloup sv. Trojice. 
Poté následoval augustiniánský klášter v Dolním Ro�ov�, kde bylo 
domluveno umožn�ní prohlídky. Velký honosný kostel je v dobrém 
stavu, uvnit� bohaté baroko a hrobka Kolovrat�. Konvent donedáv-
na sloužil utilitárním ú�el�m, momentáln� je nevyužívaný a chátrá. 
Na b�ízolitové fasád� je osazena velká mramorová deska s erby 
a obsáhlými nápisy informujícími o tom, že Jind�ich Libštejnský 
z Kolovrat klášter nadal testamentem r. 1646 a jeho syn Old�ich 
Ferdinand klášter roku 1648 renovoval. Deska je z�ásti zakryta 
rostlinstvem. Potom už jsme sta�ili jen tvrz Divice, do níž jsme se 
však nedostali, nebo� majitelé nebyli doma, a velké a dob�e docho-
vané tvrzišt� v Kozojedech, které se ale všem, kte�í z výpravy ješt� 
zbývali, nepoda�ilo v lese najít. Poté se zbytek výpravy rozjel po 
vlastní ose k domovu. Za p�ípravu výletu d�kujeme V. Chmelí�ovi 
a O. Slabému. 

Jarní autobusový zájezd (29 lidí, dva psi a auto se dv�ma lid-
mi) pod vedením T. Karla sm��oval na Ašsko a provázelo ho nád-
herné po�así. Za�ali jsme hradem v Libé. Do roku 1945 se v n�m 
bydlelo, potom ponechán na pospas živl�m. Propadly se stropy. Po 
roce 1990 se postupn� za�al opravovat, byly ale ud�lány zna�né 
chyby, oprava se zastavila, ale potom (a ješt� stále) probíhá. I p�esto 
jsme si mohli prohlédnout sklepy a �ást interiér�. Hrad/zámek je 
zachrán�n. Další na �ad� byl Hazlov. Zdejší zámek/hrad , uprost�ed 
n�jž stojí nov� opravená p�vodn� románský kostel, je v ruinách; jen 
p�ední �ást obrácená do návsi je nov� zast�ešena a z�ejm� bude dále 
opravována. Ovšem bo�ní a zadní �ást rozsáhlého areálu jsou 
v troskách. Také toto sídlo bylo do roku 1945 obýváno. V Nebesích 
jsme obhlédli drobný kostelík a za Nebesy v lese rakouské polní 
opevn�ní z roku 1759, kdy se zde st�etlo rakouské a pruské vojsko. 
V Nebesích jsme také poob�dvali. Projeli jsme Aší (p�itom mírn� 
bloudíce jsme vjeli do slepé uli�ky, na jejímž konci �ekala policie, 
ale p�estupek nám odpustila) a dorazili do Podhradí, kde byla do-
mluvena prohlídka protestantského kostela Dobrého pastý�e. 
Všichni byli uchváceni d�ev�nými malovanými patrovými galerie-
mi, lavicemi s �ísly a jmény farník�, d�ev�nou malovanou klenbou, 
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náhrobními kameny a epitafy a atmosférou kostela. Zrovna tak 
p�ekvapily z�íceniny hradu a zámku v Podhradí. Z hradu zbyla 
vysoká v�ž na skále, k níž se p�imykaly další hradní budovy – 
ukazuje na to p�itesaná skála a otisky na v�ži. V p�edpolí hradu 
vznikl renesan�ní Horní zámek, v hradním p�íkopu byl vystav�n 
pivovar a okolí bylo mnoha terasami parkov� upraveno. Zámek r. 
1902 vyho�el a od té doby je ve z�íceninách. V Podhradí byly ješt� 
dva mladší zámky, Dolní a Nový – oba byly zbo�eny v 60. letech 
20. století. Následovaly Kopaniny s n�kdejším hradem/zámkem, 
taktéž obývaném do roku 1945. Na epitafu ve výše zmín�ném 
kostele je zachycena jeho podoba s n�kolika v�žemi a k�ídly, dnes 
je k nepoznání. �ást byla stržena, zbývající �ást se snaží majitel 
zachránit – na polovin� je již nová st�echa. Bylo možné si prohléd-
nout interiér, kde se však nic pozoruhodného nezachovalo. Násle-
doval novogoticky upravený avšak nep�ístupný zámek Doubrava. 
Na zpáte�ní cest� jsme ješt� navštívili „drnoburk“ neznámého 
jména a osud� na b�ehu p�ehrady Skalka u Chebu. Vid�li jsme, co 
napáchal nezájem režimu i lidí o památky ve druhé polovin� 20. 
století v pohrani�í – t�i do roku 1945 obývaná honosná sídla byla 
ponechána zkáze; až po roce 1989 o n� byl projeven zájem, který 
vyústil v jejich nákladné opravy. Za p�ípravu zájezdu d�kujeme P. 
Rožmberskému a T. Karlovi. 

Na jarní �lenské sch�zi bylo vylou�eno 9 neplati�� a p�ijato 5 
nových �len�. Pobo�ka má tedy nadále 165 �len�. Sch�ze rozhodla 
o z�ízení vlastního ú�tu pobo�ky, �ímž odpadne nutnost platit p�i 
p�evodu na ú�et p�tikorunu navíc a což usnadní práci pokladníkovi. 
Na záv�r sch�ze p�ipomn�l J. Kabát zem�elého bývalého �lena 
pobo�ky L. Wettengla. 

V sobotu 19 zá�í se koná podzimní autovycházka na Karl-
štejn, kde dosud n�kte�í jedinci nebyli. Po cest� shlédneme zámky 
v Lod�nici a v Lužci. Na Karlštejn� jsou t�i okruhy – první za 170 
K� (55 minut, jen zde je možno za poplatek 150 K� fotit bez bles-
ku), druhý (100 min., s kaplí sv. K�íže, fotit zakázáno) za 330 K� 
a t�etí (40 min., na v�ž, fotit možno jen v 5. pat�e zdarma) za 150 
K�. Zví�ata na hrad nesmí. Zájemci o 2. okruh si musí sami pro-
hlídku nejmén� 4 dny p�edem rezervovat na: rezerva-
ce@hradkarlstejn.cz. Ješt� existuje �tvrtá možnost – obdivovat 
Karlštejn z nádvo�í nebo z n�které z restaurací (ob�d). Na zpáte�ní 
cest� p�es zámky Lite�, Všeradice, Osov, Šemík�v pomník a tvrziš-
t� v Neum�telech a tvrzišt� u Želkovic je ješt� v plánu navštívit 
hrady To�ník (70 K�) a Žebrák (30 K�). Bude to drahé, ale co je 
dnes levné? P�šáci se pod�lí o cestovní náklady s majiteli aut. 
Zájemci se op�t v�as p�ihlásí na tel. 604261000 nebo e-mailu: 
rozmber@post.cz. 

Pobo�ka Brno 
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá�kova 3, 628 00 

Brno-Líše�, e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Bc. Josef Jan 
Ková�, Renneská t�. 416/39, 639 Brno, e-mail: jo-
sef.kovar@seznam.cz. 

Zpráva o �innosti v roce 2014: Jádro �innosti pobo�ky spo-
�ívalo tém�� beze zbytku v individuálních aktivitách jejích �len�. 
Kup�íkladu J. Št�tina se v rámci svých pracovních povinností na 
Národním památkovém ústavu zabýval mimo jiné stavebním vývo-
jem st�edov�kého hradu Kvasice, stejn� tak J. J. Ková� se v daném 
období v�noval po�átk�m hrad� Vildenberk u Pozo�ic a Doubravi-
ce nad Svitavou, kde žel dokumentoval i nové detektorá�ské zása-
hy. Podobn� špatné zjišt�ní u�inil J. Št�tina i na obléhacích pev-
n�stkách u Nového Hradu nedaleko Olomu�an na Blanensku, které 
byly v uplynulém roce vystaveny doslova masivnímu plen�ní 
detektorá��. J. Unger pak dokon�il n�kolikaleté výzkumy st�edov�-
kých sakrálních objekt� v Tasov� p�ímo souvisejících s význam-

ným moravským šlechtickým rodem Tasovc�. Spole�ná aktivita 
pobo�ky se konala pouze jedna. Nepoda�ilo se totiž uskute�nit ani 
plánovanou exkurzi na hrad Boskovice, ani p�ipravovaný seminá� o 
nových objevech sakrální architektury na Morav�. Boskovická 
výprava ztroskotala jako obvykle na pracovním vytížení J. Št�tiny, 
realizace seminá�e pak byla zma�ena požadavkem brn�nského 
biskupství na komer�ní pronájem prostor na Petrov� v Brn�. Jedi-
nou spole�nou aktivitou se tak stala výro�ní sch�ze pobo�ky, kterou 
svolal pokladník J. Ková� do místa svého bydlišt� v Boskovicích. 
Sch�ze se konala v sobotu 6. prosince a navzdory chladnému po�a-
sí byla její sou�ástí i exkurze po vybraných památkách Boskovic. 
V prvé �ad� se jednalo o kostel sv. Jakuba Staršího, jednu z mála 
rozsáhleji dochovaných ukázek pozdn� gotické stavební hut� pán� 
z Boskovic, dále o m�stskou radnici s goticko-renesan�ní v�ží 
a �ást židovského ghetta. Prohlídku boskovického hradu se žel 
v daném termínu nepoda�ilo realizovat z d�vodu nezájmu majitel� 
objektu, hrab�cí rodiny Mensdorff-Pouilly. Vlastní sch�ze prob�hla 
v p�íjemném prost�edí restaurace „Rabín�v šenk“ v židovském 
ghettu, která práv� na podzim proslula na tradi�ních Husích slav-
nostech v Boskovicích vynikajícím 3. místem v sout�ži o nejlepší 
husí pe�ínku. Na sch�zi byl p�ijat do spolku i nový �len, pan Kamil 
Pokorný z Brna, který se zabývá zejména vyhledáváním a pr�-
zkumy historického podzemí za pomoci proutka�ení a dalších 
metod. Pro rok 2015 je cílem zejména definitivní �ešení exkurze na 
boskovický hrad. Již na sobotu 10. ledna je však plánována návšt�-
va archeologické výstavy „Velká Morava a po�átky k�es�anství“ 
v Moravském zemském muzeu v Brn� pod vedením J. Ková�e. 
Hlavní událostí roku potom bude spoluorganizace odloženého 
seminá�e „Nové objevy církevní architektury na jižní Morav�“, jenž 
je pod vedením J. Ungera plánován na pátek 24. dubna 2015 
v Tasov�. 

Zpráva o hospoda�ení v r. 2014: Z�statek 3670 K�. P�íjmy 
990 K� (�lenské p�ísp�vky 440, p�edplatné Hlásky 480, dary 70). 
Výdaje 590 K� (desátek 110, p�edplatné Hlásky 480). Z�statek: 
4070 K�.                                                              pokladník J. J. Ková� 

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

Kontakty na ostatní pobo�ky: 
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. Int. 
stránky pobo�ky: http://www.kaszlin.estranky.cz. 
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@ cent-
rum.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: julo-
vec@mvcr.cz, Petr Valenta, geomess@volny.cz. 
Pobo�ka Humpolec 
Kontaktní adresa: KAS, pobo�ka Humpolec, Hradská 818, 396 01 
Humpolec, E-mail: kocmani.hu@seznam.cz, frantisek.kocman 
@mesto-humpolec.cz, tel: 777347511. Internetové stránky pobo�-
ky: http://www.hrad-orlik.cz. 

Uzáv�rka dalšího �ísla: 10. 9. 2015 
(vyjde v první �íjnové dekád� 2015) 
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