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ZPRAVODAJ  KLUBU  AUGUSTA  SEDLÁ�KA 

          ro�ník XXVIII,  2017,  � .  2  
 

Roudnice nad Labem  
Shrnutí stavebního vývoje hradu a zámku  

od Jind�icha B�etislava po Václava Eusebia z Lobkowicz 

David Mikoláš – Roman Sirovátka 
Na levém b�ehu Labe, v míst� brodu, kde �eku p�e-

kra�ovala stará cesta z Prahy na Litom��ice, existovalo 
osídlení již od mladší doby kamenné. V prvních písem-
ných zprávách je však Roudnice (okr. Litom��ice) p�ímo 
zaznamenána až k rok�m 11671) a 1176,2) kdy zde sídlili 
arcijáhnové Berchtold a P�ibyslav. P�edpokládaný hospo-
dá�ský dv�r s trhovou osadou náležel pražskému bis-
kupství, které m�lo eminentní zájem o rozmnožování 
a scelování svých pozemk� v regionu. A cenný majetek 
bylo t�eba zajistit opevn�ným feudálním sídlem. 

 
Základní kámen položen 

Jako stavitel hradu se uvádí pražský biskup a pozd�ji 
též �eský kníže Jind�ich B�etislav (†1197), syn Jind�icha, 
bratra krále Vladislava II. a jeho manželky Markéty. Do-
mníváme se tak, nebo� v jedné jeho listin� z roku 1184, 
pojednávající o sm�n� biskupských statk� s Ji�ím z Milev-
ska prost�ednictvím He�mana, arcidiákona bechy�ského, 
se Roudnice p�ipomíná slovy „curia nostra Rudenitz“,3) 
v další listin� z roku 1194 již podruhé a mnohem ur�it�ji 

jako „curia episcopalis, que dicitur Rudnice“.4) Latinský 
název curia se obvykle p�ekládá jako dvorec, avšak tímto 
názvem se také b�žn� ozna�ují císa�ské falce. 

Stavba roudnického hradu byla zahájena v 80. letech 
12. století. Více mén� se na této dataci shodovali jak Dob-
roslav Líbal5) a Dobroslava Menclová,6) tak i náš p�ed�as-
n� zesnulý kastelolog Tomáš Durdík.7) Sl�vkem „snad“ 
o této dob� uvažuje i František Alexander Heber.8) Dosa-
vadní odhady jmenovaných badatel� navíc v nedávné 
dob� podpo�il dendrochronologický rozbor zbytk� výd�ev 
k�ížových kleneb, provedený Ing. Tomášem Kynclem. 
Z jeho záv�r� vyplývá, že stromy, které byly zpracovány 
na prkna výd�ev, byly smýceny v roce 1189 �i 1190.9) 

 
Podoba hradu 

Hrad byl vystav�n v pozdn� románském slohu. Stav-
ba navazovala bu� na architekturu jižní Francie, nebo 
byla provedena „more Latinorum civitatum“,10) tedy po 
zp�sobu latinských m�st. Jejím vzorem byla nejpravd�po-
dobn�ji sob�slavská p�estavba Pražského hradu.11) Podobu 
roudnického hradu známe díky dv�ma pramen�m, a to 
jednak na základ� jeho zbytk� pojatých do architektury 
severního k�ídla barokního zámku, jednak podle t�í do-
chovaných plán� hradu z konce 16. a z 2. poloviny 
17. století a jedné skici z 1. poloviny 17. století. 

Nejstarší zachovaný p�dorysný plán z roku 1590, jenž 
byl nalezen v t�ebo�ském archivu a jenž byl nepochybn� 
po�ízen pro Viléma z Rožmberka, zachycuje první patro 
hradu, mající p�dorys obdélníka (p�vodní pozdn� román-
ský sál, pak gotické p�ístavby sm�rem na východ, zakon-
�ené okrouhlým donjonem).12) V rozích a na dvou stra-
nách vybíhalo sedm v�žic, které procházely celým prvním 
poschodím. Polohopisný plán m�sta Roudnice od France-
sca Carattiho z roku 1653 znázor�uje stejnou p�dorysnou 
dispozici. 13) Plán Antonia Porty z roku 1668 již zachycuje 
stavbu z velké �ásti odbouranou – zbyly t�i v�žice, vý-
chodní �ást hradu chybí.14) Na druhou stranu p�ízemní 
velký sál byl zakreslen ješt� v neporušeném stavu. Skicu 
hradu v pohledu od severu p�es �eku po�ídil mezi lety 

Nejstarší známé vyobrazení roudnického hradu od strahov-
ského opata Kryšpína Fuka, 1642-1644 (p�evzato z díla cit. 
v pozn. 15, s. 435). 
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1642-1644 opat premonstrátského kláštera na Strahov� 
Kryšpín Fuk, když se zabýval p�ípravnými pracemi na 
úpravu dolního toku Vltavy.15) 

 
Lokace a dispozice hradu Jind�icha B�etislava 

Hrad byl postaven na opukovém svahu asi 20 m nad 
hladinou �eky Labe. Na západ� ho chránila p�irozená 
roklina, jíž sestupovala cesta dol� k �í�nímu brodu. Na 
východ� odd�loval staveništ� hluboký p�íkop, spadající na 
severní stran� dnešního zámku dol� k �ece. 

Hrad obdélného p�dorysu o rozm�rech 39,1 x 15 m 
byl svou delší stranou situován od východu k západu. Jak 
opukové zdi, tak u oken pískovcové kvádry na sebe byly 
vázány velmi kvalitní maltou. Ší�e zdí dosahovala 
v základech 1,9 m, u zdí do dvora 1,45 m, u zbývajících 
1,75 m.16) 

Všechna �ty�i nároží byla zpevn�na t�i�tvrt�kruho-
vými v�žicemi o pr�m�ru 6,8 m, dv� p�lkruhové v�žice se 
ty�ily v severním pr��elí a jedna p�lkruhová v�žice 
v západním pr��elí. V�žice východního pr��elí není dolo-
žena.17) V�žice byly ve spodní �ásti zesíleny ústupky, 
minimáln� do prvního poschodí vyzd�ny kamennými 
kvádry 40 až 50 cm vysokými, 50 až 70 cm dlouhými 
a uvnit� vylity sm�sí kamení a malty bez vynechání jaké-
koli vnit�ní dutiny.18) V korun� byly opat�eny cimbu�ím. 
Jedna z v�žic (dle p�dorysného plánu z roku 1590) pojala 
i drobnou kapli s p�lkruhovou apsidou.19) Jednopatrový 
objekt hradu byl krytý pravd�podobn� sedlovou st�echou. 

V západních dvou t�etinách p�ízemí se nacházel �ás-
te�n� podsklepený velký sál, 27 m dlouhý a 11,5 m široký, 
v podélné ose roz�len�ný na dv� lodi �ty�mi 1,59 m vyso-
kými sloupy se st�ídav� oblými a osmihrannými d�íky, 
krychlovými hlavicemi a obráceným krychlovým hlavi-
cím podobnými patkami, které nesly p�lkruhové klenební 
pásy, zpev�ující deset polí k�ížové klenby a opírající se ve 
zdech o ploché úseky �íms.20) Klenby byly vyzd�ny 
z lomového kamene do šalovaných skruží a zality kvalitní 
maltou, v níž po odstran�ní šalování z�staly na klenebních 
prsou otisky prken. Sál byl osv�tlován šesti úzkými pra-
voúhlými okénky s široce dovnit� rozev�enými špaleta-
mi.21) 

V prvním pat�e lze p�edpokládat obdobný slavnostní 
sál. Obytné místnosti byly umíst�ny v p�ízemí i v prvním 
pat�e východní t�etiny budovy. 

Podle ší�e zdí a situování v�žic byl hrad namí�en proti 
možným útok�m ze severu od �eky. Na jihu p�edpoklá-
dáme hospodá�ská stavení. Celý areál byl chrán�n bu� 
kamennou hradbou, nebo alespo� d�ev�ným ohrazením 
v podob� palisády �i plotu. Zdroj pitné vody v podob� do 
skály vysekané studny v severní �ásti nádvo�í je písemn� 
doložen až k 17. století,22) lze se však opodstatn�n� do-
mnívat, že zde mohl být již mnohem d�íve. 

 
Stavební akce pod taktovkou gotiky 

Za biskupa Jana IV. z Dražic (†1343) byl hrad sm�-
rem k východu rozši�ován francouzskou (avignonskou) 
stavební hutí mistra Viléma o gotické p�ístavby.23) Labe 
p�eklenul kamenný most (1333-1338), toho �asu t�etí 
v �echách. 

Snad arcibiskup Arnošt z Pardubic (†1364) zapo�al se 
stavbou v�že kruhového p�dorysu o pr�m�ru 15 m a ší�e 
zdí 3 m, která na východ� ukon�ovala nyní už 64 m dlou-
hou stavbu hlavního paláce. Hrad byl obehnán novou, jist� 

kamennou hradbou,24) jejíž jižní pr�b�h byl p�ibližn� 
uprost�ed p�erušen v p�dorysu mírn� zešikmenou 
�tverhrannou bránou s padacím mostem, který p�emos�o-
val p�íkop vyhloubený na jižní a východní stran� hra-
deb.25) 

Arnošt�v nástupce Jan O�ko z Vlašimi (†1380) do-
kon�il budování hradních p�ístaveb. Nov� vybavil komna-
ty, dobudoval roku 1367 velkou v�ž,26) v níž roku 1371 
z�ídil kapli, zasv�cenou Má�í Magdalén�, sv. Vítu, Václa-
vu, Vojt�chu a Zikmundovi.27) Z kaple pochází votivní 
obraz Jana O�ka z Vlašimi od neznámého mistra pat�ícího 
do okruhu pražského dvorského um�ní, po�ízený kolem 
roku 1370 �i 1371. Za ú�adu Jana O�ka z Vlašimi byla 
v podstat� ukon�ena stavební epocha hradu, jenž v rukou 
pražských arcibiskup� z�stal do roku 1421, respektive 
1431, kdy ho v tu dobu již deset let z církve exkomuniko-
vaný, zadlužený a spíše na Helfenburku u Úšt�ka pobýva-
jící Konrád z Vechty zastavil i se zbývajícím panstvím za 
4000 kop groš� �eských28) Janu Smi�ickému ze Smi�ic. Po 
n�kolika porážkách katolické zelenohorské jednoty 
(1467), v jejímž �ele stál Zden�k ze Šternberka, švagr 
a následný správce statk� popraveného Jana Smi�ického, 
p�ešel pobo�ený hrad do majetku �eského krále. Ten ho 
�asto zastavoval p�íslušník�m šlechty.29) 

 
Veskrze jen nejnutn�jší opravy 

Nezbytné stavební rekonstrukce hradu30) byly zaháje-
ny v roce 1471, kdy jej v zástav� držel Ješek Svojanovský 
z Boskovic a na Roudnici.31) Ve stejném duchu pokra�o-
vali po roce 1504 také B�etislav, Jind�ich, Vilém a Václav 
Švihovští z Rýzmberka, kte�í opravili v�žice, pokoje, zdi 
a jiné stavební �ásti,32) a po roce 1540 také Karel Duban-
ský z Duban a na Lib�šicích, jemuž král povolil prostav�t 
500 kop míše�ských groš�.33) 

V roce 1552 povolil král knížeti Janu Kryštofu 
z Tarnova prostav�t 3000 kop. Tato suma však byla do 
roku 1556 p�ekro�ena o 2904 kop. Hrad byla opraven op�t 
jen v nejnutn�jší mí�e. Na východní stran� hradního ná-
dvo�í vznikla krom� menších staveb jednopatrová budova 
s renesan�ními arkádami v poschodí („štok s pavla�í“),34) 
�ítající 22 pokoj�.35) Podle Carattiho plánu navazovala 
pravoúhle na v�ž starého hradu a sm��ovala k jihu. 

 
Renesan�ní éra pána �ervené r�že 

Roku 1575 získal hrad do skute�ného vlastnictví Vi-
lém z Rožmberka (1535-1592), p�estal být tedy králov-
skou zástavou. Starou stavbu za�al postupn� upravovat.36) 
Exteriér nechal v duchu renesance ozdobit vížkami, arký-
�i, �len�nými a profilovanými štíty, na v�ž u vstupní brány 
byl umíst�n orloj.37) K brán� vedl nejprve pevný a pak 
zvedací most. Nejv�tší Vilémovou stavební investicí bylo 
vybudování velkých sklep� jako základ� pro plánovanou 
novou budovu na západní stran� nádvo�í. P�estává se 
užívat název hrad, nap�íšt� se uvádí jako zámek.38) Ne-
chyb�la zde ani alchymistická laborato�, v níž pracoval 
Claudius Sirri.39) 

 
Lobkowiczká zakázka u italských barokních architekt� 

Paní Polyxena z Pernštejna (1566-1642), vdova po 
Vilémovi z Rožmberka, se v listopadu 1603 znovu pro-
vdala za Zde�ka Vojt�cha Popela z chlumecké linie Lob-
kowicz� (1568-1628). V�nem mu mimo jiné jm�ní p�ines-
la Roudnici. V letech 1611-1614 vystav�li manželé nad 
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n�kdejšími rožmberskými sklepy nákladem 3006 kop 
jednopatrovou budovu o patnácti pokojích s malovanými 
stropy a velkém dvo�anském sále v p�ízemí.40) 

V pr�b�hu 1. poloviny 17. století získal zámek �ty�-
k�ídlou podobu, uzavírající lichob�žné nádvo�í. Východní 
k�ídlo tarnovské nasedalo kolmo na nejstarší k�ídlo sever-
ní, západní k�ídlo rožmberské sm��ovalo šikmo 
k nejkratšímu k�ídlu jižnímu, které bylo tém�� rovnob�žné 
s k�ídlem severním a které bylo prolomeno bránou 
s fortnou pro p�ší, nebo spíše pr�jezdní branskou v�ží, jak 
by vyplývalo z Carattiho plánu. Hluboký p�íkop p�ed 
bránou byl p�eklenut d�ev�ným mostem, jehož první �ást 
spo�ívala na zd�ných pilí�ích. Druhá �ást byla pochopitel-
n� zvedací.41) 

Polyxenin jediný syn Václav Eusebius z Lobkowicz 
(1609-1677) u�inil rozhodnutí p�ebudovat rodinné sídlo. 
Nejprve uvažoval pouze o p�estavb� staré zámecké budo-
vy. V roce 1652 pov��il Václav Eusebius úpravami ital-
ského stavitele Pietra Colomba.42) Smluvený ro�ní plat 
300 zl. pobíral Colombo jen do 15. �ervna, kdy byl pro-
pušt�n, jelikož kníže s ním nebyl spokojen.43) Ješt� téhož 
roku povolal architekta Francesca Carattiho, jež nejd�íve 
pokra�oval v renovacích, ale sou�asn� pracoval na dvou 
velkých plánech – jeden podle skute�ného stavu a druhý 
jako návrh, jak by celé m�sto m�lo být p�estav�no a upra-
veno.44) Caratti tak vlastn� vytvo�il první regula�ní plán 
Roudnice. Nový zámek navrhl jako �ty�k�ídlou budovu 
s arkádami v nádvo�í, avšak stavební projekt dovedl do 
úplnosti až Antonio Porta. 

 
Shrnutí stavebního vývoje 

Biskupský hrad (falc) v Roudnici nad Labem byl vy-
budován v pozdn� románském slohu Jind�ichem B�etisla-
vem po roce 1189. Po P�imd� a Praze je t�etím nejstarším 
kamenným hradem u nás a zárove� nejstarším �eským 
hradem, jenž nevznikl stavební �inností �eského panovní-
ka (P�imda je sice nejstarším, v torzu dochovaným hra-

dem na území �eské republiky, nicmén� v pomezním 
hvozdu jej dal vystav�t v rozporu s tehdejším �ádem mar-
krab� sousední severní marky a pán Chebska D�pold II. 
z Vohburgu. Nejednalo se tedy o p�íslušníka �eské šlech-
ty). 

Ve 14. století byl hrad rozší�en o gotické p�ístavby 
a velkou kruhovou v�ž s kaplí. Za arcibiskupa Jana O�ka 
z Vlašimi byla jeho st�edov�ká stavební epocha v podstat� 
ukon�ena. V rukou pražských arcibiskup� setrval do roku 
1431, kdy ho Konrád z Vechty zastavil Janu Smi�ickému 
ze Smi�ic. Roku 1467 dobyl hrad na v�dci zelenohorské 
jednoty Zde�kovi ze Šternberka �eský král Ji�í 
z Pod�brad. Až do roku 1575, kdy jej odkoupil Vilém 
z Rožmberka, pak byl královskou zástavou. 

V 2. polovin� 15. a v 1. polovin� 16. století byl hrad 
pouze v nejnutn�jší mí�e udržován a opravován. 
Za polského knížete Jana Kryštofa z Tarnova vznikla po 
polovin� 16. století na východní stran� hradního nádvo�í, 
krom� menších staveb, jednopatrová budova s renesan�-
ními arkádami v poschodí. 

Vilém z Rožmberka nechal hrad renesan�n� ozdobit 
vížkami, arký�i, �len�nými a profilovanými štíty, na v�ž 
u vstupní brány nechal umístit orloj. Nejv�tší Vilémovou 
stavební investicí bylo vybudování velkých sklep� jako 
základ� pro plánovanou novou budovu na západní stran� 
nádvo�í. 

V prvním desetiletí 17. století vystav�li manželé Zde-
n�k Vojt�ch Popel z Lobkowicz a Polyxena z Pernštejna 
nad n�kdejšími rožmberskými sklepy jednopatrovou bu-
dovu o patnácti pokojích s malovanými stropy a velkém 
dvo�anském sále v p�ízemí. Jejich syn Václav Eusebius 
u�inil definitivní rozhodnutí: sm�sici starší zástavby – až 
na zbytky románských sklep�, p�ízemí s v�žicemi a dolní 
�ást okrouhlé gotické v�že – strhnout a na jejím míst� 
v letech 1652-1684 vybudovat monumentální trojk�ídlý 
ran� barokní zámek se spojujícím schodiš�ovým kr�kem 
na jižní stran�. 

Kresebná rekonstrukce p�edpokládané podoby roudnického zámku v 1. po. 17. století, pohled ze západu (R. Sirovátka 2017). 
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ková, M.: Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L. 
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Ná�rty na b�ezích dolního toku Vltavy a na Labi 
od strahovského opata Kryšpína Fuka. In: Castellologica 
Bohemica 8. Praha 2002, s. 435.  16) Citace v pozn. 5. 17) 
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ce v pozn. 5, s. 404. 21) Citace v pozn. 6, s. 80. 22) Citace 
v pozn. 12, s. 165. 23) Citace v pozn. 5, s. 405. 24) Arcibis-
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biskup�v i arcibiskup�v pražských a všech t�ech stav�v 
slavného Království �eského, to jest panského, rytí�ského 
a m�stského, krátce sebraná a vydaná. Praha 1602, O stavu 
panském, s. 313 (Národní knihovna �eské republiky, sig. 
III 007727). 29) Citace v pozn. 12, s. 183. 30) Citace 
v pozn. 5, s. 406. 31) Palacký, F. (ed.): Archiv �eský �ili 
Staré písemné památky �eské i moravské, sebrané z archiv� 
domácích a cizích IV. Praha 1846, s. 77. 32) Citace v pozn. 
12, s. 183. 33) Citace v pozn. 12, s. 183. 34) Citace v pozn. 
12, s. 184. 35) Citace v pozn. 5, s. 406. 36) Citace v pozn. 
12, s. 186. 37) Citace v pozn. 12, s. 174. 38) Citace v pozn. 
5, s. 407. 39) Citace v pozn. 5, s. 408. 40) Citace v pozn. 5, 
s. 408. 41) Citace v pozn. 12, s. 176. 42) Citace v pozn. 12, 
s. 190. 43) Dvo�ák, M. – Mat�jka, B.: Soupis památek 
historických a um�leckých v Království �eském 27. Politic-
ký okres roudnický II. Praha 1907, s. 9. 44) Citace v pozn. 
12, s. 190. 

 

Tvrz Bou�í (Pichelberk) 
Jan Boukal

Bou�í (d�íve Pichelberk, okr. Sokolov) se nachází p�i-
bližn� 7,5 kilometr� severozápadn� od Sokolova; vesnice je 
sou�ástí obce Dolní Nivy. Dodnes zde lze nalézt jedno 
z nemnoha zachovaných tvrziš� na Sokolovsku. Poznání 
této n�kdejší tvrze z�stává dosavadní historické a archeolo-
gické bádání dosud mnoho dlužno.1) První spolehlivá pí-
semná zmínka o Bou�í pochází z roku 1312, kdy daroval 
Albrecht Nothaft z Falknova abatyši chebských klarisek 
sv�j lenní statek „zu Puchelberg“. V roce 1318 jsou jako 
sv�dci v listin�, v níž loketský m�š�an Jind�ich Zeidler 
prodal své majetky v Radošov� oseckému klášteru, uvád�ni 
otec a syn Mertlin a Mikuláš Pichelberkové. Ti byli nejspíš 
p�edky stejnojmenného chebského m�š�anského rodu, 
o n�mž se Heinrich Gradl domníval, že pocházel 
z Büchelbergu u hornofalckého Mitterteichu. Jak napovídá 
jejich jméno, patrn� se jednalo o vlastníky Bou�í (Pichel-
berku). Pichelberkové nosili ve svém  erbovním znamení 
pstruha, podobn� jako další rody usedlé na území n�kdejší-
ho Loketska (nap�. Plikové, Winklerové, Hýzrlové �i Raus-
sengrýnárové).2) P�ipustíme-li, že Pichelberkové Bou�í 
skute�n� vlastnili, není v�bec jisté, jak dlouho. Pokud tomu 
tak nebylo již d�íve, od pozdního st�edov�ku byla tvrz 
v Bou�í manským sídlem, jehož vlastníci byli vázáni 
k loketskému hradu. Roku 1402 je jako držitel Bou�í dolo-
žen Vend z Hertenberka, �len ješt� nedávno mocného, ale 
na po�átku 15. století již pom�rn� zchudlého rodu erbu 
medv�dích tlap. Hertenberkové byli p�vodn� bu� 
štaufskými ministeriály, kterým se poda�ilo proniknout na 
území Loketska nebo se jednalo o �eský šlechtický rod, 

který byl králi z dynastie P�emyslovc� pov��en správou 
a kolonizací pohrani�ního území mezi Loketskem a tzv. 
Chebskem. Tvrzení n�kterých autor� (nap�. Václava Kot�-
šovce), že rod Pichelberk� byl vedlejší v�tví rodu Herten-
berk�, se nezakládá na pravd�.3) O dalším vlastníkovi tvrze, 
Janovi z Hertenberka na Pichelberku, máme první zmínku 
z roku 1465, kdy psal chebské m�stské rad�.4) 

V pr�b�hu druhé poloviny 15. století se �ím dál tím ví-
ce vyost�oval konflikt mezi mocnými Šliky, kterým král 
Zikmund po husitských válkách zastavil Loketsko, na stra-
n� jedné, a loketskými m�š�any a many, kterým Šlikové 
zasahovali do jejich práv na stran� druhé. Šlikové jakožto 
zástavní a tudíž i fakti�tí páni hradu Lokte odmítali uznat 
svrchované právo panovníka na �ízení manského systému, 

Tvrzišt� v Bou�í s domem �p. 57 (foto autor). 



 21

jenž k tomuto hradu náležel, a do kterého spadala i tvrz 
v Bou�í. Mezi Šliky a m�š�any s many zapo�aly krvavé 
boje, jejichž první fáze vyvrcholila požárem m�sta Lokte 
roku 1473. Šlikové tehdy vyhnali z m�sta many, kte�í ak-
tivn� spolupracovali s Plavenskými a zbývající manové 
a n�kte�í další lidé (nap�. osoby duchovního stavu) byli pod 
nátlakem donuceni k p�ísaze v�rnosti Šlik�m. B�hem ple-
n�ní byl vypálen m�stský kostel a za tento zlo�in m�li být 
Šlikové potrestáni. Klatba nad nimi a všemi, kte�í jim p�ísa-
hali v�rnost, byla záhy zrušena a obnovil ji až papež Evžen 
IV. v roce 1484. V obnovené papežské klatb� se objevují 
i jména p�íslušník� pichelberské v�tve Hertenberk�, kon-
krétn� Jana Hertenberka z Pichelberka a jeho syn� Kryštofa 
a Jind�icha.5) Na po�átku 16. století již m�li loketští manové 
i m�š�ané hr�zovlády Šlik� dost. Proto se roku 1503 proti 
nim spojili s karlovarskými m�š�any. Jedním ze zakládají-
cích �len� protišlikovského spolku byl již zmín�ný Kryštof 
z Hertenberka, jenž se patrn� intenzivn� ú�astnil tzv. loket-
ské války, trvající až do b�ezna roku 1506.6) Syny Kryštofa 
nebo Jind�icha byli brat�i Volf a Ji�í Hertenberkové z Pi-
chelberka, o nichž máme zprávy z po�átku 16. století. Volf 
je doložen v letech 1512-1532 jako správce (pfleger) 
v Liebensteinu u Waldsassenu.7) Dle šlikovkého urbá�e 
z roku 1525 držel Bou�í spole�n� s Vítem z Týna.8) 

Volf žil ješt� roku 1550, kdy byl zemským soudcem na 
Loketsku. Zanechal po sob� syny Filipa, Baltazara a Víta. 
Vít rodové statky opustil, Filip zem�el nedlouho po otci, 
a tak se stal pánem na Bou�í Baltazar (†1578), jenž zastával 
ú�ad hejtmana ve Waldsassenu. Po n�m sídlil na Bou�í jeho 
syn Habart Hertenberk se svými syny Adamem a Filipem. 
Adam po dobu otcova života spravoval tvrz v blízkých 
 Horních Nivách a sám m�l syny Jáchyma Arnošta a Kryš-
tofa Fridricha.9) V roce 1624 m�l být bratr�m Adamovi 
a Filipovi z Hertenberka konfiskován kv�li dluh�m jejich 
statek Bou�í (Pichelberk), který tehdy sestával z tvrze, vsi 

a poplužního dvora. Oba brat�i 
své dluhy stihli zaplatit, a proto 
jim jejich majetky z�staly. Ada-
movou manželkou snad mohla 
být Markéta z Hertenberka, 
rozená z Týna, která v polovin� 
17. století držela dvory v Háji 
a v Suché spole�n� s Ji�ím 
z Hazlova.10) Roku 1638 je jako 
hejtman loketského kraje vedle 
Jana Hartvíka z Nostic 
p�ipomínán i Filip Hertenberk 
z Pichelberka. Janu Hartvíku 
Nosticovi prodával roku 1640 
Adam Hertenberk Horní Nivy 
a n�kdy krátce poté zem�el, 
v d�sledku �ehož se stal jeho 
mladší bratr Filip jediným 
vlastníkem Bou�í. Pichelberští 
Hertenberkové jsou roku 1651 
p�ipomínáni v soupisu podda-
ných podle víry. Dozvídáme se 
z n�j, že tehdy na Bou�í panova-
li Filip Hertenberk, jeho žena 
Anna z Hazlova, d�ti Filip Ha-
bart, Zuzana Eliška a Rosina. 
Filip�v d�dic, mladý Filip Ha-
bart z Hertenberka, zem�el roku 
1658 poté, co ho probodl Karel 

Zikmund Stolz. Po jeho p�ed�asné smrti získaly rodové 
sídlo jeho sestry, které tento statek dlouho neudržely.11) 
Spole�n� s nimi vlastnil díl Bou�í Kryštof Fridrich 
z Hertenberka, syn starého Adama Hertenberka, sídlící od 
roku 1633 na hrad� Starý Rybník. Roku 1660 již pat�ilo 
celé pichelberské panství Janu Hartvíku Nosticovi, který 
Bou�í p�ipojil k Falknovu (Sokolovu).12) 

Zam��me nyní naši pozornost na hmotné poz�statky 
tvrze a doklady života na ní. Nevyužívaná budova tvrze 
byla zbo�ena na po�átku 19. století. Z tohoto d�vodu bohu-
žel nelze �íci mnoho o její stavební podob� bez destruktiv-
ního archeologického výzkumu, který zde nikdy neprob�hl. 
Je velmi pravd�podobné, že mohla vypadat podobn� jako 
tvrz v nedalekém Sokolov�, ale patrn� byla mén� reprezen-
tativní stavbou. Tvrzišt� má podobu pahorku, jehož delší 
strana m��í 11 m, na kterém stojí d�m �p. 57. Na západní 
a jižní stran� byl pahorek zarovnán s okolním terénem, na 
severovýchodní stran� se dosud ty�í do výše jednoho metru. 
Kolem pahorku se nacházel vodní p�íkop, který ze dvou 
t�etin existoval ješt� v 50. letech 20. století, jak dokazuje 

Keramika z tvrzišt� v Bou�í ze sbírek sokolovského muzea (kresba autor). 

Bou�í – tvrzišt� na map� stabilního katastru. 
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nap�íklad staré letecké snímkování z roku 1952 �i fotografie 
archeologa Karla Slepi�ky z roku 1959. Lokalita byla ar-
cheologicky zkoumána Josefem Kabátem a Karlem Slepi�-
kou a jejich výzkum rekognoskoval Petr Hereit.13) Jediné 
známé archeologické nálezy z tvrzišt� pochází 
z povrchového sb�ru �lena KASu Marka Dusila z Rotavy 
z roku 1994.14) Jedná se o 9 zlomk� keramiky, které nálezce 
odevzdal sokolovskému muzeu, kde jsou dodnes sou�ástí 
historické sbírky muzea. Dva st�epy jsou zelen� glazované 
(1-2), p�i�emž druhý z t�chto st�ep�, opat�eným plastickým 
motivem lilie, je bezesporu zlomkem kachle. Zlomek kach-
le je velmi malý, a proto nelze jednozna�n� posoudit, zda 
byla lilie pouhou ozdobou nebo se jednalo o heraldický 
motiv. Soubor dále obsahuje neglazované dno nádoby (3), 
p�lkruhov� profilovaný horní okraj (4), zlomek výduti s vn� 
p�ehnutým horním okrajem (5), horní okraj mísy se zlom-
kem výduti (6) a t�i další zlomky výduti (7-9).15) Další ar-
chivní a terénní výzkum by ur�it� p�inesl mnohá zajímavá 
zjišt�ní o této pozoruhodné tvrzi. 

Poznámky: 1) Nejnov�ji Karel, T. – Knoll, V. – Kr�-
má�, L.: Panská sídla západních �ech. Karlovarsko. �eské 
Bud�jovice 2009, s. 28. Zmínky o Bou�í shrnul též Profous, 
A.: Místní jména v �echách. Jejich vznik, p�vodní význam 
a zm�ny III. Praha 1951, s. 359. 2) Gradl, H. (ed.): Monu-
menta Egrana. Denkmäler des Egerlandes als Quellen für 
dessen Geschichte I. (805-1322). Eger 1886, s. 223, �. 610; 
s. 243, �. 658. Srovnej Gradl, H. (ed.): Die Chroniken der 
Stadt Eger. Prag 1884, s. 400. 3) Sedlá�ek, A.: Hrady, zám-
ky a tvrze Království �eského XIII. Plze�sko a Loketsko. 
Praha 1905, s. 157; Kot�šovec, V: Pohledy do historie m�st 
a obcí Kraslicka. Bublava, Jind�ichovice, Kraslice, Oloví, 
P�ebuz, Rotava, St�íbrná, Šindelová, Dolní Nivy. Praha-
Ostrov 2011, s. 244. Totéž chybné tvrzení lze nalézt i jinde 
– nap�. Surová, H.: Z d�jin vesnice Bou�í, Sokolovsko 
2/2011, �. 1, s. 27-28; Prokop, V. – Smola, L.: Sokolovsko. 
Um�ní, památky a um�lci do roku 1945 1. Sokolov 2014, s. 
74. Srovnej Kolektiv autor�: Encyklopedie �eských tvrzí I. 
Praha 1998, s. 37-38. O Hertenbercích dosud nejpodrobn�ji 
pojednal Boukal, J.: Hertenberkové ve st�edov�ku a na 
prahu raného novov�ku. P�ísp�vek k poznání d�jin rytí�ské-
ho rodu z Loketska. Nepublikovaný rukopis klauzurní práce 
(vedoucí prof. Lenka Bobková), Praha-Sokolov 2015. Pub-
likována byla dosud jen jedna kapitola s obecn�jším úvo-
dem o Hertenbercích; Týž: Habart z Hertenberka – družiník 
Bo�ivoje ze Svina� a krále Václava IV., Sokolovsko 5/2014, 
�. 1, s. 17-19. V této podob� s ohledem na populariza�ní 
lad�ní vlastiv�dného �asopisu Sokolovsko schází poznám-
kový aparát. Stru�n� též Sedlá�ek, A: Z Hertenberka. In: 
Ott�v slovník nau�ný XI. Praha 1897, s. 214. Ješt� b�hem 
14. stol. Hertenberkové disponovali hrady Hertenberkem 
a Kynžvartem (p�vodn� se snad mohlo jednat o hrady 
královské) a hradem Schönbrunnem v Horní Falci. V�tšinu 
svých majetk� však darovali klášteru ve Waldsassenu, 
prodali nebo ztratili jiným zp�sobem (což je p�ípad 
Kynžvartu). Jak poznal již August Sedlá�ek, sestavit ro-
dokmen rytí�� z Hertenberka je s ohledem na jejich množ-
ství a charakter pramenných zmínek o nich prakticky ne-
možné. V pozdním st�edov�ku se rod Hertenberk� rozd�lil 
do mnoha v�tví: milíkovské, loketské, chvalské (pozd�ji 
kokovické) a pichelberské, jejímž prvním známým p�ísluš-
níkem byl zmi�ovaný Vend. 4) SOkA Cheb, fond 1 (Archiv 

m�sta Chebu), karton 474, fascikl 648, signatura A2774/45. 
5) Hledíková, Z: Loketský spor se Šliky v osmdesátých 
letech 15. století, Mediaevalia Historica Bohemica 14/2011, 
�. 2, s. 115, edice s. 136-137; Pröckl, V.: Geschichte der 
Stadt Elbogen. Elbogen 1881, s. 73-78. 6) Pelleter, M.: 
Denkwürdigkeiten der Stadt Falkenau an der Eger und Iber 
nächsten Umgebung. Falkenau 1876, s. 47; citace v pozn. 3, 
s. 25-26. 7) Staatsarchiv Amberg, fond Kloster Waldsassen 
Urkunden, signature 1064, 1166, 1175, 1207, 1232, 1254, 
1260. Dostupné online na stránkách: http://monasteri 
um.net/ (8. 2. 2015); �elakovský, J. (ed.): Registra soudu 
komorního z let 1524-1526. In: Archiv �eský XXXIII. 
Praha 1918, s. 167. 8) Schreiber, R. (ed.): Das Elbogener 
Urbar der Grafen Schlick von 1525. Prag 1935, s. 7, 22, 41, 
56-57; Fiala, J.: Zánik lenního systému na Loketsku. In: 
Historický sborník Karlovarska VII. Karlovy Vary 1999, s. 
7. 9) König, V.: Genealogische Adel-Historie III. Leipzig 
1736, s. 510; Schreiber, R.: Der Elbogener Kreis und seine 
Enklaven nach dem dreissigjährigen Kriege. Prag 1935, s. 
44; Bílek, T. V.: D�jiny konfiskací v �echách po r. 1618 I. 
Praha 1882, s. 143-144; citace v pozn. 3, s. 86, 215; Bernau, 
F.: Studien und Materialen zur Specialgeschichte und Hei-
matkunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und 
Mähren. Prag 1903, s. 596. Jáchym Arnošt sídlil na jakémsi 
dvo�e v Bou�í, kde žil se svou manželkou Annou Sabinou 
z Fictumu a d�tmi Janem Edrmanem, Janem Jind�ichem, 
Annou Kate�inou. Spole�n� s nimi zde byl i Kryštof Abra-
ham Fictum s manželkou Sabinou Salome rozenou 
z Hertenberka a d�tmi – viz �á�ová, J. (ed): Soupis podda-
ných podle víry z roku 1651. Loketsko. Praha 1993, s. 17; 
SOA v Plzni, fond Sbírka matrik západních �ech, signatura 
Lomnice 01, folio 7. Dostupné online na stránkách 
http://www.portafontium.eu/register/ soap-pn/lomnice-
01?language=cs (26. 11. 2016); 10) T�etí cit. v pozn. 9, s. 
143-144, CXXXVI; druhá cit. v pozn. 9, s. 120, 189. 11) 
Gnirs, A. (ed.): Karlsbader Geschichtsquellen in den älteren 
Ratsschrichten der Stadt Elbogen. Karlsbad 1929, s. 216, 
257; P�edposlední cit. v pozn. 9, s. 14; citace v pozn. 3, s. 
157; pátá cit. v pozn. 9, s. 597; první cit v pozn. 6, s. 
141,144; druhá cit. v pozn. 9, s. 71, 206, 214, 221. 12) První 
cit. v pozn. 9, s. 510; pátá cit. v pozn. 9, s. 596; Úlovec, J.: 
Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb 1998, s. 210-212, 
231; Buchtele, Z. – Bou�ek, P.: Osudy hradu Vildštejn ve 
Skalné a hradu Starý Rybník., Velká Hle�sebe 2007, s. 
107; První cit. v pozn. 6, s. 144. 13) Hereit, P.: Tvrzišt� na 
okrese Sokolov, Hláska III/1991, �. 1, s. 5; Hereit, P.: Soko-
lovsko a archeologie. Sokolov 1994, s. 14; Letecké sním-
kování z roku 1952 viz http:// kontaminace.cenia.cz/; Ar-
chiv nálezových zpráv Archeologického ústavu Akademie 
v�d v Praze http://digiarchiv.arup. cas.cz/ webtop/compo 
nent/arushowview?objectId=09046e0280107e49; http://digi 
archiv.arup.cas.cz/webtop/component/ arus howview? 
objectId=09046e0280056040. Podle Hildy Surové (t�etí cit. 
v pozn. 3, s. 29) byly na okraji vesnice sm�rem na Oloví r. 
1866 nalezeny silné základové zdi, podkovy a „starobylý 
ošt�p“. Patrn� se mohlo jednat o poz�statky dvorce �i druhé 
tvrze v Bou�í, kde mohly sídlit rodiny Jáchyma Arnošta 
Hertenberka a Kryštofa Abraháma Fictuma. 14) Brtek, J: 
Z hrad�, zámk� a tvrzí, Hláska VI/1995, �. 2, s. 22. 15) 
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje, P�ír�stková 
kniha sokolovského muzea, inventární �ísla H1986/1-9. 
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První léta Château Gaillardu ve sv�tle písemných pramen� 
Jan Malý 

Když 24. �ervna roku 12041) kapitulovalo m�sto 
Rouen (Francie) a do jeho zdí vstoupilo vojsko francouz-
ského krále Filipa II. Augusta, bylo tak završeno dva roky 
trvající dobývání Normandie, kterou neubránil p�ed kape-
tovskými silami ani král Jan Bezzemek a jeho žoldné�i, 
ani jeden z nejskv�lejších hrad� té doby, životní dílo krále 
Richarda Lví Srdce, jeho milovaný hrad na skále – Châ-
teau Gaillard. Ten padl do rukou Francouz� po p�lro�ním 
obléhání, které stálo mnoho sil a jeho p�íb�h se stal nedíl-
nou sou�ástí vypráv�ní mnoha kroniká��, a� již francouz-
ských, �i ostrovních.2) O co více však máme informací 
o slavném obléhání Château Gaillardu v letech 1203-
1204, o to mén� se n�kte�í auto�i vraceli k jeho vzniku, 
který byl nemén� zajímavý a rovn�ž doprovázený nejed-
nou komplikací. 

Kdysi majestátní hrad, který nechal anglický král Ri-
chard I. v rekordním �ase vystav�t na k�ídové skále asi 30 
kilometr� jihovýchodn� od Rouenu nad ohyby �eky Seiny, 
se již prom�nil v ruiny, avšak i ty dopo-
sud budí respekt. Château Gaillard byl 
vrcholným dílem opev�ovacích prací na 
p�edmostí Rouenu, realizovaných ve 
druhé polovin� 90. let 12. století.3) Po 
roce 1194 zahájil král Richard sérii kam-
paní proti francouzskému králi s cílem 
znovu upevnit svoje pozice 
v kontinentálních državách, které byly 
oslabeny za Richardovy dlouhé nep�í-
tomnosti (1190-1192 na k�ížové výprav�; 
1192-1194 v zajetí v Rakousích a v 	íši) 
a také aktivitami mladšího králova bratra 
Jana Bezzemka.4) Opev�ování prostoru, 
ve kterém se nachází i Gaillard za�alo 
v roce 1196. P�ítok Seiny, �í�ka Gambon 
zde vytvá�í t�sn� p�ed soutokem ostrov, 
na kterém vzniklo m�ste�ko Petit Andely. 
Severovýchodn� od n�j se nacházela 
starší lokace, tzv. Grand Andely. Richard 
nechal ob� m�sta nov� opevnit.5) Poblíž 
nov� založeného Petit Andely se upro-
st�ed Seiny nachází protáhlý ostrov Île 
d’Andely, který nechal král spojit 
s pevninou mosty a na n�m pak p�ikázal 
postavit opevn�ní, které m�lo kontrolovat 
pohyb na �ece a chránit p�ístup 
k m�ste�ku. 

Tato Richardova stavební aktivita 
však narážela na dva problémy. V lednu 
roku 1196 uzav�el anglický král v Lou-
viers mírovou smlouvu s Filipem II. 
Augustem. Tato dohoda m�la ukon�it 
nep�átelství obou panovník� a nov� uspo-
�ádat pom�ry v jednotlivých Richardo-
vých državách. Dva body této smlouvy se 
týkaly rovn�ž Andely, které oba panovní-
ci považovali za strategické. Jeden se 
týká rouenského arcibiskupa, druhý pak 
zakazuje jakékoliv opev�ování této oblas-
ti.6) Richard tedy svojí aktivitou zjevn� 

v�dom� porušoval mírové ustanovení, které nicmén� 
velmi záhy vzalo jako celek za své, když byly boje mezi 
anglickým a francouzským králem obnoveny. Druhou 
komplikací byl fakt, že Andely nebylo Richardovým ma-
jetkem, nýbrž državou arcibiskupa z Rouenu Waltera 
z Coutances. To vedlo k vleklým spor�m mezi ním 
a králem. Jak p�ipomíná Roger z Howedenu, jeden 
z p�edních anglických kroniká�� sklonku 12. století, „té-
hož roku [1196] nechal král Richard vystav�t nový hrad 
(novum castellum) na ostrov� v Andely (insula de Andeli) 
i bez souhlasu, dokonce p�es zákaz Waltera arcibiskupa 
z Rouenu a když pak �e�ený král odmítl ustoupit od svých 
zám�r�, vyhlásil arcibiskup nad Normandií interdikt 
a odebral se ke Svatému otci“.7) Ono „castellum“ p�ipo-
mínané v tomto textu odkazuje k již p�ipomínanému opev-
n�ní ostrova v Sein�. Pro Richarda ani tato situace nep�ed-
stavovala závažnou p�ekážku a tak stavební práce 
pokra�ovaly práv� výstavbou Château Gaillardu, který 

Obléhání hradu Chateau Gaillard vojsky francouzského krále Filipa II. Augus-
ta v letech 1203-1204 (en.wikipedia.org; https://commons.wikimedia. 
org/wiki/File: Siege.Chateau.Gaillard.png). 
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m�l být nejd�ležit�jším prvkem systému opevn�ní 
v oblasti. 

Spor s arcibiskupem se táhl více než rok. Angli�tí 
kroniká�i se v podstat� nezmi�ují o výstavb� Château 
Gaillard, zatímco konfliktu s Walterem z Coutances je 
v�nován zna�ný prostor. Richard se za žádných okolností 
nehodlal strategického území Andely vzdát a d�lal vše pro 
to, aby neshody s arcibiskupem urovnal. Roger 
z Howedenu p�ipomíná, že král byl velmi roz�ílený p�etr-
vávajícím interdiktem, kdy se, podle kroniká�e, mrtvá t�la 
válela po ulicích normandských m�st. Vyslal proto Willia-
ma Longchampa, dále biskupa z Lisieux a z Durhamu, aby 
p�ed papežem hájili jeho stanoviska proti rouenskému arci-
biskupovi. Walter z Coutances op�t poukázal na to, že 
Richard vystav�l svá opevn�ní v Andely neprávem a bez 
arcibiskupova souhlasu, že zp�sobil arcibiskupovi újmu, 
když „opevnil hrad na statcích rouenské církve…“.8) Zde 
zmi�ovaný hrad není nijak specifikován, je ale pravd�po-
dobné, že se spíše než o Château Gaillard jedná o menší 
fortifikaci na ostrov� uprost�ed Seiny. Richardovi vyslanci 
p�ed Svatým otcem zd�raz�ovali, že král se rozhodl 
k opev�ování Andely proto, aby uchránil Normandii p�ed 
nájezdy vojsk francouzského krále a že z toho d�vodu od 
svých aktivit v této oblasti nikdy neustoupí. Papež pak 
rouenskému arcibiskupovi na�ídil, aby se s králem usmí�il. 
Výsledkem pak byla smlouva, kterou se Walter z Coutances 
vzdal Andely ve prosp�ch krále Richarda vým�nou za 
pom�rn� št�drou kompenzaci, zahrnující mimo jiné m�sto 
Dieppe s okolím, všechny mlýny v Rouenu a další statky 
a práva. V této smlouv� je jmenován „novo castello de 
rupe“, �ímž je zajisté mín�n Château Gaillard, jehož vý-
stavba byla v roce 1197 v plném proudu. 

Mnohem více informací o stavb� Château Gaillardu 
m�žeme nalézt v kronice Viléma Breta�ského, p�sobícího 
na po�átku 13. století na dvo�e francouzského krále Filipa 
II. Augusta. Vilém je autorem dvou zásadních prací, �in� 
krále Filipa Augusta a oslavné básn� Filipida. V obou se 
vrací také k po�átk�m Château Gaillardu. V prvním jme-
novaném díle kroniká� popisuje opev�ování Andely, ná-
sledn� pak hovo�í o stavb� hradu: „Vévodí pak tomuto 
m�stu [Andely] vysoká skála, z jedné strany obtékaná 
�ekou Seinou, z druhé pak obklopená kopci, tém�� tak 
vysokými, jako je ona sama. Na té skále pak nechal [Ri-
chard] vystav�t pevnost, obklopenou vysokou zdí a hlu-
bokými p�íkopy, pro�ezanými p�ímo ve skále. Vedle t�ch-
to p�íkop� pak nechal zplanýrovat kopec a nechal je ob-
klopit vysokými zdmi a v�žemi. A t�etí kopec pak nechal 
uzav�ít p�íkopy v ur�ité vzdálenosti od sebe. A nechal také 
vystav�t všechny kamenné zdi do výšky a opevn�né p�í-
kopy. Nazval tuto pevnost Gaillard, což ve francouzštin� 
znamená prudkost“.9) Ve Filipid� pak rovn�ž zmi�uje 
stavbu hradu a jeho prvky, hovo�í o množství prostoru, 
který m�l sloužit k ubytování zna�ného po�tu lidí, stejn� 
jako o citadele, tedy centrálním bod� celé pevnosti.10) 
O tom, jaký dojem zanechával Richard�v nový hrad, 
hovo�í i další plodný autor p�elomu 12. a 13. století, Ge-
rald z Walesu, když ve svém díle De instructione principis 
vkládá do úst Filipa Augusta a Richarda Lví Srdce násle-
dující dialog, odehrávající se za boj� v 90. letech: 
„A p�išel [Filip] pak k pevnosti v Andely, kterou nechal se 
vší velkolepostí p�ed nedávnem postavit na skále král 
Richard, a byla na pohled pozoruhodná. Zatímco Fran-
couzi na ní hled�li a oce�ovali ji, on prohlásil, 

v p�ítomnosti všech, že by si p�ál, aby celá byla vystav�na 
ze železa. Když se to pak doslechl král Richard |…| pro-
hlásil, že i kdyby byl celý hrad postaven z másla, a ne ze 
železa nebo kamene, nepochybuje ani v nejmenším o tom, 
že by ho ubránil p�ed ním [Filipem] a jeho vojsky“.11) 

Richard byl jednozna�n� na své dílo hrdý, trávil zde 
velké množství �asu, vydával zde listiny. Osobn� dohlížel 
na jeho výstavbu, p�i které bylo využito nejmodern�jších 
znalostí v oblasti opev�ování. Richard m�l zkušenosti 
s k�ižáckými hrady ve Svaté zemi, které zde rovn�ž mohl 
uplatnit.12) Hrad se poda�ilo dokon�it v tak�ka neuv��itel-
ném �ase. Stavba trvala t�ináct m�síc� a v roce 1198 byl 
již p�ipraven sloužit svému ú�elu, tedy obran� Rouenu.13) 
Richard si svojí impozantní pevnosti neužíval p�íliš dlou-
ho, jelikož již následujícího roku p�i obléhání hradu Cha-
lus-Chabrol v Limousinu zem�el. Po jeho smrti nastoupil 
na anglický tr�n nejmladší ze syn� krále Jind�icha II., 
Richard�v bratr Jan, zvaný Bezzemek. Ten krom� anglic-
kého tr�nu a stále ješt� mohutné kontinentální �íše zd�dil 
i konflikt s francouzským králem Filipem Augustem. 
V kv�tnu roku 1200 uzav�eli oba panovníci v Le Gouletu 
mírovou smlouvu, která konflikt uzav�ela. Dva roky nato 
již op�t stáli proti sob� na bitevním poli.14) 

Filip využil žalob na krále Jana a v lét� roku 1202 
prohlásil jeho kontinentální državy, v�etn� Normandie, za 
zkonfiskované. Francouzská vojska postupovala Norman-
dií a jednou z p�ekážek, které bylo nutné na cest� za doby-
tím Rouenu zdolat, byl práv� Château Gaillard. Jeho p�l 
roku trvající obléhání se stalo vd��ným tématem mnoha 
soudobých narativních pramen�. Filip v�d�l, že než za�ne 
dobývat vlastní hrad, musí zlikvidovat jeho p�edsunuté 
opevn�ní, zejména pevnost na ostrov� v Sein�. Na konci 
léta roku 1203 zahájil Filip útok. Když se zprávy o fran-
couzské ofenziv� dostaly k Janovi, vyslal dv� armády, aby 
tísn�nému Andely pomohly. P�ší vojsko sv��il do rukou 
zkušeného velitele Viléma Marshala, earla z Pembroke. 
Za ním pak m�la následovat flotila lodí. Armád� Marsha-
lových rytí�� se poda�ilo Francouze p�ekvapit, avšak ab-
sence podpory lo�stva, které se na své cest� zdrželo, 
nedovolila tohoto momentu pln� využít. Francouz�m se 
poda�ilo zmobilizovat a Angli�any zahnat. Když kone�n� 
dorazila i flotila Janových lodí, byla zni�ena již p�iprave-
nými francouzskými vojáky. Filipovi se pak poda�ilo 
ostrovní pevnost dobýt.15) Tuto epizodu popisuje Vilém 
Breta�ský, který jí v�nuje pom�rn� zna�ný prostor. Jiný 
francouzský kroniká� Rigord, Vilém�v p�edch�dce, toto 
konkrétní st�etnutí nijak zvláš� nepopisuje a pouze po-
znamenává, že Filip zahájil obléhání hradu, které mu 
zabralo následujících p�t m�síc�.16) 

Auto�i narativních pramen� se shodují v tom, že 
Château Gaillard p�edstavoval pro francouzského krále 
skute�nou výzvu. Ralph z Coggeshalu, anglický kroni-
ká�, píšící na p�elomu 12. a 13. století poznamenává, že 
hrad byl považován za nedobytný („…quae videbatur 
esse inexpugnabilis…“).17) Rigord ve své kronice p�ipo-
míná, že král Filip se rozhodl hrad získat tím, že posádku 
vyhladoví, protože „necht�l hrad dobýt silou, aby nebyla 
prolita krev jeho [Filipových] lidí, aby také nebyly poni-
�eny jeho zdi a v�že…“. Král tedy z�ejm� necht�l svoji 
potenciální ko�ist poškodit, stejn� tak m�l ale vcelku 
reálné obavy o osud svých voják� v p�ípad�, že by siln� 
opevn�ný a vyzbrojený hrad napadl p�ímo. Místo toho 
zahájil zdlouhavé obléhání. Do hradu se uchýlili také 
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lidé, kte�í prchli z Francouzi obsazeného Andely. Jak fran-
couzská blokáda pokra�ovala, a zásoby uvnit� hradu se 
ten�ily, bylo na tisíc t�chto lidí posláno ven. Obléhatelé je 
nechali projít, avšak když se podobná situace opakovala 
pozd�ji, kdy velitel hradní posádky Roger de Lacy rozhodl, 
že na hrad� mají z�stat jen ti nejpot�ebn�jší, byli ti, kte�í 
vyšli z hradu francouzskými vojáky zmasakrováni. P�eživší 
pak byli nuceni p�e�kat krutou zimu uv�zn�ni mezi neob-
lomnými Francouzi a zav�enými branami hradu. Velké 
množství jich umrzlo nebo zem�elo hlady.18) Filip opevnil 
okolí hradu zna�ným množstvím nejr�zn�jších bojových 
prost�edk�, které popisuje i Vilém Breta�ský: „Nechal tedy 
[Filip] vykopat dvojité p�íkopy mohutné dv� st� stop, od 
nádrže, která byla u paty kopce až po jeho vrchol |…| a ne-
chal zde postavit také malé pevn�stky ze d�eva, které byly 
dob�e opevn�né a chrán�né dvojitými p�íkopy 
a s �tverhrannými mosty, se kterými se dalo pohybovat. 
Zaplnil pak svými vojáky nejen tyto pevnosti, ale celé okolí 
hradu“.19) 

Když minula zima, Filip II. nechal rozmístit obléhací 
stroje a zahájil finální fázi dobývání hradu. Kroniká�i op�t 
popisují nástroje, které francouzský král využil. „Následu-
jícího m�síce b�ezna [1204] se pak král vrátil ke Gaillardu 
a nechal vy�istit okolní kopce, na které pak umístil své 
obléhací stroje. A nechal též zbudovat krytou cestu, chrá-
n�nou palisádou od vrcholku kopce až po hradní p�íkopy, 
aby tak chránil ty, kte�í nosili materiál a zapl�ovali p�íko-
py. Taky postavil vysokou v�ž, krytou palisádou, dovezl ji 
až k p�íkop�m, a vybavil ji pohyblivými p�íklopkami, pod 
kterými se mohli bezpe�n� schovat ti, kte�í obléhali 
hrad“.20) Slabinou jinak tak�ka dokonalého hradu byly 
okolní kopce, které byly tak�ka stejn� vysoké, jako skála, 
na které Gaillard stál a usnad�ovaly tak ost�elování. Po-
sádka hradu se však rozhodn� nehodlala vzdát bez boje 
a bránila se i p�es ubývající zásoby. I oni využívali vrha-
cích stroj� („petrariis et mangonellis“)21) a zp�sobovali tak 
obléhatel�m zna�né škody. Francouzi nakonec p�istoupili 
k podkopání hradeb, postupn� se jim da�ilo pronikat p�es 
opevn�ní a nakonec se jim z jara roku 1204 poda�ilo hrad 
dobýt.22) Jak píše Rigord, „obležení se velmi bránili 
a odráželi útoky Francouz�, avšak po patnácti dnech, 
v p�edve�er b�eznových non [6. b�ezna] se po t�žkém boji 
Francouzi zmocnili hradu, když byly hradby prolomeny. 
Zajali pak t�icet šest rytí��, state�ných muž� a houževna-
tých obránc�“.23) Ralph z Coggeshallu dodává, že obránci 
hradu si po�ínali velmi state�n�, ale když jim došly potra-
viny, nemohli již vzdorovat dále.24) 

6. b�ezna roku 1204 tak padl jeden z klenot� hradní 
architektury vrcholného st�edov�ku a milované dít� krále 
Richarda Lví Srdce do rukou Francouz�. Když se o pádu 
Château Gaillardu dozv�d�l král Jan, usiloval o mír, ten 
však nep�išel. Namísto toho t�i m�síce po dobytí hradu 
vstoupil Filip August do Rouenu, �ímž zakon�il dva roky 
trvající kampa�, jejímž výsledkem bylo podman�ní Nor-
mandie, jednoho z klí�ových území v rukách anglického 
krále. Dnes je Château Gaillard majestátní ruinou, p�ipo-
mínkou jedné kapitoly napjatých anglo-francouzských 
vztah� ve st�edov�ku. Dodnes jsou zde patrné i n�které 
poz�statky po obléhání hradu z let 1203-1204, jedné 
z pozoruhodných kapitol vojenských d�jin. 

Poznámky: 1) Morris, M.: King John. Treachery, ty-
ranny and the road to Magna Carta. Londýn 2016, s. 44. 2) 
O dobytí Normandie Filipem Augustem nejlépe Powicke, 

F. M.: The loss of Normandy (1189-1204). Studies in the 
history of the Angevin empire. Manchester 1913. 3) Gra-
vett, Ch.: Norman stone castles 2: Europe 950-1204. Ox-
ford 2004, s. 22. 4) Poole, A. L.: From Domesday to 
Magna Carta 1087-1216. New York 1987, s. 362-373. 5) 
Citace v pozn. 1, s. 9. 6) Rymer, T. (ed.): Foedera, Con-
ventiones, Litterae et Acta Publica I, �ást I-II. Londýn 
1745, s. 29-30. 7) Stubbs, W. (ed.): Chronica magistri 
Rogeri de Houedene, Rolls Series 51, sv. IV. Londýn 
1871, s. 14. 8) Citace v pozn. 7, s. 17. 9) Delaborde, F.: 
Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de 
Philippe-Auguste I. Pa�íž 1882, s. 207-209. 10) Delabor-
de, F.: Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, histo-
riens de Philippe-Auguste II. Pa�íž 1885, s. 178-179. 11) 
Warner, G., F. (ed.): Giraldi Cambrensi Opera. De princi-
pis instructione liber, Rolls series 21, vol. VIII. Londýn 
1891, s. 289-290. 12) Citace v pozn. 4, s. 375. 13) Citace 
v pozn. 3, s. 22. 14) Ke smlouv� z Le Gouletu nap�. díla cit. 
v pozn. 4, s. 379 a v pozn. 1, s. 116-117. 15) Citace v pozn. 
1, s. 10-12. 16) Citace v pozn. 9, s. 159; 212-213. 17) Ste-
venson, J. (ed.): Radulphi de Coggeshall Chrincon Anglica-
num, Rolls series 66. Londýn 1875, s. 144. 18) Toy, S.: 
Castles. Their construction and history. New York 1985, s. 
148. 19) Citace v pozn. 9, s. 216. 20) Citace v pozn. 9, s. 
218. 21) Citace v pozn. 9, s. 218. 22) Citace v pozn. 18, s. 
149. 23) Citace v pozn. 9, s. 159. 24) Citace v pozn. 17. 

Pohled na Les Andelys, uprost�ed �eky ostrov Ile d'Ande-
ly, vpravo vesnice Petit Andely, založená Richardem I. v r. 
1196 (foto autor 2014). 
 

Letecký pohled na hrad Gaillard (https://en.wikipedia 
.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Gaillard). 



 26

Zikmund Chlum�anský a šlechtické sídlo v Rejkovicích u Draženova 
Veronika Jíchová 

P�i pátrání po osudech �len� rodu Chlum�anských 
z P�estavlk se u jednoho z nich (Zikmunda) poda�ilo zjistit 
existenci jeho sídla ve dvo�e Rejkovicích u Draženova 
(okr. Domažlice). Encyklopedická díla o sídlech spole�en-
ských elit jej nezaznamenávají.1) 

Zikmund Chlum�anský z P�estavlk byl synem Ji�íka 
Chlum�anského na Zem�ticích a Bohunky Bo�íkovské 
z Košmberka a bratr Jana Markvarta na Maškrov�, pozd�ji 
na Bijadlech, a Kryštofa v �elákovech. Poprvé se p�ipo-
mínal roku 1579 jako nezletilý sirotek v poru�enství zleti-
lého staršího bratra Jana Markvarta, v roce 1590 byl už 
zletilý a v letech 1600-1611 sídlil na n�jakém dvo�e ve vsi 
K�akov na panství Horšovský Týn Viléma Popela z Lob-
kovic (v roce 1611 stanul p�ed komorním soudem, protože 
do krve zmlátil lobkovického poddaného z K�akova, který 
mu kradl na poli hrách). Po Janu Markvartovi také zd�dil s 
bratrem Kryštofem Bijadla,2) která ale brzy nato, asi roku 
1614, prodali.3) 

Jak dlouho Zikmund sídlil v K�akov�, nevíme, ale 
nejpozd�ji v roce 1618 p�esídlil do m�ste�ka Mut�nína. 
A práv� tehdy se jeho prost�ednictvím dostáváme ke dvo-
ru v Rejkovicích coby šlechtickému sídlu: 15. 6. 1618 se 
totiž Zikmund stal sv�dkem prodeje dvora v Rejkovicích 
(ležícího na klášterní p�d� nedaleko vsi Draženov) mezi 
klášterem v Pivoni a Eliškou Vidršperkárovou z Chude-
nic, manželkou Jana staršího Vidršperkára z Vidršperka 
na Mut�nín�. Tehdy se Zikmund psal „na ten �as v m�st� 
Mut�nín�“. Dv�r v Rejkovicích ale Eliška prodala hned 
roku 1627 Ann� Scholastice von Brandt rozené de Wal-
lenreuth.4) Sám Zikmund Chlum�anský, který se stále psal 
„na ten �as v Mut�nín�“, koupil 3. 11. 1630 od Anny 
Scholastiky von Brandt rozené de Wallenreuth na Rejko-
vicích dv�r v Rejkovicích, ležící na klášterní p�d� nade 
vsí Draženov, spolu s nedalekou cha-
lupou za 1400 kop groš� míše�ských 
(dále kgm), 10 korc� žita a dva pšenice. 
Až do svaté Valburgy (1. 5.) 1631 mohla 
Anna Scholastika bydlet na Rejkovicích a 
do té doby se m�ly krmit její t�i krávy a 
ješt� k tomu mohla užívat výnos �ty� 
dalších krav, prodaných Zikmundovi. 
Telata od všech sedmi krav p�ipadala jí. 
Naopak Zikmund získal ozim zasetý na 
polích: 20 strych� ovsa, 3 žita a 2 je�me-
ne. Sv�dky tohoto prodeje byli domažlic-
ký m�š�an Benjamin Halík (patrn� B. 
Házlík z roku 1640, viz dále) a ve�ejný 
notá� Petr Müller.5) Ale už 1. 2. 1635 
Zikmund statek zase prodal Janu Jeroný-
movi Hasovi z Hartenfelsu za 1100 kgm, 
p�i�emž 300 kgm m�l složit hotov�, po-
tom platit ro�n� 100 kgm, �áste�n� p�ímo 
Zikmundovým v��itel�m, zejména Vidr-
šperkár�m na Mut�tín�, kte�í si vzali jen 
300 kgm a zbytek v�novali z�ásti klášteru 
v Pivoni, z�ásti klášteru v Domažlicích.6) 

Jan Jeroným Has pocházel z m�sta 
Retz v Horní Falci. Do �ech p�išel spolu 
s otcem Linhartem, který byl roku 1618 

v Klen�í poštmistrem, výb�r�ím mýta a také majitelem 
místní hospody. On sám byl 19. 5. 1623 p�ijat na m�š�ana 
v Domažlicích a m�l tu d�m. V roce 1625 byl dokonce 
primátorem, jenže �asto vyvolával spory se sousedy 
a v roce 1629 mu bylo dokonce m�š�anství odebráno, ale 
po mnoha prosbách v roce 1630 zase vráceno. Asi roku 
1630 se stal nejvyšším hejtmanem lamingenovských pan-
ství Svatý K�íž a B�lá a nad Chody a roku 1637 spoluma-
jitelem statku M�lnice. V roce 1633 byl povýšen do šlech-
tického stavu s p�ídomkem z Hartenfelsu.7) Dohodnuté 
splátky za Rejkovice n�jakou dobu poctiv� splácel, pak 
ovšem p�estal a nenapravil to ani p�es mnohé upomínání, 
proto byl 16. 7. 1646 uveden skrze horšovskotýnského 
prokurátora do vlastnictví Rejkovic pivo�ský p�evor. Jan 
Jeroným Has potom po povinné srážce odprodal Rejkovi-
ce (své splacené lh�ty na n�) Janu Jakubu Vidršperkárovi 
z Vidršperka na Mut�nín� za 110 dukát�.8) 

Jaké byly další osudy dvora Rejkovice v šlechtickém 
držení nebylo zjiš�ováno (šlo jen o souvislost se Zikmun-
dem Chlum�anským). Zikmund se nakonec usídlil v m�s-
te�ku Horšovský Týn, kde žil z�ejm� hlavn� z úrok� ze 
sumy 7000 kgm., kterou získal prodejem statku Bijadel. 
Nem�l manželku a starala se o n�j opatrovnice (hospody-
n�?) Markéta, údajn� asi od roku 1630 (tedy i po dobu 
života v Rejkovicích.) Dne 22. 3. 1640 po�ídil záv��. 
Podle ní nevlastnil žádnou nemovitost, zato m�l pohle-
dávky 6500 kgm u d�dic� zem�elého Lva Žákavce na 
Srbicích, 200 kgm u Jana Maxmiliána Boren� Žákavce na 
Jivjanech a 300 kgm u rytí�e Daniela Gella (Göhla) 
z Podhorštejna, celkem tedy 7000 kgm, které dohromady 
odkázal d�tem své sestry Markéty z P�estavlk Janu Max-
miliánu Bore�ovi, „Jindrovi Gottfrýdovi“, pann� Justin� 
a paní Ann� ze Žákavy na Jivjanech, paní „Ká�i“ Žákav-

cové z 	í�an, dcerám genealogicky neza�aze-
né Voršily z P�estavlk Ann� Broumové na 
Lipn� a Dolanech a „Anýšce“ Veské z V�stu 
a v Lipn� rozeným z Reicnštejna, Janu Vilé-
movi a Adamovi Zádubským ze Šontálu, 
sirotk�m po „Ma�ence“ Zádubské, a Sibyle 
Gellové (Göhlové). Horšovskotýnský m�š�an 
Ji�ík Táhlo m�l dostat Zikmund�v kožich 
vlkem podšitý h�ebí�kové barvy a dva „špal-
ky“ v�el a jeho žena Eva jednu krávu a jeden 
v�elí úl, ostatní úly ale m�ly p�ipadnout 
k záduší sv. Apoliná�e v Horšovském Týn�, 
které m�lo dostat i 100 kgm. Dalších 100 kgm 
a všechen nemovitý majetek mimo již odkáza-
ného m�la dostat za deset let služby opatrovni-
ce „Markyta“ a Andreas Privena z Domažlic 
jistinu na 50 kgm v��i domažlickému m�š�anu 
Benjaminu Házlíkovi. Zikmund Chlum�anský 
zem�el mezi 22. 3. 1640, kdy po�ídil záv��, 
a 12. 6. 1640, kdy byla jeho záv�� vložena do 
desek zemských.9) 

V horšovskotýnských matrikách však 
údaj o p�esné dob� jeho smrti nenalezneme, 
protože úmrtní matriky za�ínají až rokem 
1643. V žádném z místních kostel� se také 
bohužel nezachoval jeho náhrobník.10) Památka 

Dv�r Rejkovice (dole) a 
rybní�ek (naho�e) na map� 
z r. 1960. 
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na n�j ale v Horšovském Týn� ješt� 
n�jaký �as žila. V Knize nadací a fun-
dací Arcibiskupství pražského z let 
1631-1670 v oddílu pro Horšovský 
Týn11) je totiž uvedeno: „Vedle odkazu 
Chlum�anského za živobytí starých 
radních Tejnských mše svatá u velkého 
oltá�e v kostele sv. Apoliná�e se koná-
vala, od takové JM pán�m arcid�ka-
n�m zdejším 1 zlatý 3 krejcar� se 
odvozovalo, nyní pak že nyn�jší �as 
taková mše svatá pro nev�domost se 
zanedbala, teda všelijaký pozor na to 
dán bude, aby zase konána byla“.12) Šlo 
z�ejm� o jedinou zádušní mši ve vý-
ro�ní den Zikmundova úmrtí (škoda, 
že nevíme, o jaký den se vlastn� jednalo). Nejspíše to také 
znamená, že t�lo Zikmunda Chlum�anského skute�n� od-
po�ívá v kostele sv. Apoliná�e v Horšovském Týn�. Když 
tam byl ale uložen, na Rejkovicích ješt� vesele hospoda�il 
Jan Jeroným Has a po n�m Jan Jakub Vidršperkár. Bylo by 
zajímavé zjistit, kdo je následoval a jak dlouho šlechtické 
sídlo ve dvo�e v Rejkovicích existovalo. Zatím je 
k dispozici pouze informace, že roku 1798 musel augustini-
ánský klášter v Domažlicích prodat dv�r v Rejkovicích 
sklá�i Antonínu Fuchsovi z Fichtenbachu.13) Tyto otázky 
však musí vy�ešit až další výzkum. 

Ješt� m�žeme p�ipomenout, že vpravo od cesty odbo-
�ující ze silnice Draženov-Domažlice ke dvoru Rejkovicím 
je na homolovitém poloostrov� vybíhajícím do rybní�ku 
smír�í k�íž (p�emíst�ný sem z jiného, nedalekého místa). Na 
horní plošin� bylo polí�ko, kde se nalézalo množství kera-
miky (zlomky kachl� a nádob) p�evážn� ze 17. století. 
Pov�st praví, že k�íž byl postaven na památku ov�áka, který 
zahnal stádo na rejkovická luka a byl za to rozlíceným 
pánem statku zast�elen.14) Nezdá se, že by šlo o poz�statek 
rejkovického panského sídla, které v 17. století p�edpoklá-
dáme p�ímo ve dvo�e. Mohlo však dojít nap�íklad p�i jeho 
zbo�ení k uložení rumu i s planýrkou práv� zde, což by 
vysv�tlovalo uvedené nálezy keramiky.15) Uvedená pov�st 
také ukazuje, že šlo o statek s vlastním pánem. 

Poznámky: 1) B�lohlávek, M. a kol.: Hrady, zámky a 
tvrze v �echách, na Morav� a ve Slezsku IV. Praha 1985; 
Kolektiv: Encyklopedie �eských tvrzí II. Praha 2000; Karel, 

T. – Kr�má�, L.: Panská sídla západ-
ních �ech – Plze�sko. �eské Bud�jo-
vice 2006. 2) Rodi��m a  sourozen-
c�m Zikmunda Chlum�anského z 
P�estavlk jsem se v�novala ve své 
diserta�ní práci, napsané pod mým 
rodným p�íjmením Bezd�ková. Viz 
Bezd�ková, V.: Chlum�anští z P�e-
stavlk do po�átku 18. století. Diser-
ta�ní práce FF UK Praha, obhájená 
v r. 2006, s. 119-121. 3) Národní 
archiv (dále NA) Praha, Desky zem-
ské v�tší (dále DZV) 167 A24b; DZV 
297 D25; DZV 133 Jl8b; DZV 143 
L30b; NA Desky zemské menší (dále 
DZM) 39 J8; DZM 57 A24; DZM 74 

06; NA Praha, Komorní soud (dále KomS) inv. �. 69, Re-
gistra zelená obeslaná vejpov�dí soudu komorního z let 
1585-1607, fol. 544; Archiv národního muzea v Praze (dále 
ANM) sbírka H karton 23 – Chlum�anští; ANM sbírka CH 
karton 21 – Chlum�anští; DZV 147 B26; Sedlá�ek, A.: 
Hrady, zámky a tvrze Království �eského IX. Domažlicko a 
Klatovsko. Praha 1893, s. 99-101. 4) Státní oblastní archiv 
(dále SOA) Plze�, fond Obutí augustiniáni Pivo�, nezpra-
cováno, stará signatura 2, fol. 6b, 13b. 5) Citace v pozn. 4, 
fol. 13b, 15b. 6) Strér, B.: Erbovní rodiny v Domažlicích. 
In: Ro�enka M�stského muzea v Domažlicích 1937. Do-
mažlice 1937, s. 33; Hás, Ji�í: Rod Ház� z Hartenfelsu, 
Genealogické a heraldické listy 2000,�. 1, s. 11. 7) První cit. 
v pozn. 6, s. 31-33; druhá cit. v pozn. 6, s. 9-13. 8) První a 
druhá cit. v pozn. 6. 9) DZV 147 B26. 10) SOA Plze�, fond 
Sbírka matrik, matrika fary Horšovský Týn �. 2 (narození, 
oddaní a zem�elí 1643-1699); Procházka, Z.: Historické 
náhrobníky okresu Domažlice. Plze� 1990, s. 45-48. 11) Za 
upozorn�ní na tuto fundaci, sd�lení odkazu a dokonce po-
slání fotokopie velice d�kuji Václavu Chmelí�i z P�íšova. 
12) NA Praha, Archiv pražského arcibiskupství (APA) I, 
inv. �. 970, Kniha fundací a nadací z let 1631-1670, fol. 86 
(nadace Horšovského Týna) �. 9. 13) Procházka, Z: Klášter a 
kostel augustinián� v Domažlicích. Domažlice 2014, s. 13; 14) 
Navrátil, V. – Procházka, Z. – Haas, J.: Znamenané kame-
ny, Z Chodského hradu 1984, �. 1, s. 23. 15) Jde o názor P. 
Rožmberského. 

Drobnosti, dodatky, opravy, informace, zajímavosti, ohlasy

P�íb�hy hrad�… 
Ji�í Hoza 

Muzeum Komenského v P�erov� a zlínská pobo�ka 
Klubu Augusta Sedlá�ka po�ádají v prostorách muzea vý-
stavu na téma „P�íb�hy hrad�...“ Zam�stnanec muzea Lu-
bomír Vy�uchal, jenž je zárove� �lenem zlínské pobo�ky 
KASu se zhostil organizace zajímav� pojaté výstavy, která 
mapuje zájem o hradní lokality v kontextu celorepubliko-
vém i regionálním. 

Samostatné panely výstavy jsou v�novány Karlu Hynkovi 
Máchovi, „otci“ hradolog� Augustu Sedlá�kovi, v ne p�íliš 
vzdálené dob� zesnulým profesorovi PhDr. Tomáši Durdíkovi, 
DrSc. a spoluzakladateli zlínské pobo�ky KASu PhDr. Ji�ímu 
Kohoutkovi, CSc. 

Další panely mapují feudální architekturu na bankovkách, 
další na poštovních známkách. Krásným dopln�ním jsou vy-

tisknuté citáty spojené s hradní tématikou a to od 12. století do 
sou�asnosti. 

Na výstav� se autorsky podílejí také t�i �lenové pobo�ky. 
Lubomír Vy�uchal p�edstavuje svoji rozsáhlou sbírku historic-
kých pohlednic evropských panských sídel. Milan Zikmund 
uvádí své kouzelné perokresby feudálních sídel, které vždy oko 
diváka pohladí na duši. Ji�í Hoza se snaží návšt�vníkovi ukázat 
hradní architekturu pohledem p�es objektiv svého fotoaparátu. 

Nezapomn�lo se ani na d�ti, které si b�hem prohlídky do-
sp�lých mohou sestavit na výstav� „hradní pexeso“. Výstavu 
dopl�uje obraz s vyobrazením hradu Helfštýna z po�átku 20. 
století zap�j�ený ze stejnojmenného hradu. 

Vernisáž výstavy prob�hla 1. b�ezna 2017 a shlédnout ji 
bude možno do 4. �ervna. 

Dv�r Rejkovice na leteckém snímku. 
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Hrady a tvrze v širších souvislostech 
Sdružení pro stavebn�historický pr�zkum a Národní památ-

kový ústav, územní odborné pracovišt� v Krom��íži po�ádají ve 
dnech 20. až 23. �ervna 2017 v Arcibiskupském zámku 
v Krom��íži 16. specializovanou konferenci stavebn� historické-
ho pr�zkumu Hrady a tvrze v širších souvislostech. 

Hrady a tvrze náleží k badatelsky nejexponovan�jším zá-
stupc�m památkového fondu �eské republiky. Z hlediska ná-
všt�vnické ve�ejnosti pak hrady a tvrze �i jejich z�íceniny p�ed-
stavují jednu z v�bec nejatraktivn�jších skupin našich památko-
vých objekt�. Za staletí své existence se staly neodmyslitelnou 
sou�ástí naší krajiny a p�irozenými dominantami, tvo�ícími pro 
odbornou a zejména laickou ve�ejnost z�etelnou spojnici mezi 
minulostí a sou�asností daného regionu i celé naší vlasti. Tyto 
stavby spoluvytvá�ely páte� osídlení krajiny, byly místy d�leži-
tých historických událostí, sídly významných držitel�, ale i místy 
každodenního života, sou�ástmi hospodá�ských a správních 
struktur. 

Cílem konference je p�edevším p�isp�t, alespo� díl�ím zp�-
sobem, k interdisciplinárnímu studiu opevn�ných sídel 
a k poznání širšího kontextu, v n�mž jednotlivé objekty vznikaly 
a fungovaly. 

Tematické okruhy konference: Hrady a tvrze v historické 
sídelní struktu�e (vztah k historickým stezkám, hradní léna, 
místní a historická specifika), Každodenní život (hospodá�ské 
a technické vybavení, sou�ásti hrad� a tvrzí, konstruk�ní detaily, 
zánik hrad�…), Možnosti moderních technologií p�i odborné 
dokumentaci (uplatn�ní moderních metod dokumentace historic-
kých objekt�, reliéfu krajiny…), Aktuální výsledky pr�zkum� 
jednotlivých lokalit (nové poznatky o stavebním vývoji jednotli-
vých objekt� nebo jejich �ástí). 

P�ihlášky k p�ísp�vk�m v�etn� anotací lze zasílat do 30. 
dubna 2017. P�ihlášky k ú�asti lze zasílat do 31. kv�tna 2017. 
Kontaktní údaje, podrobné a aktuální informace ohledn� konfe-
rence najdete na webových stránkách Sdružení pro SHP 
www.svornik.cz i Národního památkového ústavu www.npu.cz. 

redakce 

Už jste �etli...? 
Pr�zkumy památek XXIII/2016, �. 1. Vydává NPÚ, ú. o. 

p. st�edních �ech v Praze. A4, 188 stran, barevné, k�ída. 
Z obsahu: H. Prixová-Dvorská: Zámek Hrubá Skála na po�átku 
17. století. P�ísp�vek k poznání významu a využití smi�ického 
sídla v kontextu rodového dominia, s. 45–60; V. Razím: Hrad 
Zbo�ený Kostelec jako obranná stavba doby polipanské a po-
d�bradské, s. 73–102; J. Kypta – F. Laval – J. Marounek – Z. 
Neustupný: Terénní stopy trojího obležení hradu Zbo�eného 
Kostelce (1449, 1450, 1467), s. 103–124; R. Vrla: Stavební 
vývoj objektu zvaného Sýpka na hrad� Buchlov�, s. 138–149. 
Distribuce: tel. 274008285, roubickova.dita@npu.cz. 

Památky st�edních �ech 30/2016, �. 1. �asopis NPÚ ú. o. 
p. st�edních �ech v Praze. A4, 72 stran, barevné, k�ída. Z obsa-
hu: A. Nachtmannová – V. Razím: Záchrana a konzervace hradu 
Krakovce v první polovin� 20. století, s. 13–34; J. Kypta – A. 
Nachtmannová – J. Veselý: Obytná budova s renesan�ním já-
drem tzv. Starého zámku ve Voticích, s. 43–60; J. Kypta – F. 
Laval – J. Marounek –Z. Neustupný: Ran� st�edov�ké hradišt� 
u Dojet�ic v Posázaví. Digitální model terénu v praxi památkové 
pé�e, s. 61–67. Distribuce: tel. 274008285, roubicko-
va.dita@npu.cz.                            redakce 

Na stop� (pre)historii jihozápadních �ech. Sborník p�átel 
k životnímu jubileu Milana 	ezá�e. Plze� 2017. 
K p�tašedesátinám �lena plze�ské pobo�ky KASu vydalo nakla-
datelství Ing. Petr Mikota. Formát A4, barevná a �ernobílá vyob-
razení, 106 stran, cena 120 K�. Z obsahu: Jan John: Novov�ké 
mince a st�edov�ká tvrz, aneb nové nálezy na k. ú, Babiny (okr. 
Plze�-sever), s. 25–30. Jde o pomocí lidarového snímku objeve-
ného tvrzišt� v zaniklé grangii plaského kláštera �e�ín. 

V témže nakladatelství vyšlo v roce 2016 druhé aktualizo-
vané, dopln�né a rozší�ené vydání publikace Zámek a tvrz 
Nebílovy autor� P. Rožmberského, V. Machové a M. Fialy, 
které je 26 �íslem edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa. Formát 
A5, 60 stran, barevná a �ernobílá vyobrazení, cena 40 K�. Ob� 
publikace lze objednat na: pmikota@post.cz.     P. Rožmberský 

V roce 2015 vyšla v nakladatelství Kanopa (Na Kamp� 
11/512, 118 00 Praha 1) kniha Karla Knopa Hrad Kost, která na 
620 stránkách shrnuje dosavadní poznatky o tomto hradu. �ást A 
– lidé a události, shrnuje sebrané informace z literatury, archiv� a 
vypráv�ní. �ást B – exkurzy. �ást C – listiny, dopisy, pam�tníci, 
�erpá z archiválií a kronik. �ást D je uložena na p�iloženém 
DVD a obsahuje listiny, plné opisy zpráv, stavební zprávu, 
zam��ení hradu, nálezovou zprávu, fotografie z r�zných akcí, 
p�edstavu stavebního vývoje apod. Kniha kon�í Stavební zprá-
vou, podrobn� popisující stavební vývoj a úpravy jak hradního 
p�edhradí, tak i jednotlivých hradních staveb. Autor je �lenem 
pražské pobo�ky KASu.                                   Z. Hermsdorfer 

Z hrad�, zámk� a tvrzí 
Zámek Šénvald (Jinošov) se nachází na okraji obce Jino-

šov, cca 6 km severozápadn� od Nám�št� nad Oslavou (okr. 
T�ebí�). Jeho stavebníky a dlouholetými uživateli byli �lenové 
hrab�cího rodu Haugwitz�, jejichž erb je umíst�n v trojúhelní-
kovém tympanonu na p�ední stran� zámku. Jedná se o jednopa-
trový klasicistní zámek bez uzav�eného nádvo�í, k p�íjezdové 
stran� zámku vede listnatá alej lemující silnici. Zámek je ob-
klopen menším parkem. Haugwitz�m pat�il zámek až do roku 
1945, poté byl zkonfiskován a znárodn�n a sloužil r�zným 
ú�el�m, až zde byl v roce 1966 z�ízen domov d�chodc� a poté 
Ústav sociální pé�e, jehož �innost zde byla ukon�ena v nedáv-
né dob�, mj. i proto, že interiéry zámku byly v nevyhovujícím 
stavu, mnohdy i v havarijním (stropy), takže klienti Ústavu 
museli být p�est�hováni do sousedících budov. Po vyst�hování 
ÚSP ze zámku a okolních budov zámek zakoupil soukromý 
investor, zámek byl opraven, honosí se novou fasádou a slouží 
jako soukromé sídlo. Je tudíž nep�ístupný, avšak zvenku se dá 
velmi dob�e prohlédnout z obou delších stran, nebo� není 
obklopen zdí, nýbrž plotem. Haugwitzové vybudovali za zám-
kem velký anglický park (p�vodn� bažantnice), který byl p�-

Jinošov – vstupní pr��elí 
 

Jinošov – zahradní pr��elí 
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vodn� sou�ástí areálu ÚSP, nyní je p�evážná �ást – cca 36 ha – 
odd�lena od soukromých pozemk� pat�ících k zámku, a je ve 
správ� Les� �R, které v roce 2012 provedly revitalizaci parku, 
založily zde oboru da��í zv��e, opravily b�ehy a vy�istily 
rybník B�ezina, který tvo�í sou�ást obory a protéká jím Jino-
šovský potok, osadily lavi�ky a vybudovaly odpo�ívadlo. 
V obo�e se nacházejí ješt� t�i romantické stavbi�ky z dob Hau-
gwitz�, a sice kruhový templ s kopulí nesenou osmi sloupy 
jónského stylu, odpo�inkový altán p�lkruhového tvaru, zasv�-
cený bohyni Dian� a Apollo temple. Obora je otev�ena 
ve�ejnosti celoro�n� denn� od 9 do 17 hodin, vstup volný. 
Z obory jsou krásné výhledy na zámek. P�ístup do obory je ze 
st�edu obce Jinošov, jsou zde nep�ehlédnutelné ukazatele.  

                          V. Svoboda 

Zprávy z klubu 
Rada 

Kontaktní adresa: KAS, Úslavská �p. 49, 326 00 Plze�. Tel. 
604261000, e-mail: rozmber@post.cz. Internetové stránky: 
http://www.klub-augusta-sedlacka.cz. 

Sch�ze Rady a jejího výboru se bude konat ve st�edu 7. 
�ervna spole�n� se sch�zkou plze�ské pobo�ky v hostinci Pod 
kopcem v Plzni-Božkov� (viz dále). Jednat se bude o výši desátku 
na rok 2017, výši p�edplatného Hlásky na rok 2017, rozhodovat 
o konání dalšího ro�níku konference D�jiny staveb a vydání sbor-
níku z ní. Další návrhy a stanoviska mohou posílat p�edsedové 
pobo�ek na výše uvedený e-mail. 

Redakce Hlásky d�kuje všem, kte�í zaslali p�ísp�vky, a� již 
v�tší, nebo menší. Je p�inejmenším zajímavé, že do Hlásky píší 
stále více ne�lenové KASu. �lenové by na tomto poli m�li zvýšit 
svoji aktivitu a nenechat se odsunout na vedlejší kolej. 

Zpráva o �innosti v roce 2016: Poda�ila se transformace 
KASu podle nového ob�anského zákoníku, kdy se z ob�anského 
sdružení stal zapsaný spolek, byly p�ijaty nové stanovy, zm�n�na 
adresa Rady a KAS byl zapsán do ve�ejného rejst�íku vedenného 
u Krajského soudu v Plzni pod zna�kou L 99. Stálo to hodn� 
nerv�, starostí a práce. Výše desátku a výše p�edplatného Hlásky 
byla udržena na lo�ské úrovni, protože se poda�ily získat dotace na 
Hlásku i na sborník D�jiny staveb. Konference D�jiny staveb byla 
p�esunuta z Ne�tin do Plas, kde se konala poprvé. Byly vydány 
sborník z konference a �ty�i �ísla Hlásky a zaslány pobo�kám, 
Hláska za�ala vycházet na polok�íd�, což zna�n� pozvedlo kvalitu 
tisku. Hláska byla poskytována všem plze�ským gymnáziím 
a vym��ována za n�které jiné tiskoviny. KAS poslal kritické 
Memorandum ú�astník� konference D�jiny staveb v Plasích 
k p�ipravovanému památkovému zákonu poslanc�m Parlamentu 
�R a p�ipojil se ke kritické reakci Sdružení pro SHP na „pochvalu“ 
uvedeného zákona od dvou pražských spolk�. D�kujeme funkcio-
ná��m výboru za zajišt�ní chodu Rady. jednatel Petr Rožmberský 
Zpráva o hospoda�ení v r. 2016: Z�statek: 67 986,10 K�. P�í-
jmy: 136 778,02 K� (dotace na DS od MK 55 000, od MP 
30 000, od Plz. kraje 20 000, na Hlásku od MP 15 000, od 
pobo�ek 13 650, desátek 3120, úrok 8,02). Výdaje: 142 096 K� 
(sborník DS 105 000, Hláska 29 480, web 3001, vedení ú�tu 
2072, poštovné 256, ostatní 2287). Z�statek: 62 668,12 K�. 

                  pokladník Ivan Štrunc 
Pobo�ka Plze� 

Kontaktní adresa: KAS, Úslavská �p. 49, 326 00 Plze�. Tel. 
604261000, e-mail: rozmber@post.cz. 

První st�edu v lednu zahájil letošní sérii p�ednášek Š. Moráv-
ka vypráv�ním o výrob� �eské dýmavé kyseliny sírové s p�íkladem 
z Man�tínska, v únoru prob�hla p�ednáška T. Karla o sídlech 
Bauller� z Hohenberka a v b�eznu p�ednášel P. Mikota na téma 
Památky Nového Mexika (USA). P�i této p�íležitosti byl vypit 
soudek „kastelologického piva August Sedlá�ek“, vyrobeného 
pivovarem Bizon v �ižicích (výhledov� bude i v lahvové podob�, 
informace na: ivan.strunc@centrum.cz). Velkou p�ednášku pro 
ve�ejnost P. Sokola na Filozofické fakult� Západo�eské univerzity 
„Hrad �ech� nebo N�mc�? P�imda – nové pr�zkumy, dokumenta-

ce, interpretace“ si p�išlo vyslechnout 32 zájemc�. Všem p�ednáše-
jícím d�kujeme. 

Pozor, zm�na!!!! B�eznová p�ednáška již prob�hla na novém 
míst� sch�zek, kde se budou odehrávat i sch�zky následující – 
v sálku hostince Pod kopcem v Božkov�. P�ístup: trolejbusem �. 
12 na kone�nou v Božkov�. Odtud se po p�ejití mostu p�es Úslavu 
dostanete na náves a tam už hospodu najdete (kv�li rekonstrukci 
viadukt� u nádraží trolejbus �. 12 nyní nestaví – kdo p�ijede vla-
kem, projde novým podchodem sm�r Petrohrad, kde je nyní p�í-
slušná zastávka). Kdo p�ijede autem, a� ho nechá n�kde v prostoru 
kone�né, nebo� kv�li rekonstrukci božkovské návsi se tam nyní 
nedá parkovat. 

V sobotu 22. dubna se uskute�ní jarní autovycházka, která 
povede do �eského lesa. Znovu se podíváme do Trnové, zda tu po 
zbo�ení zámku z�stal alespo� sklep tvrze, na stav tvrzišt� v Trnové 
a na tvrz v Pernolci. Následovat bude tvrz/zámek �ástkov, zámek 
v Novém Sedlišti, záhadný Nový hrad u Stráže, zámek ve Velkých 
Dvorcích a hrad P�imda s ob�dem. Potom navštívíme z�íceninu 
kostela a poustevny u sv. Apolény, z�íceninu loveckého zámku 
Walddorf, vyho�elou renesan�ní tvrz v B�lé n. Radbuzou, nov� 
archeologicky objevenou tvrz ve Vidicích a hrad Prostibo�. Odjezd 
od Hamburku v 8 hod. (stavební práce zde ztíží parkování – mož-
no využít parkovišt� u Tesca/Prioru). Hlaste se v�as na e-mailu 
a tel. uvedených výše – majitelé aut oznámí po�et volných míst, 
p�šáci se s nimi pak pod�lí o náklady. 

Jarní �lenská sch�ze se bude konat ve st�edu 3. kv�tna po 
p�ednášce na klubové sch�zce v Božkov�. Budou vylou�eni nepla-
ti�i, p�ijati noví �lenové a plánovány nové akce apod. 

V sobotu 27. kv�tna se uskute�ní jarní autobusový zájezd, 
tentokrát za stavbami zapsanými do seznamu kulturních památek 
UNESCO v Kutné Ho�e. Navštívíme známou kostnici v bývalém 
cisterciáckém klášte�e Sedlci u Kutné Hory pod kostelem Všech 
svatých (hromadné vstupné 75 K�), hrad Vlašský dv�r 
s mincovnou (dva okruhy, celkem 85 K�, nebo jeden za 50 K�) 
a tvrz Hrádek s muzeem st�íbra (jeden ze dvou okruh�, 70 K�). Ve 
zbývajícím �ase je možné individuáln� prohlédnout další kutno-
horské památky (nap�. chrám sv. Barbory, katedrálu Nanebevzetí 
P. M., Da�ického d�m, jezuitskou kolej, Kamenný d�m a n�kolik 
dalších kostel�), na zpáte�ní cest� obhlédneme monumentální tvrz 
Malešov. Odjezd bude tradi�n� od Hamburku v 8 hod. Cena za 
dopravu se bude pohybovat kolem 280 K� za sedadlo plného 
autobusu (35 míst). Hlaste se na e-mailu a tel. uvedených výše – je 
t�eba naplnit autobus (takže vezm�te p�íbuzné a známé), jinak to 
bude stát více. 

V roce 2017 oslavili nebo oslaví kulatiny tito �lenové pobo�-
ky: 30 – Zlata Gersdorfová z Plzn�, Tomáš Matouš Živný z Plzn�, 
40 – Václav Chmelí� z P�íšova, Martin Kavka z Benešova, Vilém 
Knoll z Plzn�, Martin K�íž z Klatov, Robert Martínek z Plzn�, Jana 
Richterová z Plzn�, Karla Šimerová-Brzobohatá z Tršic, 50 – 
Daniel Doležal z P�íbrami, Pavel Va�eka z Plzn�, 60 –  Dana 
Anderlová z Plzn�-�erveného Hrádku, Václav Benedikt z Plzn�, 
Oto Brachtel z Kozolup, Ivo Kopka z Volyn�, Jana R�ži�ková ze 
Záluží u T�emošné, 70 – Zden�k Mírka z Plzn�, Jaroslav Ureš ze 
Sokolova, 80 – Vladimír Poklop z Plzn�. Všem blahop�ejeme 
a p�ejeme hodn� zdraví, št�stí a badatelských úsp�ch�. 

Zpráva o �innosti v r. 2016: Mimo prázdninové m�síce se 
poda�ilo zajistit na �lenských sch�zkách všech 10 p�ednášek na 
historická témata. V souvislosti se zrušením promítacího za�ízení 
v Saloonu v Kollárov� ul. byly sch�zky od �íjna p�eloženy do 
kulturního za�ízení Moving Station v nádraží Jižní p�edm�stí. Dv� 
p�ednášky pro ve�ejnost prob�hly na p�d� Západo�eské univerzity. 
Uskute�nily se jarní a podzimní poznávací autovycházky (na 
Bochovsko a na Sokolovsko) a jarní a podzimní poznávací zájezdy 
(na Blatensko a na Strakonicko). Prob�hly také jarní a podzimní 
sch�ze. N�kterým jedinc�m se op�t nepoda�ilo zaplatit �lenské 
p�ísp�vky v�as a na správný ú�et, což komplikovalo práci funkcio-
ná��m. O všech akcích bylo pr�b�žn� podrobn� referováno 
v Hlásce. �lenská základna �ítala 160 lidí. Všem, kte�í se podíleli 
na zdárném chodu pobo�ky a také t�m, kte�í poskytli finan�ní 
dary, pat�í pod�kování                               jednatel Petr Rožmberský 
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Zpráva o hospoda�ení v roce 2016: Z�statek: 20 144 K�. 
P�íjmy: 17 925 K� (p�ísp�vky 16 370, dary 1555). Výdaje: 
16 780 (p�edpl. Hlásky 7470, desátek 1510, poštovné 4530, 
p�ednášky 2210, pronájem sálu 1000, bloky 60). Z�statek: 
21 289 K�.                                                   pokladník Ivan Štrunc 

Pobo�ka Praha 
Kontaktní adresa: KAS Pobo�ka Praha, PhDr. Helena Klímo-

vá, T�. Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: 
Petr Valenta, geomess@volny.cz. 

Zpráva o �innosti v r. 2016: Pražský KAS dodržel sv�j za-
b�hlý pod�ímlý �lenstvu vyhovující rytmus. �lenská základna 
pražské pobo�ky �ítala 54 osob. Menší �ást aktivn�jších �len� 
pobo�ky se ú�astnila pravidelných sch�zek dopln�ných p�ednáš-
kami. Místem sch�zek, které se tradi�n� konají o t�etích st�edách v 
m�síci s výjimkou prázdnin, nám díky vst�ícnosti vedení prvního 
odd�lení Národního archivu z�stala p�ednášková místnost v jeho 
historické budov� na Hrad�anech. Sch�zky se v úvodu vždy zabý-
valy administrativou sestávající z organizace a financování výlet� 
a kolportací Hlásek. Ve druhé �ásti byly doprovázeny p�ednáškami 
s hradní, historicky �i památkov� zajímavou tématikou. Bylo jimi 
dopln�no všech deset sch�zek. V lednu nás Martin Holý podrobn� 
provedl kolem v�hlasného opevn�ní na seznamu UNESCO zapsa-
ného západobavorského m�sta Rothenburg ob der Tauber. V únoru 
jsme s Petrem Šafránkem shlédli hradní produkci hornorakouské 
oblasti Mühlviertel. B�eznovou p�ednášku pojal kolega Martin 
Holý jako upoutávku na nadcházející jarní zájezd do saského 
Plíse�ska s takovou akribií, že vyvolala oprávn�nou otázku, zda 
bude mít poté význam tam ješt� jet. V dubnu dramaticky zm�nil 
téma a prošli jsme s ním u nás i na Slovensku málo známou kul-
turní oblast ungarofonního Žitného ostrova s množstvím zajímavé 
románské sakrální architektury. Kv�ten p�inesl zajímavou p�ed-
nášku Františka Záruby z p�ipravovaného t�etího záv�re�ného dílu 
jeho kompendia o �eských hradních kaplích, tentokrát z doby 
jagellonské a v �ervnu nás jeho kolega Milan Sýkora poutavým 
a �asto objevným zp�sobem seznámil s nejnov�jším stavem vý-
zkum� hrad� severozápadních �ech. V zá�í nás Pavel Komárek 
podrobn� provedl desítkou kostel� Písecka v rámci kulturní akce 
po�ádané m�stem. Zbytek roku odp�ednášel neúnavný a nezni�i-
telný Martin Holý – �íjen pojal jako upoutávku na jaro 2017 
a navnadil nás hrady Horní Falce, listopadové pojednání v�noval 
unikátn� dochovanému historickému N
rdlingenu s jeho intaktn� 
dochovaným opevn�ním a nádhernou m�stskou i sakrální architek-
turou. Záv�re�né prosincové pojednání v�noval císa�skému rodu 
Štauf� a architektu�e jejich rodové domény v dnešním Württem-
bersku, zejména hrad�m Hohenstaufen, Hohenrechberg, 
Wäschenburg a rodovému klášteru Lörch. Jarní �ervnový autobu-
sový výlet se konal ve dnech 17.–20. 6. do historického saského 
Plíse�ska (Pleissenland). Základnou pro poznávací výpady p�es 
hranici byl autocamp Pruné�ov pod Hasištejnem. Program otev�elo 
ze st�íbra povstalé hornické m�sto Annaberg s jedine�ným pozdn� 
gotickým halovým kostelem sv. Anny, následoval hrad Scharfen-
stein z doby kolem r. 1250, obnovený po požáru v r. 1921, 
s místním muzeem a vyhlídkou z válcového bergfritu. Hrad Wol-
kenstein z poloviny 13. století ve stejnojmenném hornickém m�s-
te�ku byl v renesanci p�estav�n a dnes se v n�m nachází zajímavé 
místní muzeum s cennými interiéry a mineralogickými sbírkami 
dokazujícími, že stojí na skále obsahující obrovské množství 
ametyst�. Hranolová v�ž poz�stalá z celního hrádku �i tvrze v obci 
Tannenberg z konce 12. století poblíž hranic nás p�ivítala �ádnou 
horskou bou�kou, kterou ú�astníci z�ásti p�e�kali v místním p�ileh-
lém pozdn� gotickém kostele sv. Kryštofa p�i p�vabné zkoušce 
d�tského církevního divadla. Záv�r dne obstaral neúsp�šný pokus 
o návšt�vu mimo�ádného interiéru evangelického kostela sv. 
Barbory ve vsi Markersbach. Sobotní program zahájila prohlídka 
malebného malého hradu Rabenstein na úzkém skalisku v údolí 
potoka nedaleko Chemnitz. Válcový bergfrit pochází z doby kolem 
r. 1170, p�ilehlý hradní palác zvýšený v 17. století o velký rytí�ský 
sál dnes hostí místní muzeum. Rozsáhlý hrad Rochsburg z 2. pol. 
12. století byl výrazn� renesan�n� p�estav�n. Zaujal zachovanými 

pozdn� románskými detaily, cennými gotickými a renesan�ními 
interiéry, bohatým mobiliá�em a sbírkami, zajímavou gotickou 
kaplí a p�vodní 53 m hlubokou hradní studnou. Zajímavá byla 
i stálá výstava vývoje ošacení. Zatímco hez�í �ást výpravy pozorn� 
prohlížela vývoj dámských rób, mužská �ást, v�rna svému nature-
lu, studovala vývoj dámského pradélka. Mimo�ádným zážitkem 
byla návšt�va románského p�vodn� augustiniánského, dnes nov� 
benediktinského kláštera Wechselburg založeného v 60. letech 12. 
století hrabaty z Groitzsche na návrší nad Cvikovskou Muldou. 
Interiér baziliky s mimo�ádným lettnerem pat�í obecn� k vrcholu 
n�meckého výtvarného um�ní 13. století. Následovala zarostlá 
z�ícenina malého hradu Zinnburg nad stejnou �ekou, z n�hož zbyl 
jen šíjový p�íkop a nízký pahýl okrouhlé v�že. Starý románský 
kostel sv. Jiljí ve m�st� Penig bylo bohužel možné shlédnout jen 
zven�í. Záv�r dne pat�il malebnému renesan�nímu vodnímu zám-
ku Klaffenbach na p�edm�stí Chemnitz s originálním zast�ešením. 
Objekt byl po nedávné rozsáhlé revitalizaci vnit�n� uzp�soben pro 
moderní kulturní, koncertní a výstavní ú�ely a spolu s p�iléhajícím 
rozsáhlým dvorem živ� slouží rekrea�ním, sportovním a volno�a-
sovým aktivitám obyvatel m�sta. Ned�lní ráno pat�ilo prohlídce 
evangelického farního kostela sv. Mikuláše z po�átku 13. století na 
míst� bývalého hradu ve m�st� Geithain. Románské dvojv�žové 
pr��elí doplnila výstavba rozsáhlého pozdn� gotického halového 
trojlodí, jehož klenba však po nástupu reformace nebyla provedena 
a nahradil ji mimo�ádný d�ev�ný kazetový strop z konce 16. století 
s malbami biblických výjev�. Další �ást dne pak zabrala zevrubná 
prohlídka rozsáhlého hradu s tisíciletou historií ve m�st� Rochlitz 
na návrší nad Cvikovskou Muldou. Opevn�né sídlo tu bylo již 
v polovin� 10. století snad na starších slovanských základech 
a významný objekt s dvojv�žovou siluetou vyst�ídal mnoho maji-
tel� od markrabat míše�ských p�es �ímské krále až po sov�tskou 
NKVD. Ve�ejnosti byl po rozsáhlé dvacetileté rekonstrukci zp�í-
stupn�n teprve v r. 2013. Románský filiální kostel Panny Marie 
v obci Wickersheim (dnes již sou�ást Geithainu) nám ochotn� sám 
a nezištn� otev�el vst�ícný z okna pohlížející obyvatel prot�jšího 
domu. P�vodní stavba ze 3. �tvrtiny 12. stol. s mohutnou román-
skou chórovou v�ží byl v 15. století goticky p�estav�n a rozší�en. 
Z�ícenina hradu Kohren z konce 12. stol. se dv�ma charakteristic-
kými vysokými válcovými v�žemi je parkov� upravena. Na p�ed-
hradí pak zaujala p�vodn� románská trojlodní bazilika sv. Gandol-
fa z r. 1224 dopln�ná v 19. století o v�ž. Nám�stí m�ste�ka se do 
pam�ti zapsalo výbornou zmrzlinou a originální barevnou glazo-
vanou hrn�í�skou kašnou z r. 1924 p�ipomínající zdejší staletou 
tradi�ní výrobu. Mohutný zachovalý a nov� opravený hrad Gnand-
stein prvn� p�ipomínaný r. 1224 obsahuje dnes rozsáhlou expozici 
prezentující 800letý vývoj hradu se zajímavými interiéry a sbírka-
mi, krásnou pozdn� gotickou kaplí, zbrojnicí, sklepením se stud-
nou a výhledem z vrcholu válcové 33 m vysoké v�že. Záv�r ned�le 
pat�il Wolkenburgu, hradu  z konce 12. století p�estav�nému na 
konci 17. stol. na zámek, který však respektoval p�vodní hradní 
p�dorys. Návšt�va �áste�n� p�ístupného zámku však již díky 
pokro�ilé hodin� nebyla možná, a tak nezbylo než se spokojit 
s obejitím objektu a obhlídkou slohov� �istého klasicistního koste-
la sv. Mauricia p�ed zámkem. Pond�lní dopoledne zaplnil široké-
mu okolí dominující monumentální zámek Augustusburg, lovecký 
zámek saského kurfi�ta Augusta I. z let 1568-1572 na míst� starého 
hradu Schellenbergu vypáleného r. 1547. Z�ásti zachované interié-
ry s um�lecky významnou zámeckou kaplí však neobsahují tém�� 
žádný mobiliá�, a tak lze shlédnout p�edevším muzejní zoologic-
kou expozici, v níž je vycpáno tém�� vše, co kdy v p�írod� žilo, 
dále unikátní výstavu historických motocykl� (v�etn� Laurin & 
Klement) a v bývalých stájích rozsáhlého p�edzám�í i bohatou 
expozici historických ko�ár� dráž�anského dvora. Impozantní 
hrad Wildeck p�estav�ný na zámek ve m�st� Zschopau pochází 
z po�átku 13. stol. Volná prohlídka interiér� s renesan�ními repre-
zenta�ními prostorami a historickou hradní expozicí je dopln�na 
muzeem motocykl� zdejší továrny DKW. Tu zde založil r. 1906 
Dán Rasmussen a ve 20. letech byla nejv�tší motocyklovou továr-
nou na sv�t�. R. 1945 ji zcela rozebrali a vyplundrovali Rusové, 
ale o 5 let pozd�ji zde velkodušn� povolili obnovit výrobu pod 
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zna�kou MZ. I dnes se ješt� pod touto zna�kou ve vlastnictví 
malajského investora produkují motorky v sousední vsi. Prohlídku 
hradu dopl�uje výstup na dnes 29 m vysoký bergfrit s výhledem 
a zajímavá stará klenutá cisterna se stálou úrovní pitné vody 
dopl�ovaná pr�sakem z okolní horniny. Neúsp�šný z�stal pokus o 
pr�nik do interiéru románského plochostropého kostela sv. Miku-
láše v obci Dittmannsdorf z let 1175–1250 s mimo�ádným gotic-
kým k�ídlovým oltá�em a emporami. Stejn� dopadl po dvou letech 
i opakovaný pokus o interiér dnes h�bitovního, kdysi farního opev-
n�ného kostela v Lauterbachu. Záv�r dne i celého vyda�eného 
zájezdu obstaral zámek Purschenstein p�estav�ný v 17. a 18. století 
z p�vodního hradu z doby kol r. 1200, založeného snad Borešem I. 
Hrabišicem, z n�hož se dochovala zejména 42 m vysoká štíhlá v�ž. 
Vzorn� opravený objekt slouží dnes holandskému majiteli jako 
luxusní wellness hotel. Podzimní t�ídenní autobusový zájezd 
zavedl ve dnech 30. zá�í až 2. �íjna ú�astníky tentokrát na Strako-
nicko a Prachaticko se základnou v penzionu Voly�ka ve Vimper-
ku. Program zahájila návšt�va divoce zarostlé a tém�� nep�ístupné 
z�íceniny hradu St�ela provedená ú�astníky v tichosti a obez�etn� 
tak, aby svou p�ítomností nepopudili dnešního majitele pozemku 
a p�ilehlého zámku vyhlášeného svou nerudností. Následný hrad 
ve Strakonicích byl nejv�tším a z památkového hlediska nejvý-
znamn�jším objektem celého zájezdu. Prohlídka byla ozvláštn�na 
skute�ností, že výprava p�ivedla vedení zdejší kulturní instituce do 
úzkých, když skoupila publikaci pp. Nechvátala a Kaši�ky Hrady, 
hrádky a tvrze Strakonicka, Blatenska a Vod�anska, jejíž zásobu 
bezpe�n� proponovalo na dva roky dop�edu. �ást zájemc� tak byla 
nucena po�kat na slíbený dovoz další várky knih ze vzdáleného 
depozitá�e. �ekání se však vyplatilo, nebo� milým �ízením božím 
se vzáp�tí ne�ekan� na hrad� objevil jeden z jejích autor� a doc. 
Bo�ivoj Nechvátal pak ochotn� všem zájemc�m knihu podepsal. 
P�íštím objektem podráždil autor scéná�e zájezdu pravov�rné 
hradology, když je zavedl na nejmladší hrad v �echách, zvaný 
Švecburg, který si asi p�ed 8 roky v lesíku na návrší nad Kvasejo-
vicemi postavil jakýsi místní hyperaktivní d�chodce. Objekt se 
vymyká všem kastelologickým kategoriím a sestaven z šutru 
posbíraného na poli je �ímsi mezi kamenným altánkem, letohrád-
kem, z�íceninou �i �ihadlem. Prohlídka hradu Helfenburk u Bavo-
rova však spravila všem náladu a patrn� všechny nadchla. Zbývají-
cí program dne obstaraly obhlídky zven�í dvou nep�ístupných 
tvrzí, pozd�ji sýpek, ve velmi nevábných a odpuzujících hospodá�-
ských dvorech – pozdn� gotického Budkova (snad na míst� starší 
stavby) a Lipovic z 2. pol. 14. století. Sobotní program zahájil 
náro�ný výstup na z�íceninu horského strážního hrádku Kunžvartu 
založeného asi ve 2. �tvrtin� 14. století k ochran� jedné z v�tví 
Zlaté stezky. Následovala úplná prohlídka hradu a zámku ve Vim-
perku s ob�ma okruhy, p�i níž bylo možné nahlédnout a uvážit 
veškerou komplikovanost a obtížnost práv� provád�né postupné 
revitalizace zdevastovaného a v podstat� prázdného objektu. Obcí 
Dobrš se z�íceninou tvrze s hranolovou v�ží ze 14. století s p�ileh-
lým barokním zámeckým k�ídlem nás provázel ochotný, ale ob�as 
nezastavitelný místní ob�an. Provedl nás poté i interiéry obou 
zdejších zajímavých p�vodn� románských kostel� Zv�stování 
Panny Marie a sv. Petra a Pavla a prohlédnout si bylo možné 
i zdejší vyhlášené zvony. Hranolovou v�ž tvrze v Doubravici, snad 
z konce 14. stol., bylo možné obhlédnout jen z uctivé vzdálenosti 
p�es plot. Pokro�ilá hodina v m�st� Volyni umožnila jen projít 
nám�stí s malebnou renesan�ní radnicí, obhlédnout farní kostel 
Všech svatých z 1. �tvrtiny 14. století a nahlédnout ke známé ran� 
gotické tvrzi sloužící dnes m�stskému muzeu. Denní program 
uzav�ela obhlídka palácové budovy tvrze ve Smr�né 
v devastovaném areálu hospodá�ského dvora. Zpustlá budova 
s novou krytinou st�echy pochází asi ze 2. poloviny 14. století a 
zoufale vyhlíží lepší budoucnost. Sporé lesní z�íceniny hradu Husi 
v nádherné p�írod� nad �ekou Blanicí otev�ely ned�lní program. 
Pozornost byla v�nována i zajímavým zbytk�m obléhacího �i 
bloka�ního opevn�ní severn� od hradu. Zbytek dne byl už bohužel 
skráp�n dešt�m. V gotickém kostele sv. Jana K�titele z poloviny 
14. stol. v obci Záblatí bylo nutné ne�inn� p�e�kat celou mši, což 
však �ást ú�astník� p�ijala s povd�kem a poté si laskavostí du-

chovního správce mohla prohlédnout celý zajímavý objekt sí�ové-
ho dvojlodí s pozdn� gotickými malbami, jakož i sakristii, kruchtu 
a v�ž. Socialismem zdevastovaný objekt tvrze v Drslavicích u 
Prachatic z konce 14. stol. se dnes snaží opravit a výrazn� ostaršit 
vnuk p�vodních majitel�, bývalý pilot naší socialistické armády. 
Zám�ry má velkolepé, ale po 20 letech obrovského pracovního i 
finan�ního úsilí je za ním sice vid�t velký kus práce, ale na dalších 
30 let to ješt� vypadá, a to vše v míst� neskýtajícím žádnou mimo-
�ádnou okolní atraktivitu. Lze však u n�j získat �epované pivo, 
koupit Troškovu medovinu a hlavn� v rekonstruované síni neprší, 
což ú�astníci zájezdu s bolestí oce�ovali po zbytek dne, p�i obhlíd-
ce kostela sv. Mikuláše v obci Lažišt� p�vodn� z 1. p�le 13. století 
a zejména p�i následné návšt�v� Prachatic. Zde se zájezdníci 
rozprchli po sporadicky p�ístupných památkách, nap�. farním 
kostele sv. Jakuba, �ásti m�stských hradeb, malebném nám�stí �i 
zdejším místním muzeu krátce p�ed zavírací hodinou. Zbytek se 
pak oddal kuliná�ským a hostinským zážitk�m. Záv�r zmoklého 
dne, avšak jinak velmi zda�ilého zájezdu, obstaraly zbytky mimo-
�ádn� zvláštní hradní stavby P�emysla Otakara II. v Myšenci 
u Písku a obhlídka zdejšího kostela sv. Havla. Ú�astníci obou 
zájezd� jsou obligátn� op�t zavázáni za jejich dokonalou p�ípravu 
a realizaci Martinu Holému. 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2016: Z�statek: 18 920 K�. 
P�íjmy: 157 300 K�. Výdaje: 156 048 K�. Z�statek: 20.172 K�.   

                                                 pokladník Petr Valenta 

Pobo�ka Zlín 
Kontaktní adresa: KAS pobo�ka Zlín, MUDr. Ji�í Hoza, �es-

ká 4760, 760 05 Zlín. Tel. 737177346. E-mail: jihoz@post. cz. Int. 
stránky pobo�ky: http://www.kaszlin.estranky.cz. 

Zpráva o �innosti v r. 2016: 2. ledna se �lenové zú�astnili 
tradi�ního t�íkrálového výstupu na hrad Helfštýn u Lipníka nad 
Be�vou. 23. ledna podnikli t�i �lenové výpravu za zimními hrady 
Nedv�dicka do „Zem� Zubra“, kde m�li možnost prohlídky exteri-
éru hradu Pernštejna s no�ním fotografováním. Díky spolupráci 
s kastelánem hradu Pernštejna panem Jakubem Škrabalem jsme 
m�li zajišt�n na nejkrásn�jším moravském hradu nocleh a další 
den jsme se vydali na hrad Zuberštejn, kde byl uskute�n�n nocleh 
další. Po prohlídce jsme se ráno vydali ješt� na prohlídku hrad� 
Pyšolec a Aueršperk. V m�síci b�eznu se n�kte�í �lenové rozhodli 
navštívit hrady na Koko�ínsku. Po cest� do lokality byl navštíven 
relikt z�íceniny hradu Dražice. Dále jsme pokra�ovali do Koko�ín-
ského dolu s návšt�vou hradu Koko�ína, dále skalní hrad Nedamy, 
Kostelí�ek a jeskynní hrad Klemperka. Po cest� zp�t byl navštíven 
p�ekrásný skalní hrad Pustý zámek neboli Zakšín, jenž má pozoru-
hodn� zachovaný sopouch �erné kuchyn�. Celý areál vytvá�í velmi 
zajímavou dispozici a jednotlivé skalní bloky byly propojeny 
d�ev�nými mostky. V dubnu se vydal náš �len Milan Zikmund za 
poznáním feudálních sídel jižních a jihozápadních �ech. Po shléd-
nutí hradu Rožmberk a kláštera Kuglvajt se vydal na jeden z nej-
výše položených hrad� v �echách, hrad Kunžvart, jenž je postaven 
na výrazném vrchu v nadmo�ské výšce 1002 m. Po sestupu z 
hradní z�íceniny p�e�kal noc ve hvozdech pod širým nebem. Po 
p�esunech vlakovou a autobusovou dopravou se dostal na hrad 
Vimperk a dále do Sušice. Následovala rekognoskace tvrze 
v Kašovicích, záme�ek v Mokrosukách a tvrz v Božejovicích 
a Sudom�� u Protivína. Mezi 3. až 8.kv�tnem po�ádala pobo�ka 
st�žejní autokarový zájezd s názvem „Architektura �ádu n�mec-
kých rytí��, které se zú�astnilo 47 �len� a p�íznivc� zlínské pobo�-
ky. Program byl velmi bohatý a ve�ery mezi památkami vyplnila 
setkání u táborového ohn� v kempu v Malborku. Celkem šest 
hudebník� (kytary, banjo, akustická baskytara, foukací harmonika, 
rytmika) se postaralo o kulturní zážitek do �asných ranních hodin. 
Navštíveny byly významné památky cihlové gotické �ádové archi-
tektury, zapo�ato bylo s prohlídkou m�sto Toru�, která je zapsána 
na seznam sv�tového d�dictví UNESCO – hrad se zachovalými 
základy oktogonální v�že a mostem spojujícím latrínovou v�ž, 
dále byly navštíveny �etné kostely v památkové rezervaci. Pokra-
�ovali jsme na hrad Radzy� Chelmi�ski a hrady Kwindzyn a hrad 
Sztum. Následující den byl tém�� celý vy�len�n na d�kladnou 
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prohlídku perly Pruska – sídla velmistra �ádu n�meckých rytí��. 
I tato památka je zapsána na seznam sv�tového d�dictví UNESCO. 
Tentýž podve�er jsme p�ejeli ješt� do m�sta Pelplin, kde jsme 
shlédli p�ekrásný cisterciácký klášter. V pátek 6. 5. jsme vyrazili na 
západ od Malborku do 67 km vzdáleného p�ístavu Gda�sk, s pro-
hlídkou m�sta a kostela panny Marie, kde jsme vystoupali po 410 
schodech na kostelní vyhlídkovou plošinu, kde jsme mohli 
obdivovat krásu m�sta z pta�í perspektivy. Následovala návšt�va 
klasického k�ižáckého hradu Bytów a hradu a kostela v m�st� 
Gniew. V sobotu 7. 5. byla v plánu „východní“ cesta od Malborku, 
s návšt�vou krásného Fromborku s opevn�nou katedrálou a místa 
p�sobení Mikoláše Kopernika. Další navštívenou lokalitou byl 
úchvatný biskupský hrad Lidzbark Warmi�ski se zachovanými 
gotickými arkádami ve dvou patrech na nádvo�í a �etnými freska-
mi. Dalších objektem zájmu byl k�ižácký hrad Rezsel a kostel 
s vyhlídkovou v�ží ve stejnojmenném m�st�. Po posledním nocle-
hu v kempu v Malborku jsme se vydali zp�t do �eské republiky na 
jih a po cest� jsme navštívili ješt� k�ižácký hrad Swiecie. Po 
transferu jsme ve ve�erních hodinách dorazili do Zlína, po cest� 
jsme v Olomouci vysadili �ást �len�. K zájezdu byla vydána t�emi 
�leny pobo�ky (MUDr. Ji�í Hoza, Mgr. Zdena Kola�íková a Milan 
Zikmund) publikace s pr�vodcem „Po stopách �ádu n�meckých 
rytí�� v Prusku“ s podtitulem „Architektura �ádu a další významné 
památky v polském Pobaltí“, která se stala významným pomocní-
kem v orientaci v problematice v dané lokalit�. Aleš Hoferek se 
v kv�tnu jako každoro�n� ú�astnil záchranných prací na z�ícenin� 
hradu Lietava u Žiliny. Podílel se na opravách oblou�kové atiky 
renesan�ního paláce. 2.–3. �ervna prob�hlo na hrad� K�ídlo 
v Hostýnských vrších �išt�ní a oprava schod� pod vedením Radi-
ma Vrly. Akce se zú�astnilo 20 �len� a p�íznivc� pobo�ky. 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2016: Z�statek: 4449 K�. P�í-
jmy: 9000 (na Hlásku 900, �lenské p�ísp�vky 6600, p�eplatek 
zájezdu 1500). Výdaje: 5589 K� (desátek, p�edplatné Hlásky, 
obálky, xerox, poštovné, autoatlas Polsko). Z�statek: 7860 K�. 

p�edseda Ji�í Hoza – pokladník Zden�k Sadílek 

Pobo�ka Hradec Králové 
Kontaktní adresa: Ing. Ji�í Slavík, Nerudova 1210, 517 41 

Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik.jiri@npu.cz, jaroslav_cerny 
@centrum.cz. 

Zpráva o �innosti za rok 2016: Stav �lenské základny se 
v roce 2016 nezm�nil, sou�asný po�et �len� setrvává na po�tu 24 
(z toho dva kolektivní), v záv�ru roku se p�ihlásil jeden zájemce 
o �lenství. Také výbor pracoval v nezm�n�ném složení: Ji�í Slavík 
– p�edseda, Jan �ížek – jednatel a Jaroslav �erný – pokladník, 
p�etrvávaly nedostatky v komunikaci mezi výborem a �leny. 
Revizní komise p�sobila ve složení Zden�k Fišera, Ji�í Sigl a Jan 
Švejkar. Na výro�ní sch�zi se poda�ilo dokon�it revizi pokladny 
od roku 2010 a zlikvidovat tak tento závažný nedostatek v �innosti 
pobo�ky. V roce 2016 se uskute�nily �ty�i �lenské sch�ze: 4. 2. 
výro�ní, 12. 5., 8. 9. a 8. 12. Ú�ast na sch�zích má kolísající ten-
denci, což je jist� zp�sobeno i ob�asným pozdním informováním 
o jejich konání jednatelem spolku. Na sch�zích byli �lenové tra-
di�n� seznamováni s výsledky klubových i soukromých akcí, 
novou kastelologickou a vlastiv�dnou literaturou, obsahem odbor-
ných konferencí a s aktuálními archeologickými výzkumy ve 
východních �echách. Na sch�zích byly p�ipravovány klubové 
výjezdy. Všechny sch�ze op�t prob�hly v archeologickém odd�le-
ní Muzea východních �ech v Hradci Králové. Tradi�n� se usku-
te�nily oba poznávací výjezdy pobo�ky. Na ja�e, již 9. dubna, jsme 
vyrazili na Kutnohorsko, kde jsme v dešti navštívili slavný hrad 
Sion odkrytý archeologickým výzkumem, zven�í se prohlédli 

obnovovanou tvrz Malešov, chátrající v�ž tvrze Lošany a prošli 
jsme z ruin se pozvedající tvrz Hradenín. Výjezd vyvrcholil 
v Kolín� vn�jší obhlídkou hradu, n�kte�í navštívili d�kanský kostel 
a vyda�enou akci zakon�ila návšt�va restaurace U t�í pírek. Výjez-
du se zú�astnilo 6 �len� a 5 rodinných p�íslušník�. Nemén� úsp�š-
ný byl podzimní výjezd 22. �íjna, kdy jsme po dlouhých letech 
navštívili Trutnovsko. Pod ob�tavým vedením kol. prof. Vladimíra 
Wolfa a Lu�ka Jiráska jsme si prohlédli z�íceninu hradu B�e�tejn 
(Hráde�ek), po obtížném výstupu zaniklou opevn�nou lokalitu 
(koloniza�ní provizorium) u Horních Vl�ic, tvrzišt� v Javorníku a 
po p�estávce na ob�d ješt� hrad Rechenberk nad Trutnovem. Akce 
se zú�astnilo 7 �len� a 6 rodinných p�íslušník�. �lenové se zú�ast-
nili odborných konferencí D�jiny staveb, Svorník a Archaeologia 
historica. Za zmínku stojí i výstava do královéhradecké pevnosti 
v MV� Hradec Králové, na jejíž p�íprav� se podílel J. Slavík, který 
ve výro�ním roce 250. výro�í zahájení stavby n�kolikrát o králo-
véhradecké pevnosti p�ednášel. �lenové pobo�ky tradi�n� sou-
krom� vyrazili za poznáním našich i zahrani�ních hrad� a tvrzí, 
kolegové Fišera a Hájek i nadále aktivn� p�sobili ve Sdružení 
hradu Níst�jka. 

p�edseda Ji�í Slavík – jednatel Jan �ížek 
Zpráva o hospoda�ení v roce 2016: Z�statek (4184,50 K�) 

byl zvýšen o opožd�n� dodané �lenské p�ísp�vky a výdaje na 
4944,50 K�. P�íjmy: 1060 K� (�l. p�ísp�vky 640, p�edplatné Hlás-
ky 420). Výdaje: 1999 K� (desátek Rad� 210, p�edplatné Hlásky 
1200, ob�erstvení 519, poplatek bance 70 korun). Z�statek: 
4005,50 K�.                                           pokladník Jaroslav �erný 

Pobo�ka Humpolec 
Kontaktní adresa: KAS, pobo�ka Humpolec, Hradská 818, 

396 01 Humpolec, E-mail: kocmani.hu@seznam.cz, franti-
sek.kocman@mesto-humpolec.cz, tel: 777347511. Internetové 
stránky pobo�ky: http://www.hrad-orlik.cz. 

Zpráva o �innosti v roce 2016: �lenové se scházeli 
v pr�b�hu roku p�i jednáních spole�nosti Castrum o. p. s., napo-
máhali p�i organizování a po�ádání kulturních a dobrovolnických 
aktivit na hrad� Orlík. Spolu s dalšími dobrovolníky jsme pomáha-
li p�i drobné údržb� hradu, p�ípravách a realizaci kulturních akcí 
a archeologickém pr�zkumu a úpravách terénu na Orlíku. Na 
sch�zi pobo�ky dne 4. 11. bylo pobo�kou rozhodnuto o prodlou-
žení �lenství ve spole�nosti Castrum o. p. s. panu Mgr. Vladimíru 
Sta�kovi ve správní rad�. Do knihovni�ky byl pobo�ce v�nován 
sborník D�jiny staveb 2015. D�kujeme za publikaci koleg�m 
z Plzn�. 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2016: Z�statek: 1803 K�. P�í-
jmy: 910 K� (�l. p�ísp�vky, p�edplatné Hlásky). Výdaje: 499 K� 
(desátek 110, Hláska 360, poštovné 29). Z�statek: 2214 K�. 

         p�edseda František Kocman 

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 00 Brno, e-mail: jo-
sef.kovar@seznam.cz. 

Zpráva o hospoda�ení v roce 2016: Z�statek 1910 K�. P�í-
jmy: 880 K� (�l. p�ísp�vky 400, na Hlásku 480). Výdaje: 580 K� 
(desátek 100, p�edplatné Hlásky 480). Z�statek: 2210 K�. 

  pokladník Josef Jan Ková� 

Uzáv�rka dalšího �ísla: 10. 6. 2017 
(vyjde v první �ervencové dekád� 2017)
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