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1. Úvod 

 

Studium hradů a tvrzí se stalo v posledních třiceti letech jedním ze základních 

témat společenskovědních oborů. Bohužel se dosti často stává, že tato problematika 

je nahlížena pouze z jednoho úhlu, tzn. například pouze z hlediska archeologie, 

historie, dějin umění, stavební historie nebo hmotné kultury. Vyčerpávajících 

publikací zahrnujících všechny aspekty problematiky je více než poskrovnu. Není to 

způsobeno pouze odlišnými metodami každého z oborů a těžkostmi mezioborové 

komunikace, ale právě absencí této komunikace. 

Pro severozápadní Čechy zatím postrádáme jakoukoliv kvalitní syntézu. Tento 

stav je především způsoben nedostatky pramenné základny. Řada objektů nebyla 

doposud lokalizována, pro známá sídla nejsou vypracovány stavebněhistorické 

průzkumy. Chybí i nový rozbor písemných pramenů, většina prací se odvolává na 

sice monumentální a úctyhodné, ale dnes již přeci jenom zastaralé dílo Augusta 

Sedláčka. Také mnohé půdorysné plány dodnes kolující literaturou, které pocházejí 

většinou z obdivuhodného díla Dobroslavy Menclové nebo i ze starších prací, jsou 

v současnosti nevyhovující pro své nepřesnosti.   

V západní části Ústeckého kraje se nachází 68 hradů a 6 komend rytířských řádů, 

ale pouze pro tři hrady byly vypracovány stavebněhistorické průzkumy (Házmburk, 

okres Litoměřice, Střekov, okres Ústí nad Labem a Krupka, okres Teplice). Tvrze 

jsou na tom o něco lépe, jak je patrné ze seznamu SHP uveřejněného v Průzkumech 

památek (Macek 1995, 112-128). Mnoho dalších objektů bylo zpracováno na velmi 

vysoké úrovni, a to včetně zaměření, rozboru písemných pramenů a analýzy 

archeologických nálezů (zejména Šedivý 2002, 33-65). Na velmi kvalitní úrovni jsou i 

studie, které se věnovaly buď širším regionům (Úlovec 2002) a nebo i jednotlivým 

lokalitám (jejich výčet přesahuje rámec této práce). 

Plně si uvědomujeme, že jediný možný další postup při studiu hradů spočívá ve 

zkvalitnění pramenné základny. Především jde o vypracování kvalitních zaměření, a 

to nejen půdorysů, ale i stojících zdiv. V těchto plánech, popř. 3D modelech by měly 

být znázorněny všechny dílčí stavební jednotky včetně fází a mikrofází. Ke každé 

lokalitě by měl být vypracován podrobný stavebněhistorický průzkum. Rovněž 

písemná pramenná základna by měla být podrobena nové analýze. 
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2. Vymezení tématu a metoda zpracování 
 

Hlavním cílem předkládané práce byl přehled stavu poznání hradů a tvrzí ve 

vybraném regionu, jejich dokumentace a zařazení do širších sídelněhistorických 

souvislostí. Z hlediska geografického se průzkum hradů a tvrzí soustředil převážně 

na krajinně uzavřený region velemínské kotliny v Milešovské části Českého 

středohoří (obr. 1). V některých případech bylo nutné tyto hranice překročit, stejně 

jako byly překračovány ve středověku, tedy v období, které nás nejvíce zajímá. 

Většina lokalit totiž není historicky spojena pouze s místní nižší šlechtou, ale i s rody 

Kaplířů ze Sulevic a Vchynských z Vchynic, pozdějších Kinských, jejichž nezajištění 

potomci hledali uplatnění a majetky v různých částech Českého středohoří. 

V některých obdobích pak ambicióznější zástupci těchto rodů roztříštěné majetky 

spojovali a vytvářeli rozsáhlejší územní celky. Proto byla vybrána i sídla související 

s těmito rody mimo hranice velemínské kotliny. Rozsáhlé majetkové změny přineslo 

období husitských válek, kdy ve zdejší oblasti operoval husitský hejtman Jakoubek 

z Vřesovic. I k jeho aktivitám bylo nutné přihlédnout, z tohoto důvodu byl přibrán do 

katalogu i hrad Oltářík. 

Průzkumy jednotlivých sídel se kvalitativně odlišují. Komplexní analýzy se dočkala 

tvrz v Bílém Újezdě. U dalších lokalit byla volena metoda zpracování případ od 

případu, podle charakteristik objektu. Někde k přístupu nevhodný terén vylučoval 

zaměření, jinde současný majitel neumožnil přístup k objektu. Z hlediska historické 

metody byly využívány prameny vydané, nevydané byly sledovány pouze v případě 

Bílého Újezdu. 

Na tomto místě bych chtěl také poděkovat všem, kteří mi při tvorbě práce 

pomáhali. Především Mgr. Miroslavu Novému a Ing. Petru Mackovi, za cenné rady a 

konzultace v oblasti stavební historie a Mgr. Jozefu Koštialovi za obětavou pomoc při 

tvorbě některých grafických výstupů. Velký dík patří i Doc. Tomáši Durdíkovi za 

konzultace některých specifických problémů hradní architektury a hmotné kultury. 

Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům archivů v Mostě, Lovosicích a Třeboni za 

vstřícný přístup. V neposlední řadě patří můj velký dík vedoucímu práce Prof. Janovi 

Klápště za uvedení do složité problematiky středověké archeologie a nastínění cest 

z jejích slepých uliček. 
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3. Geomorfologie a krajinné prostředí 

 
Geomorfologicky oblast spadá do celku Českého středohoří. Výrazné krajové 

dominanty jsou Milešovka (837 m. n. m.) na západě, Kletečná (706 m. n. m.) na 

severu a Lovoš (570 m. n. m.) na jihovýchodě. Geologické podloží oblasti je 

převážně tvořeno terciérními čediči. Z hlediska pedologie se v oblasti vyskytují hnědé 

půdy eutrofní, půdotvorné substráty tvoří zvětraliny mladších vyvřelin. Celý široký 

region Velemínska, zahrnující obce Bílý Újezd, Březno, Dobkovičky, Hrušovka, 

Chotiměř, Kletečná, Milešov, Opárno a samotný Velemín,  řadíme mezi mírně teplé 

oblasti 4 a 11. Oblastí protéká Milešovský potok, vodoteč II. řádu. Podle 

rekonstrukční vegetační mapy tvořily původní porost dubohabrové háje (literatura ke 

kapitole: Geologické mapy 2003, Malenínská 1984, Nováková 1991, Vlček 1984, 

Tomášek 1995). 
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4. Bílý Újezd 

 
Ves se nachází necelých 6 km severozápadně od Litoměřic, uprostřed 

velemínské kotliny, v těsné blízkosti obce Velemín. Areál tvrze čp. 24, volně svázaný 

se vsí, se rozkládá na nevýrazné ostrožně při úpatí Liščího vrchu. Severně od tvrze 

je situován dnes dosti poničený areál hospodářského dvora, severovýchodně 

samotná ves (obr. 2 - 4). 

4.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Dějinami tvrze a vsi se poprvé zabýval J. Veselý (1894, 63-66). Také A. Sedláček 

o tvrzi pojednal ve své monumentální práci (1923, 397). V r. 1931 publikoval článek o 

vsi J. Stössel (1931, 14-22). Dějiny a popis tvrze jsou obsaženy i v syntéze z r. 1984 

(Anděl a kol. 1984, 44-45). Z r. 1988 pochází stavebně historický průzkum objektu 

tvrze a částečně i hospodářského dvora vypracovaný M. Ebelem a P. Mackem. 

 

4.2. Dějiny Bílého Újezda 

 

Ves Bílý Újezd byla až do 16. století v písemných pramenech připomínaná pouze 

jako Újezd. Teprve od této doby se označuje jako Újezd pod Ostrým, současný 

název se objevuje teprve na počátku 18. století (Profous IV, 429). Stejná situace se 

opakuje i u nedalekého Režného Újezdu, který se takto připomíná až od 16. století 

(Profous IV, 435). Zejména pro období 13. –14. století, kdy se v listinách objevují 

jednotlivé osoby označené pouze predikátem z Újezdu, nevíme zcela přesně, ke 

které z obcí lze informaci vztáhnout. 

Nejstarší listina zmiňující se o Újezdu pochází z doby po r. 1250 (CDB IV.1, č. 

201, 363). V této donaci Jana z Hořence a na Žitenicích pro klášter v Alt Zelle 

vystupuje jako svědek Ladislav z Újezdu. Podle Žemličky (1980, 81) se jedná o Bílý 

Újezd, neuvádí však pro své tvrzení žádný důvod. Další zmínka pochází z listiny 

sepsané 15. července 1276, v níž „Příslav z Újezen“ odkazuje klášteru v Alt Zelle ves 

Veselí (CDB V.2, č. 819, 514-515). Ve svědecké řadě listiny vystupuje i jakýsi 

„Bojslav z Ujest“ (tamtéž). Již T. Antl, který listinu vydal v osmnáctém svazku Archivu 
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českého (AČ XVIII, 291) a po něm i editoři Codexu (CDB V.2, č. 819, 514) a J. 

Žemlička (1980, 80), spojil Přeslava s Režným Újezdem. Naproti tomu autoři Hradů 

(Anděl a  kol. 1984, 44) a novější Encyklopedie českých tvrzí (Kol. aut. 1998, 28) 

spojili jak Přeslava, tak i Bojslava s Bílým Újezdem. Vzhledem ke znění listiny bude 

asi nejpřijatelnější možnost, že Přeslav byl skutečně majitelem Režného Újezdu 

(poukazuje na to rozložení jeho majetků, do kterých byl tento Újezd logicky zapadal, 

zatímco Bílý Újezd by se nacházel mimo jeho statky). V otázce spojení ostatních 

osob s jednotlivými Újezdy nenacházíme žádnou písemnou oporu pro jakékoliv 

tvrzení, takže nám nezbývá než na vyřešení tohoto problému z hlediska písemných 

pramenů zcela rezignovat. S řešením této problematiky nám bohužel nepomohou ani 

hmotné prameny. Tvrziště v Režném Újezdě, nacházející se na zahradě domu čp.2, 

bylo v devadesátých letech 20. století majiteli pozemku téměř zcela zlikvidováno, 

takže se dodnes z něj dochoval pouze sotva znatelný zbytek vnější hrany příkopu na 

jižní straně (Kabát – Slepička 1963, heslo Režný Újezd, Úlovec 2000, 257). Z tvrziště 

nepocházejí ani žádné archeologické nálezy, takže jej není možné blíže datovat. 

Situaci by snad mohl objasnit pouze archeologický výzkum, pakliže by se podařilo 

zachytit nějaké stratigrafické situace. Naproti tomu v Bílém Újezdě známe situaci 

z hlediska hmotných pramenů poměrně lépe. V souvislosti s opravou stojících budov 

tvrze se ukázalo, že původní datování staveb na základě stavebně-historického 

průzkumu do začátku 16. století je nadále neudržitelné (Ebel-Macek 1988, 45-46). 

Na základě architektonických článků se spíše zdá, že nejstarší fáze tvrze pochází již 

z doby předhusitské (není to ale zcela jisté, v poslední době se portály datují do 

poměrně dlouhých časových intervalů, zvláště pak na venkově, kde některé typy 

velmi dlouho přežívají). S tímto datováním dobře korespondují i závěry 

archeologického výzkumu, při kterém nebyly zachyceny žádné situace starší než 2. 

pol. 14. století. To však nutně neznamená, že by v Bílém Újezdě žádné sídlo před 

tím neexistovalo. Nelze totiž vyloučit, že zde došlo k přesunu, tedy že starší objekt 

stál na úplně jiném místě.  

Za současného stavu poznání není možné problematiku majetkových vztahů a 

panských sídel ve 13. století u obou Újezdů spolehlivě vyřešit. Na pevnější půdu se 

dostáváme až o téměř sto let později, kdy se znovu oba Újezdy objevují v písemných 

pramenech. Teprve nyní je však dokážeme spolehlivě odlišit. 

V r. 1366 se připomíná Mikuláš z Újezda, naposledy pak v r. 1386 (Úlovec 2000, 

257). Od r. 1375 se v pramenech objevuje i Bušek ze Žernosek, předek osterské 
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větve Kaplířů ze Sulevic („…Busco cliens de Sulewicz patronus ecclesie in 

Zrnossiek…“, AIu I, 123). Ten se v r. 1397 označuje „residens in Vgezd“ (LE V,  636). 

Vzhledem k tomu, že v 15. století je rod Kaplířů zcela prokazatelně spojen s držbou 

Bílého Újezdu, můžeme zcela jednoznačně vyloučit, že by se mohlo jednat o Režný 

Újezd. Zpráva z r. 1397 nás také informuje o existenci panského sídla – nepochybně 

tvrze. Naproti tomu Mikuláše z Újezdu je asi nutné spojit s držbou Režného Újezdu. 

To by potvrzoval i neověřený údaj v Hradech (Anděl a kol. 1984, 44), zmiňující Buška 

jako majitele Bílého Újezdu již k r. 1380. 

Bušek ze Žernosek, majitel Bílého Újezdu, Cejnova, Chvalovic a části Velkých 

Žernosek, prý zemřel někdy po r.1407 (Anděl a kol. 1984, 44, Ebel-Macek 1988, 2). 

Ještě k r. 1408 je ale připomínán („…Bussko de Vgezda…“ RTT I, 90) a posléze i 

v listině datované do mezidobí 1405-1415 („…Bušek z Sulevic seděním w Újezdě…“, 

AČ VI, 8). Zanechal po sobě vdovu Kateřinu se syny Kerunkem a Václavem, kteří 

jsou na Bílém Újezdě připomínáni před r. 1414, kdy Kateřina umírá („Kateřina, někdy 

žena Buškowa z Újezda, s svými dětmi až do své smrti chlebila“ – AČ I, 397). Kerunk 

a Václav přesídlili r. 1420 na nedaleký hrad Milešov, který až do doby kolem r. 1433 

drželi společně. Tehdy Václav Kaplíř, zmiňovaný v l. 1420-75, započal s výstavbou 

hradu Ostrý, ke kterému byla nakrátko připojena tvrz v Bílém Újezdě. Po jeho smrti 

panství (bez Bílého Újezdu) získal jeho syn Zikmund, který jej r. 1482 prodal svému 

bratranci Buškovi (doložen 1437-96). Ten v tomtéž roce odprodal panství Milešov asi 

Václavu z Kladna a přesídlil na Ostrý (Anděl a kol. 1984, 311, Macek 2003, 

rodokmen v příloze). Není přesně známo, kdy převzal panství po Buškovi jeho bratr 

Kamarét, snad k tomu došlo někdy na konci 15. století (AČ XXVIII, 697). Ten je 

znovu připojil k Bílému Újezdu, který získal někdy před r. 1474 od Václava Kaplíře 

(1474 „…Gamaret Gerunk z Sulevic seděním v Uojezdě…“, AČ VII, 673). Kamarét 

panství držel až do r. 1505, kdy je prodal za 1000 kop českých grošů Jindřichu 

Vencelíkovi z Vrchovišť, manželovi své dcery Markéty (Ebel-Macek 1988, 2 podle 

DZV 6 C 30). K panství tehdy patřil hrad Ostrý, tvrze Bílý Újezd, Chotiměř a Velemín, 

pustá tvrz v Hrušovce, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, vsi a dvory u jmenovaných 

tvrzí a dalších pět vesnic. 

M. Ebel uvádí, že Hašek z Újezdu, zmiňovaný k r. 1433 (AČ III, 507) a Chvalík 

z Újezda, připomínaný k r. 1445 (AČ III, 531-532), patřili k rodu Kaplířů ze Sulevic a 

že byli majitelé Bílého Újezdu (Ebel-Macek 1988, 2). Vzhledem k tomu, že v této 

době Bílý Újezd postupně patřil Buškovi a Václavovi, je zmíněné tvrzení zcela 



 13

neoprávněné. Spíše se zdá, že oba jmenovaní – Hašek a Chvalík, patřili k majitelům 

Režného Újezda. 

Jindřich Vencelík z Vrchovišť, horní podnikatel z Kutné Hory, zvětšené panství r. 

1508 prodal nejvyššímu kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně za 

čtyřnásobnou sumu, než za kterou je získal (Ebel-Macek 1988, 2 podle DZV 6 D 1). 

K panství tehdy z panských sídel příslušel zámek Ostrý, tvrz Bílý Újezd, pustá tvrz ve 

Velemíně, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, tvrz s příkopem v Chotiměři a pusté 

tvrziště v Hrušovce (tamtéž). Následujícího roku postoupil Kolovrat část panství jako 

úhradu dluhu 10 000 fl. Jindřichu ze Šlejnic (Ebel-Macek 1988, 2 podle DZV 84 C 19, 

Sedláček 1923, 399). Bílý Újezd patrně zůstal v Albrechtových rukou, nebo byl záhy 

vyplacen. Po Albrechtově smrti v r. 1510 panství získali jeho nevlastní synové Jan a 

Bernard z Valdštejna (jejich matka byla Anna roz. z Kováně, vdova po Hynkovi 

z Valdštejna – Anděl a kol. 1984, 44). K tomuto datu byla podle autora příslušného 

hesla v Hradech (Anděl a kol. 1984, 44) v Bílém Újezdě doložena tvrz s vodním 

příkopem, pivovar, sladovna a dvůr s chmelnicemi a ovocnými sady. Tuto zmínku se 

nepodařilo dohledat, nicméně uvedený vodní příkop můžeme zcela zpochybnit 

(pakliže tím autor nemyslel dolní a horní rybník). 

V r. 1517 držel Bílý Újezd výše zmíněný Jan z Valdštejna, někdy poté ale umírá a 

panství dědí jeho synové Albrecht a Jan starší (Sedláček 1923, 399). Roku 1528 se 

oba bratři rozdělili, takže Albrecht dostal Ostrý, tvrz v Chotiměři s pustým poplužním 

dvorem, vsi Dobkovičky, Hrušovku, Kletečnou, Záhoří, část Litochovic a Dlažkovice. 

Naproti tomu Jan starší dostal tvrz, poplužní dvůr, sladovnu a pivovar v Bílém 

Újezdě, Velemín, další část Litochovic, Žim a Zbožnou (AČ IX, 24, X, 162, XXXIII, 

404). Roku 1535 Jan od svého bratra odkoupil Ostrý a ves Dlažkovice i s poplužním 

dvorem za 600 kop českých (DZ I/2, 208). 

Z uvedené ceny je patrné, že hrad Ostrý neměl velkou hodnotu. Jako stojící je 

zmiňován ještě k r. 1536, r. 1565 je poprvé uváděn jako pustý (Ebel-Macek 1988, 3). 

Naproti tomu stoupá význam Bílého Újezdu, hlavního sídla. 

Jan starší z Valdštejna patřil k významným stoupenců krále Ferdinanda II. a 

podporoval ho i ve šmalkadské válce (jako odměny se dožadoval půl vsi Velemína, 

kterou mu nechtěla vydat abatyše svatojiřského kláštera Praze - Ebel-Macek 1988, 

3). V r. 1547 sepsal svoji závěť, ve které odkázal Bílý Újezd synům svého bratra. 

Následujícího roku se po smrti Jana staršího ujal Bílého Újezdu jeho synovec Jan 

mladší, pozdější císařský rada a malostranský hejtman (Ebel-Macek 1988, 4 podle 
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DZV 8 N 14, 58 F 3). Jan mladší prodal r. 1565 „tvrz Újezd s dvorem poplužním a 

zámkem pustým Ostrým“ a vesnice Bílý Újezd, Zbožnou a části vsí Hrušovka, Žim, 

Litochovice, Velemín a Dlažkovice za 15 500 kop míšeňských Janu Černínovi 

z Chudenic a na Příběticích (Ebel-Macek 1988, 4 podle DZV 16 A 25v, 58 F 3). 

Újezdská tvrz zůstala i nadále sídelním objektem. Jan Černín zemřel r. 1594 a 

jeho tři synové se o majetek rozdělili. Drslav starší získal Bílý Újezd a Dlažkovice, 

David Vilém Břvany a Jiří Teobald Lenešice (Ebel-Macek 1988, 4 podle DZV 27 G 

1v). Asi v r. 1601 nebo někdy před tím prodal Drslav tvrz Újezd s poplužním dvorem, 

vsí a krčmou, pustý hrad Ostrý a stejné vsi jako v zápise z r. 1565 svému bratru 

Jiřímu Teobaldu (Ebel-Macek 1988, 4-5 podle DZV 130 D 11). 

Na základě mocného listu od Rudolfa II. odkázal r. 1611 Jiří Teobald Černín 

újezdský a dlažkovický statek svým synům Janu Tobiášovi a Václavu Protivovi, jimž 

měla poručníkovat jeho manželka Sidonie ze Sulevic. Jiří Teobald zemřel někdy před 

r. 1614 a vdova Sidonie se skutečně ujala správy statku. Někdy v této době zemřel i 

jeden z dědiců Jan Tobiáš a celý statek tak získal Václav Protiva (Ebel-Macek 1988, 

5 podle DZV 135 J 6v – J 11). Václav Protiva, který za stavovského povstání stál na 

straně Habsburků, prodal r. 1630 „tvrz Aujezd pod Vostrým řečenou s všelijakým 

stavením auhrnkem jak se jmenovati může s sklepy, pivovarem, s pánví, s ovčínem, 

s dvorem poplužním…“ Heřmanu Černínovi z Chudenic a na Petršpurce za 20 000 

kop míšeňských (Ebel-Macek 1988, 5 podle DZV 304 C 13v). O rok později Heřman 

Černín nechal vyhotovit koncept pronájmu statku za 8 000 kop míšeňských Petru 

Příbramskému (Ebel-Macek 1988, 5 podle SOA-T, RA Černín). Není však jisté, zda 

k pronájmu skutečně došlo. 

Z r. 1632 máme první doklad válečných akcí na území Bílého Újezda, i když je 

možné, že se statku dotkly i vojenské operace od počátků třicetileté války. Tohoto 

roku pobrala vojska obou znepřátelených stran na Újezdě a Dlažkovicích potravin, ke 

škodě na stavbách však nedošlo (Ebel-Macek 1988, 6 podle SOA-T, RA Černín). 

Následujícího roku je sídlo v Újezdě připomínáno v dopise patrně zdejšího hejtmana 

Daniela Maškovského jako zámek (Ebel-Macek 1988, 6 podle SOA-T, RA Černín). 

K r. 1638 máme dochovánu nejstarší taxu újezdského statku ve které je tvrz 

odhadnuta na 500 kop a celý újezdsko-dlažkovický statek na 41 342 kop 11 grošů 

míšeňských: 
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„Předně tvrz dobře vystavěná se vším příslušenstvím jak náleží pokládá se v 500 

kopách. Při ní dvůr poplužní s dědinami…600 kop“ (Ebel-Macek 1988, 6 podle SOA-

T, RA Černín). 

Patrně z téže doby pochází i protitaxa ve které je tvrz odhadnuta stejně (jde o 

paušální částku), újezdský statek na 25 035 kop a dlažkovický na 7 150 kop 

míšeňských:  

„Tvrz Aujezd s dvorem poplužním v 500 kopách, štěpnice a užitek…i s tou zahradou 

pro kuchyňské věci – 500 kop, lázeň a mlíčnice s vodou pramenitou – 50 kop, 

mlejnek že by se spraviti mohl – 25 kop, ovčín… - 4000 kop, pivovar… - 2660 kop.“ 

(Ebel-Macek 1988, 6 podle SOA-T, RA Černín). 

Ke konci třicetileté války na tvrzi - zámku působil jako hejtman Martin Popovský, 

z doby jeho působení se zachoval roční zlomek hlášení z l. 1643-44. Jak se zdá, i 

přes nejistou dobu byla situace v Bílém Újezdě únosná. Například v jednom dopise 

z 31. srpna 1643 se hejtman dotazuje, zda se má pokračovat ve stavbě pivovaru, „an 

již zdi na větším díle zhotoveny jsou“. V dalším dopise z 16. února 1644 si stěžuje na 

hofmistryni, že mu zavřela hubenou svini do vězení, které potřebuje pro jiné účely 

(Ebel-Macek 1988, 6-7 podle SOA-T, RA Černín). 

V r. 1650 místodržící Heřman Černín prodal statky Dobkovičky a Bílý Újezd své 

manželce Silvii Kateřině rozené Caretto – Millesimo za 30 000 kop míšeňských 

(Ebel-Macek 1988, 7 podle DZV 180 H 24, 306 K 6). Nejspíše do této doby je nutno 

vztáhnout dochovanou nedatovanou taxu újezdského statku:  

„Zamek Aujezd neb tvrz v dosti veselým místě postavený v kterémž jest světnic a 

pokojů v nově spravených šest, palác dosti volný a prostranný a komor s potřebou, 

sklepy suchý, též podzemní i také čistotný lochy pro vína a piva chování, kterýž se 

pokládá v 500 kopách. Dvůr poplužní při též tvrzi dosti volný a prostranný, do 

kteréhož když se vjede, po pravý straně marštale, chlívy, ratejna pro čeleď a 

všelijaké zavřítí pro dobytky, též stodola o dvou platech, vše nejednom pořadí od 

kamene do střech postavený též vprostřed dvoru rybníček pro dobytek a všelijakou 

drůbež pernatou, na levé straně u vrat téhož dvora bečvárna, vedle ní pivovar, hvozd 

a humno, v jednom stavení a vedle hvozdu mlejnek o jednom kole pro slady mletí, 

pode mlejnkem sklep s čerstvou vodou pro mléka chování, za kterýžto dvůr se 

pokládá 500 kop…Rybníčkové též k tomu dvoru náležejí a vodou nahnaný se 

vynacházejí, jeden pod tvrzí a dva nade dvorem…“ 
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K panství patřili vsi Hrušovka, Zbožná, Žim a části Litochovic a Velemína, 

samotný újezdský statek byl odhadován na 34 667 kop 35 kr. míšeňských (Ebel-

Macek 1988, 7-8 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. I 1 A alfa 1 B 1). 

K roku 1651 se ze soupisu úředníků újezdského statku dozvídáme, že na zámku  

působil hejtman, purkrabí, sládek, dvorní bečvář a dvorní zahradník, sadař a 

hofmistryně, v hospodářském dvoře mimo jiné i bauknecht (Ebel-Macek 1988, 8 

podle SOA-T, RA Černín). 

V r. 1655 ovdovělá Silvie Kateřina Černínová přikoupila k Dlažkovicím a Újezdu 

panství Lovosice a Sulejovice, přičemž Lovosice se postupně staly hlavním centrem 

(Ebel-Macek 1988, 8 podle DZV 310 J 11 a násl., NM L 97/1, SM W9/37, kt. 2474). O 

čtyři roky později se provdala za markraběte Leopolda Viléma Bádenského. Z r. 1671 

máme dochovaný unikátně podrobný popis panství, jehož vznik můžeme klást do 

souvislosti se smrtí markraběte Bádenského a nástupem jeho němého syna 

Leopolda: 

„Hospodářský dvůr Újezd: 

Ve vchodu klenutá brána s vlašským štítem, vrata z prken… 

Ruttnerův domek vedle brány dvě poschodí vysoký, spodní poschodí celé zděné, 

horní dvě strany zděné a dvě strany dřevěné s lepenicí se štítem z lepenice a 

s novou doškovou střechou. 

Ve staré Ruttnerově dílně… 

Ve světnici… 

V komoře… 

Starý pivovar je celý zděný kromě (části, pozn. aut., tj. Ebel-Macek 1988) proti 

sladovně, (kde, pozn. aut.) je část lepenicové zdi…nad střechou stará šindelová 

střecha, item dva štíty z lepenice… 

Sladovna je celá zděná se starou doškovou střechou, kolem na obou stranách pobitá 

dvěma (řadami, pozn. aut.) šindele, nad sladovnou z prken zhotovená podlaha. 

Sušárna celá zděná a klenutá se starou doškovou střechou se dvěma řadami 

šindele, dvěma štíty, jedním z lepenice, jedním pokrytým došky. Nad sušárnou 

komůrka z lepenice s dveřmi. Před sušárnou starý průčelní přístavek pobitý prkny a 

sladovníkova světnice. Z přístavku (jde, pozn. aut.) schodiště do komůrky nad 

světnicí… 

Světnice sroubená ze dřeva kromě omítnutí zastřešená šindelovou střechou. 
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Starý mlýn celý zděný se starou doškovou střechou, pod (ní, pozn. aut.) jedna řada 

šindele… 

Před starým mlýnem u zámku zeď pokrytá dvěma řadami šindele skrze ní dveře… 

Starý zámek v Újezdě 

Dvě poschodí vysoký, částečně z dobrého, částečně z špatného zdiva se šindelovou 

a částečně doškovou střechou se třemi zděnými štíty, dovnitř silné dvěře ke vchodu. 

V předsíni po levé ruce pod schody tři kvelby, tam (jsou, pozn. aut.) troje dveře, 

čtvery malá okénka nebo průduchy se zdvojenými železnými mřížemi. Napravo 

sklep, k němu dveře…Schodiště dolů se 22 kamennými stupni, pod schody před 

sklepem dveře…Dále napravo komora, tam jedny dveře…jedno otevřené okno 

s železnou mříží, jedny schody ze dřeva z předsíně do komory, odsud dveře… 

V dolním štoku do dvora… 

V prvním kvelbu za arkýřem jedny staré dveře…jedno otevřené okno s železnou 

mříží… 

V kuchyni jedny dveře. 

V pekárně jedna dobrá pec, jedno otevřené okno se železným křížem… 

V kvelbu vedle jedny dveře, 1 ½ tabulkového špatného okna a dvě železné mříže. 

Ve velkém malovaném kvelbu jedny dveře…, dvoje otevřená okna se železnými 

mřížemi. 

V propadlém kvelbu jedny železné dobré dveře, troje otevřená okna se železnými 

mřížemi. 

V sýrárně jedny dveře…, jedno skleněné a jedno otevřené okno se železnými 

mřížemi. 

Z předsíně do druhého štoku jedny dvojité schody s kamennými stupni, na schodech 

staré dveře… 

Ve vchodu dveře, nalevo malá předsíň, taky jedno otevřené okno se železnou mříží, 

kvelb s železnými dveřmi…dvěma otevřenými okny se železnou mříží, proti němu 

kvelb nad světnicí, taky jedny dveře…jedna kamna s bílými kachli, jedno otevřené 

okno se železnou mříží, tři přístěnné lavice. 

V komoře vedle jedny dveře…jedno malé okénko se železnou mříží. 

Z této předsíně do horního štoku dveře se dřevěnými stupni… 
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Ve velké světnici. Světnice sroubená ze dřeva, zde jedny dveře…jedny zelená 

kamna, čtyři dobrá tabulková okna, přístěnné lavice kolem celé světnice… 

K této světnici arkýř ze dřeva, zevnitř opatřen lepenicí, otáflován, zde jedny dveře, 

troje malá tabulková okénka. 

V druhém pokoji vedle dvoje dveře…troje stará tabulková okna. 

V třetím pokoji jedny dveře, jedny dvířka k záchodu…, troje stará tabulková okna. 

Ve čtvrtém pokoji jedny dveře…, čtyři stará špatná okna. 

Z velké světnice do malého pokoje schody se dřevěnými stupni, item dřevěná mříž. 

V malém pokoji proti velké světnici jedny dveře…, jedny stará zelená kamna, pět 

dobrých tabulkových oken, jedna skříň ve zdi… 

V komoře vedle dvoje dveře…, dvoje špatná tabulková okna. 

V pokoji vedle komory jedny dveře…, troje špatná okna. 

V komoře vedle jedny staré dveře…, dvoje poloviční okna, jedny dveře před 

záchodem. Schodiště s 19 kamennými stupni ze sálu dolů na dvůr, zde jedny 

dveře… 

 

Vedle zámku zahrádka uzavřená zdí, v ní dveře… 

Mezi zahrádkou a sýpkou klenutá brána… 

Sýpka dvě podlaží vysoká, celá zděná, dole kolna a nahoře dvě z prken zhotovené 

podlahy, nad ní šindelová střecha, ze dvora schody na dolní sýpku a skrze celou 

budovu průchod… 

Vepřín přistavěn k stodole…s doškovou střechou, dole se dvěma řadami šindele. 

Stodola je celá zděná, pod doškovou střechou, kol a kolem dvě řady šindele, dva 

štíty, jeden dílem z prken a dílem z došků, druhý zčásti z lepenice, zčásti z došků. 

Ratejna a stáje veskrze zděné, nad tím velmi stará stavba ze dřeva, pod doškovou 

střechou, zde je 

Kurník (?)… 

V domě… 

Ve světnici… 

V komoře… 

Ve stáji… 

Ve stáji pro voli… 

V trávnici… 

V teletníku… 
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V druhém teletníku… 

Na seníku… 

Ve dvoře sklep pod starým zámkem, kam 7 kamenných a 11 dřevěných stupňů a nad 

ním šindelová stříška, před sklepem dvoje dveře…jeden vodovod ze dřeva… 

Mléčnice, celá zděná a klenutá s doškovou střechou, u ní jedny dveře…“  (Ebel-

Macek 1988, 12-13 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. II 6 I 2). 

K létům 1672-79 existuje shrnutí stavebních nákladů, ale Bílý újezd je zde 

zmiňován pouze jednou, a to v souvislosti s opravou obytných budov hospodářského 

dvora po vichřici. Tesařské práce přitom přišli na 40 zl. a zednické na 28 zl. 6 kr, a to 

bez zahrnutí ceny materiálu (Ebel-Macek 1988, 12-13 podle SOA-T, VS Lovosice, 

sign. II 6 B beta 1 b). 

V r. 1685 byl vyhotoven zápis z prohlídky panských dvorů. O Bílém Újezdu 

purkrabí Benedikt Franz píše, že stodola je ve velmi špatném stavu a jakmile bude 

obilí vyneseno, bude ji nutno celou znovu vystavět. Dále poznamenal: 

„Starý zámek a pivovar stojí podnes a sice nadarmo ještě v dvoře, který (zámek, 

pozn. aut.) také totiž náleží k padajícím, přece také dojde k tomu, že také bude 

zbořen a kámen bude použit k nutným stavbám, přitom ale bude muset být brán 

zřetel na to, že jsou ještě využitelné dobré sklepy a pěkné dobré vinné sklepy, které 

by měly být zachovány.“ 

Následujícího roku neznámý pisatel k textu dopsal: 

„Tato stará budova byla až na dolní štok ubourána a sklepy pokud možno ještě 

zachovány. Na rohu proti starému pivovaru by se mohla zřídit pec a tam lze pomýšlet 

na rozšíření dvora tak dalece, jak je možno“ (Ebel-Macek 1988, 13 podle SOA-T, VS 

Lovosice, sign. II 6 B beta 2 e). 

Další zprávu o Bílém Újezdě máme až z r. 1708. Hejtman Schirmer tehdy hlásil, 

že hospodářský dvůr byl po požáru asi před dvanácti lety znovu postaven, ale že 

trámy stájí a obytných budov jsou již shnilé. Navrhuje jejich podepření a opravu. 

K následujícímu roku se uvádí, že dvůr, ač již není nový, bude možno v tomto stavu 

nechat stát ještě několik let (Ebel-Macek 1988, 13-14 podle SOA-T, VS Lovosice, 

sign. II 6 B beta 1 b). Někdy v období 1. pol. 18. století dochází k degradaci části 

objektu tvrze na sýpku. 

V r. 1716 Leopold, dosavadní majitel panství zemřel a statky po něm převzal jeho 

syn Leopold Jiří. 
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V zimě 1748 došlo k zřícení ratejny v areálu dvora, a podle zjištění panského 

úředníka Stöhera z ledna 1749 nebylo možno budovu obnovit. Doporučoval ji znovu 

vystavět a zaklenout. Stavba měla být 15 loktů široká a 110 loktů dlouhá (9 x 69 

metrů), přičemž měla být rozdělena na šafářovu světnici a komoru (délka 7 loktů), 

ratejnu (14 loktů), předsíň (9 loktů), komoru pro děvečky (6 loktů), kravín a teletník 

(40 loktů), trávnice a seník (8 loktů), ovčín (16 loktů). K tomu je nutno přičíst dvě člení 

zdi (3 lokte) a 6 příček (7 loktů). Zdi, příčky, klenba, římsa a dva štíty měly 

představovat 948 kubických sáhů zdiva (1797 m2). Zednické práce měly stát 948 zl., 

střecha, dvě dřevěná schodiště a dveře 230 zl., pokrývačské práce 80 zl., kamenické 

50 zl. a kovářské 60 zl. Počítalo se spotřebou 300 sáhů kamene, 1500 strychů 

vápna, 32 700 kusů cihel, 32 000 háky a prejzy a jiným drobným materiálem. Celkový 

náklad měl činit 2875 zl. 26 kr. Stavba vedená zedníkem Matyášem Schaalem 

z Vršovic a tesařem Matyášem Grünnerem se rozběhla ještě v témže roce a byla 

ukončena r. 1751. Celkem přišla na 3230 zl. a 53 kr. (Ebel-Macek 1988, 25-26 podle 

SOA-T, VS Lovosice, sign. II 6 B beta 2 e). K r. 1861 máme dochovaný plán této 

budovy s rozvržením místností: od západu ratejna (r. 1902 rozpříčkovaná), dále na 

sever kuchyně a pokoj pro vojáka a paralelně k jihu předsíň (také rozpříčkovaná), 

dále kravín, komora na píci a ovčín (Ebel-Macek 1988, 26 podle SOA-T, SÚSS, 

mapa 3587). 

Také došlo k přestavbě hlavních hospodářských budov, a navržena byla i výměna 

všech dřevěných částí na panském seníku. Ten stával mezi vrchnostenským 

úředním bytem a panskou stodolou nad Kučerovou stájí. Výměna trámů měla stát 

414 zl. 45 kr. (Ebel-Macek 1988, 12-13 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. II 6 B beta 2 

e). Nevíme, zda k této výměně skutečně došlo.  

Při vizitaci v r. 1754 bylo zaznamenáno, že sýpka a stodola potřebují opravu 

šindelové střechy a že dochází k destrukci kusu postranní zdi u starého kvelbu ve 

vnitřním dvoře (Ebel-Macek 1988, 14 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. II 6 B beta 2 

e). 

V období sedmileté války není Bílý Újezd v pramenech připomínán, ale vzhledem 

k stavu celého panství, které bylo značně poškozeno (nejvíce Lovosice), lze 

předpokládat, že ani zdejší tvrz s dvorem neušla plenění. V samotné bitvě u Lovosic 

v r. 1756 zaujala pruská vojska polohu okolo vsi Vchynice, ležící nedaleko od Újezdu 

(Ebel-Macek 1988, 14 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. II 6 B beta 2 e). 
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V r. 1761 Ludvík Jiří Bádenský zemřel a zanechal po sobě dceru Alžbětu 

Augustu. Ta postoupila v r. 1783 celé panství svému příbuznému Janovi knížeti ze 

Schwarzenberka (Sedláček 1923, 389). O rok později panství navštívili vídeňský 

stavitel Zach a stavební ředitel von Kollart, aby prohlédli vrchnostenské budovy. O 

újezdském dvoře se v jejich protokolu říká: 

„Sestává se z velké ratejny, komory, předsíně, kuchyně, spíže, kvelbu, chléva, velké 

komory, celý trakt je veskrze klenutý a má zdivo, taškovou krytinu, klenby i krov 

v dobrém stavu. V tomto dvoře je zároveň starý zámek, pod kterým jsou dva dobré 

suché sklepy, a sice jeden 14 a druhý 23 stupňů hluboko, a zvlášť třetí sklep do nějž 

je vchod zevně a je 18 stupňů hluboko a je nejen suchý, nýbrž i dobře stavěný, nad 

jedním sklepem se nachází volná sýpka, jejíž zdivo ale praská a trámová podlaha je 

velmi závadná, krov jak nad sýpkou, tak i nad postranním sklepem se sám vbrzku 

zřítí.“ 

Kníže Schwarzenberk nařídil sýpku nebourat a tak bylo navrženo strhnout pouze 

poškozené zdivo, zbytek dostavět a zřídit nový krov se šindelovou střechou (Ebel-

Macek 1988, 14-15 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. II 6 B beta 1 b). 

Roku 1801 mělo dojít k odprodeji dvora a tvrze Franzi Adlerovi, který by na tvrzi 

bydlel a na dvoře provozoval bělidlo. Jakékoliv další zprávy chybí, takže nevíme, zda 

k tomu skutečně došlo. Každopádně v polovině dvacátých let 19. století, zde nic 

takového neexistovalo (Ebel-Macek 1988, 15 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. I A 6 

H alfa 2 a, ANM, Eichlerova sbírka, G 43/516). Někdy v l. 1839-42 byl na tvrzi zřízen 

byt nadlesního. 

V r. 1843 se na tvrzi zazdívaly zárubně dveří v předsíni, okna v kuchyni, dláždila 

se kuchyň, stará chlebová pec byla vyměněna a stará komora byla přeměněna na 

chlév. Následujícího roku byl vyhotoven rozpočet na zřízení pokoje adjunkta – šlo o 

zvětšení oken a opravu omítek. Nevíme, zda k tomu skutečně došlo (Ebel-Macek 

1988, 16 podle SOA-T, VS Lovosice, sign. II A 6 B beta 3 c). 

V r. 1851 byl vyhotoven projekt na zásadní přestavbu severního křídla tvrze, které 

mělo být podle plánů V. Feringa celé zbouráno a na jeho místě vystavěna nová 

budova o rozměrech 12 x 6 sáhů (22,8 x 11,4 m) využitelná jako ovčín. K tomuto 

plánu nakonec nedošlo. Na plánu je při jihozápadním rohu severního křídla patrný 

výběh zdi – zbytek brány (Ebel-Macek 1988, 16 podle SOA-T, SÚSS, kt. 219, sign. 

11 a, plán 3585). 
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Od r. 1856 plánované vestavění kancelářských místností do prostor prvního patra 

severního křídla se nakonec uskutečnilo v r. 1866 a následujících letech. Severní 

křídlo dostalo nový krov – místo ležaté stolice stolici stojatou, do prvního patra byla 

vestavěna komora a kancelářská místnost (Ebel-Macek 1988, 12-13 podle SOA-T, 

VS Lovosice, sign. II A 6 B beta 3 c, SÚSS, kt. 219, sign. 11 a, plán 3588). 

V r. 1873 bylo nově obsazeno místo nadlesního a v této souvislosti došlo k dílčím 

adaptacím tvrze. Byly vypracovány tři návrhy umístění kuchyně v objektu, úprava 

vchodu ze dvorku a oken. Jan Adolf Schwarzenberk povolil nejlevnější variantu 

v ceně 786 zl. konv. měny, podle které měla kuchyně zůstat v jižní místnosti 

spojovacího traktu (Ebel-Macek 1988, 17 podle SOA-T, SÚSS,kt. 223, sign. 11e, VS 

Lovosice, II A 6 B beta 3 c) 

V letech 1878-82 byl vyhotoven soubor plánů na renovaci a rozšíření tvrze, 

bohužel nezachycený v písemné podobě. Z plánů bylo realizováno aspoň částečně 

postavení schodišťového přístavku do dvorku a ve valné většině výměna 

jednoduchých oken v 1. patře za sdružená. Teprve někdy před r. 1902 bylo 

realizováno zbourání podélné příčky ve východním křídle (pouze v severní místnosti). 

Mimo plány byl dorozpříčkován prostor 1. patra severního křídla (na západní straně). 

Nerealizovala se jakási eklektická fasáda (Ebel-Macek 1988, 17 podle SOA-T, VS 

Lovosice, sign. II A 6 B beta 3 c, SÚSS, kt. 219, sign. 11 a, plány 3403-3408, 3413-

3414). 

V l. 1897-98 byl v areálu panského dvora postaven nákladem 16 233 korun nový 

obytný dům pro personál. Následně v l. 1900-01 proběhly rozsáhlejší úpravy budovy 

tvrze v nákladu 2 208, 90 korun, ale nevíme, čeho se týkaly. V l. 1909-10 byl v areálu 

tvrze zaveden nový vodovod. V l. 1918-1936 byly provedeny menší údržbářské 

opravy, zároveň byla několikrát konstatována nutnost provedení razantnějších 

renovací (Ebel-Macek 1988, 17-18). 

V období od druhé světové války do r. 2003 byla tvrz a dvůr v majetku JZD České 

středohoří. Zemědělské družstvo se nesmazatelně zapsalo do historie a podoby 

tvrze razantními opravami, ve valné části děsivě narušujících charakter sídla. 

Naštěstí v r. 2003 tvrz zakoupila Marie Nováková, která založila občanské sdružení 

„Tvrz Bílý Újezd u Velemína“, snažící se od r. 2004 tvrz renovovat a zpřístupnit 

nejširší veřejnosti. Všechny aktivity probíhaly pod dohledem Národního památkového 

ústavu – pracoviště Ústí nad Labem (M. Nový a E. Nová) a ÚAPPSZČ Most. Tvrz 
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v Bílém Újezdě se tak snad dočká zasloužené obnovy a využití pro různé kulturní 

aktivity. 

 

 4.3. Ikonografické prameny a plány 

 

K objektu neexistují žádné ikonografické prameny. Plány, které pocházejí až z 19. 

století (nejstarší je z r. 1804), nemají pro interpretaci archeologického výzkumu 

žádnou hodnotu (seznam plánů viz Ebel-Macek 1988, 20-23). Žádný význam pro 

stavební podobu nemá ani mapa panství Bohuslava Kaplíře ze Sulevic asi z r. 1594, 

na které je zachycena ves „Augezd pod wostry“ skládající se z šesti přízemních 

domků a jednoho patrového s věžičkou. Patrový dům může zjednodušeně 

představovat tvrz (Semotanová 2001, 9-26). 

 

4.4. Popis tvrze a stavební dějiny objektu podle SHP z r. 1988 

 

Veškerá dostupná literatura k dějinám Bílého Újezdu uvažuje o existenci 

panského sídla již ve 13. století. Někteří badatelé dokonce předpokládali existenci 

dvou tvrzí (Ebel-Macek 1988, 45). Jednu z nich lokalizovali přímo na místo dodnes 

stojící stavby. Zvláště lákavý se jevil pahorek při západní straně areálu. Autoři 

stavebně historického průzkumu právě zde předpokládali původní věžovou stavbu 

(tamtéž). Jak uvidíme dále, jedná se o pozůstatek daleko mladší stavby (obr. 5: 4). 

Ani pro pozdější období 14. – 15. století nebyly shledány žádné stavební pozůstatky, 

pouze byla konstatována možnost zástavby v dnešním rozsahu a příkop při severní 

straně (tamtéž). 

Za nejstarší zachovanou částí tvrze bylo považováno východní křídlo (obr. 5: 2; 6 

a 7), podle okenních ostění a portálků datované do počátku 16. století (Ebel-Macek 

1988, 45-46). Křídlo má tři dochovaná podlaží – zapuštěný suterén, polozapuštěné 

přízemí a patro. Autoři stavebně historického průzkumu předpokládají i druhé patro 

patrně lehčí konstrukce (Ebel-Macek 1988, 46). 

Sklep pod východním křídlem je přístupný od severu 8 m dlouhým schodištěm 

s částečně před severní průčelí vysunutým vstupem. Chodba je zaklenuta 

segmentově až výrazně stlačenou valenou klenbou s otisky šalování. Na 
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jihovýchodním konci chodby je situován vstup do malé valeně klenuté prostory 

s pětibokou výsečí vstupu (patrné stopy šalování). Vstup má cihlový segmentový 

záklenek a jednoduchá kvádrová svislá ostění. V severním čele místnosti jsou dvě 

pravoúhlé niky. Vstup z chodby do hlavního sklepa je tvořen jednoduchým 

pravoúhlým portálkem. Hlavní sklep je sklenut valenou klenbou vybíhající od 

podlahy. 

Ze spojovacího krčku (obr. 5: 3; 8) je dnes dvěma vchody přístupné 

polozapuštěné přízemí. Severní byl proražen teprve nedávno, jižnější, ústící do 

střední místnosti je zčásti původní (vnější přístavek byl přizděn k budově na spáru). 

Tvoří jej schodiště zaklenuté stlačenou valenou klenbou. Samotné přízemí tvrze je 

trojdílné, přičemž jižní prostora je užší než obě ostatní. Podle autorů SHP je tato 

odlišnost způsobená stavební (technologickou) přestávkou (Ebel-Macek 1988, 46). 

Střední vstupní prostora má mírně stlačenou nepravidelnou klenbu s otisky po 

šalování a pětibokou výseč nad vstupem. V severní stěně místnosti je dochován 

hrotitý portál narušený přitesáním stojáků. V segmentem zaklenuté nice vstupu 

otevřené do severní místnosti patrné otvory pro závoru. Obdobný portál existoval i 

v jižní stěně střední místnosti, autoři SHP upozorňují jednak na otisky po vylomeném 

ostění a také volně ležící fragment portálku na podlaze (Ebel-Macek 1988, 39). Tento 

fragment se do dnešní doby nedochoval. Původní portálek byl nahrazen pravoúhlým 

ostěním z trámků. Dochována zůstala segmentová nika vstupu s otvory pro závoru. 

Severní místnost přístupná nově proraženým vstupem v západní stěně má valenou 

nepravidelnou klenbu. Jižní atypická prostora je o cca 90 cm užší a má mírně 

zahrocenou klenbu (Ebel-Macek 1988, 38-39). Přízemí je odvětráváno pěti průduchy. 

Dva jsou v severní místnosti, jeden ve střední a dva v jižní. Kromě průduchu v jižní 

stěně jižní místnosti, který byl proražen dodatečně, jsou všechny ostatní ve východní 

stěně budovy. Tyto čtyři průduchy původně sloužily jako okna. Jednoduché 

pravoúhlé ostění oken je umístěno 55 cm za lícem zdi, přičemž vnější část má 

podobu nepravidelně zaklenuté niky, vnitřní část kryta rovnými překlady. V ostění 

oken jsou dodnes částečně dochované mříže (Ebel-Macek 1988, 29). 

První patro východního křídla bylo velmi razantně opraveno a došlo také 

k odstranění příček, čímž vznikl dnešní velký sál. Situaci znesnadňují i přizdívky 

západní stěny. Ve východní vnější stěně jsou dodnes dochovány dvě původní 

pravoúhlá okna s okoseným nárožím. Severnější je dochováno pouze v pravé části 

(při pohledu z exteriéru), jižní je celé. Jižnější je o něco menší a také má o 0,5 m níže 
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parapet. Přesto oba typy patrně pochází ze stejné stavební etapy (Ebel-Macek 1988, 

30, 43). 

Severní křídlo (obr. 5: 1; 9) sice postrádá jakékoliv datovatelné prvky, ale podle 

autorů SHP by mělo být podle obdobných kleneb a torza identického hrotitého 

portálu ve sklepě stejně staré (Ebel-Macek 1988, 46). Do tohoto sklepa se vstupuje 8 

metrů dlouhým schodištěm přístupným z haly v přízemí. Vzhledem k tomu, že 

schodiště běží pod nosnou zdí S křídla, může být dodatečně ražené (Ebel-Macek 

1988, 42). Schodiště má silně stlačenou valenou klenbu s hrubou omítkou a ústí do 

malé valeně klenuté místnosti. V její jižní stěně je dochována pravoúhlá nika pro 

přenosné světlo. Z této prostory vede vstup do hlavního sklepa. Nika vchodu je 

zaklenuta segmentově a obsahuje část hrotitého portálku – pravou stojku. Patrné 

jsou stopy po vylomení zbývajících částí ostění. Nika zasahuje do klenby hlavního 

sklepa pětibokou výsečí. 

Hlavní sklep S křídla má valenou stlačenou klenbu nasazenou 0,5 m nad 

hliněnou podlahou. Otisky po šalování jsou téměř nezřetelné. V středech obou 

kratších stěn sklepa pravoúhlé niky. Ve východní stěně druhotně upravovaný větrací 

otvor, další je naproti vstupu. 

V úrovni přízemí je S křídlo přístupné ze spojovacího krčku. Bohužel je celé 

podlaží dosti poničeno novodobými úpravami JZD. Zdá se, že s nejstarší fází lze 

ztotožnit pouze západní, východní a jižní obvodovou zeď (jižní zeď není totožná 

s nádvorní – ta je až novověká). V úrovni 1. patra, které je daleko výrazněji postiženo 

úpravami jsou původní pouze Z a V zeď (Ebel-Macek 1988, 40,43). 

Dvojici budov doplňovala hradební zeď autory SHP lokalizovaná do míst 

stávajících terasních zdí (Ebel-Macek 1988, 47). 

Někdy v období před r. 1535 vznikl i valdštejnský znak druhotně umístěný v S zdi 

spojovacího krčku, který byl původně součástí vstupního portálu tvrze (Ebel-Macek 

1988, 48). Deska z pískovce o rozměrech 52 x 52 cm obsahuje kolčí štít, turnajovou 

přilbu s korunou a přikryvadla. V čtvrceném kolčím štítě je patrné pouze heraldicky 

druhé pole s korunovaným lvem ve skoku. 

V další mladší etapě datovatelné někdy do let 1535-1565 vznikl spojovací krček 

z něhož je dodnes dobře dochována S část. Jižní nádvorní část byla téměř úplně 

poškozena pozdějšími úpravami, takže ji dnes nelze rozpoznat. Zcela neznámé 

zůstává i vnitřní schéma (Ebel-Macek 1988, 40, 48). Tento krček se stal základním 

komunikačním centrem tvrze a z něho byly přístupné obě křídla. Severní zeď krčku, 
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částečně porušující větrací otvor sklepa S křídla obsahuje druhotně osazený cihlový 

portál hlavního vstupu. V levé části průčelí je dodnes dochované psaníčkové sgrafito, 

končící 1,7 m nad zemí. Sgrafito pokrývalo pravděpodobně i S průčelí V křídla, bylo 

ale odstraněno (Ebel-Macek 1988, 34-35). Nelze vyloučit, že právě v této době nebo 

o něco později dochází k rozšíření severního křídla do nádvoří, čemuž by snad 

odpovídal i jižní fragment dochovaného zdiva spojovacího krčku (Ebel-Macek 1988, 

49). 

Z roku 1671 je dochován unikátní popis renesanční tvrze se zmínkami o místnosti 

s vloženým srubem a arkýřem a o malované místnosti v přízemí. Z celého popisu je 

patrné, že S křídlo bylo v přízemí klenuté (viz výše). 

Po r. 1685 dochází k razantní přestavbě celého S křídla s výjimkou sklepů. Další 

úpravy této budovy proběhly i v 19. století, zejména v jeho 2. polovině. Nejrazantněji 

se však do stavební historie zapsala rekonstrukce provedená JZD na konci 20. 

století. 

 

4.5. Archeologický výzkum a průzkum tvrze 

 

4.5.1. Projekt 

Opravy tvrze započaté novou majitelkou v r. 2004, přinesly mnoho nových 
informací k její podobě. Jejich množství rozhojnily i archeologické sondáže, které 
zcela pozměnily představu o stavebním vývoji tvrze. Tyto objevy bylo nutné náležitě 
prezentovat, přičemž bylo nutné znovu přehodnotit celý předchozí SHP. Jako zcela 
zásadní byla konstatována nutnost komunikace mezi stavební historií a archeologií. 
Celá metoda byla tedy koncipována tímto směrem, aby jak výsledky archeologického 
výzkumu, tak i stavebně historického průzkumu byly kompatibilní a spojené v jednom 
balíku dat. 
 

4.5.2. Metoda 

Primární dokumentace sestávala ze tří částí: formuláře, geodetické zaměření a 
fotografie. V první úrovni zpracování byly vyhotoveny fotogrammetrie jak 
archeologických situací, tak i stavebních konstrukcí (průčelí, vnitřní stěny). Výsledné 
fotografické kompozity byly importovány do AutoCADu, kde byly obkreslovány 
všechny viditelné jednotlivosti. Tak například jsou odděleny jednotlivé vrstvy omítek, 
druhy zdiv, okenní a vstupní otvory, jejich zazdívky, architektonické články, vrstvy, 
objekty atd. Každá z těchto jednotlivostí je vedena jako samostatná jednotka (má 
samostatný název, jinou barvu). Všechny práce jsme se snažili řešit tak, aby je bylo 
možné kdykoliv inovovat. To znamená, že např. kdyby došlo k dalšímu opadání 
omítek a objevu nového prvku, je možné nová data importovat do starších souborů 
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bez jakýchkoliv problémů. Zároveň byla prováděna podrobná fotografická 
dokumentace všech jednotlivostí, takže ve výsledku bude umožněna kontrola našich 
interpretací. Například: na J průčelí jsme identifikovali několik vrstev omítek a zjistili 
jejich posloupnost. K dispozici budou všechny fotografie míst, kde byla tato 
posloupnost zřetelná. 

Projekt není doposud ukončen, protože stavební úpravy stále probíhají. Plánován 
je i komplexní rozbor omítek, který není možný provádět bez lešení. 
 

4.6. Výsledky výzkumu 

4.6.1. Rok 2004 

4.6.1.1. Západní budova 

Tato budova byla odhalena při snižování terénu nádvoří v místě návrší, kam byla 
starší literaturou lokalizována původní věžová tvrz (obr. 5: 4). Odhaleno bylo její 
východní a severní průčelí, sondou 1 (obr. 5: 5) pak i západní zeď. 
 

4.6.1.2. Východní průčelí 

Celé průčelí sestává z několika zdiv a druhotně proraženého vstupu v jeho jižní 
třetině. Po pravé straně vstupu probíhá zeď 7 z lomového zdiva částečně 
řádkovaného. Jako stavební materiál byl použit převážně pískovec, v menší míře i 
čedič. Vnější líc zdi pokrývají dvě vrstvy omítek (popisy malt a omítek budou součástí 
specielního rozboru). Tato zeď 7 překrývá kolmou zeď 1, tvořenou lomovým 
čedičem. Po levé – jižní straně vstupu probíhá zeď 9, zcela identická se zdí 7. Na 
této zdi je patrná vrstva omítky, která ve vzdálenosti 40 cm jižně od levé špalety 
vstupu pravoúhlé vybíhá do nádvoří v úseku několika centimetrů. Na jižním konci této 
zdi byl druhotně nastaven sokl plotu terasy. K tomuto konci zdi 9 se od východu na 
spáru připojuje hlavní terasní zeď. Vstup do budovy, který probíhá šikmo od JV má 
niku vyzděnou z cihel s dochovanou vrstvou omítky. V nice zůstaly dva stojáky 
portálu s pravoúhle prožlabenou hranou. Levé ostění má ve vnějším líci otvor pro 
závěs dveří, pravé očko pro uchycení zámku. Dveře se tedy otvíraly směrem ven. V 
levé špaletě vstupu (zeď 11) lze pozorovat, že ke zdi 9 o max šířce 80 cm byla od 
západu přizděna zeď 10 z čedičového a pískovcového lomového zdiva. Šířku této zdi 
nebylo možné určit. Při západním líci zdi 9 byla patrná vrstva omítky. Pravá cihlová 
špaleta vstupu (zeď 12) je dochována do takové výše, že celou situaci za ní zakrývá, 
takže nebylo možné určit zda se tu situace s dvěma zdmi neopakuje. 
 

4.6.1.3. Severní průčelí 

Severní průčelí se skládá ze tří zdí, jednoho okénka a vstupu. Při pohledu od 
severu vlevo probíhá zeď č. 6, vpravo na ni navazuje vstup, pak probíhá zeď 5 a 
nakonec zeď 4 s okénkem. Zeď 6 o šířce 90 cm je tvořena lomovým kamenem 
(převážně pískovec, v menší míře čedič) s patrnou snahou o řádkování. Z vnitřní 
strany jsou do plné výše zdiva dochovány hladké omítky. Hrubé omítky místy 
pokrývají i vnější líc této zdi. Zeď 5 je naprosto identická jako zeď 6. Vstup do budovy 
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má ven se rozevírající špaletu o šířce 130 až 160 cm. Po obou vnitřních rozích 
špalety jsou patrné výžlabky po stojácích vylámaného portálu. Vstup má dva schody 
klesající směrem ven z budovy. Nejvyšší stupeň je tvořen dvěma většími fragmenty 
stojáků ostění s pravoúhle prožlabenou hranou. Ty jsou položeny do výžlabků po 
portálu. Další stupeň vyplňuje prostor niky vstupu a je tvořen pravoúhlými 
pískovcovými deskami. Zeď 5 porušuje převážně cihlová zeď 4 s segmentově 
zaklenutým okénkem. Vnější líc této zdi je oproti zdi 5 posunut více k jihu. 
 

4.6.1.4. Západní zeď 

Sondou 1/04 o rozměrech 2 x 1,2 metru byla odhalena i západní zeď budovy. 
Tato zeď 3 byla založena již ve svahu. Její šířka dosahuje 120 cm, je tvořena 
převážně lomovým řádkovaným čedičem, ale i pískovcem. Vnitřní líc zdi pokrývají 
dobře dochované hladké omítky. 

Vzhledem k materiálu získanému z suťového kuželu a zásypu Z budovy je možné 
její zánik datovat do období 17. století (podle písemných zpráv po r. 1685).  
 

4.6.1.5. Dlažba před severním průčelím Z budovy 

Před severním průčelím západní budovy byla skrývkami odhalena a zároveň 
významně narušena dlažba z pískovcových desek různých rozměrů (průměrně 30 x 
30 x 10cm). Tyto desky spočívaly na loži tvořeném maltou s menšími kaménky a 
zlomky vápenné malty. Zachycen byl úsek 2,2 x 2,5 m. 

Vzhledem k dlažbě a k rozevírání niky vstupu v S zdi Z budovy je možné 
usuzovat, že zde stála nějaká budova, možná průjezdná brána. 
Ze stavebněhistorických souvislostí je zřejmé, že vznikla patrně až v období 
renesance. 
 

4.6.1.6. Výkop 1/04 

Tento výkop probíhající nádvořím od JZ rohu S budovy k JV konci hlavní terasní 
zdi byl rozdělen na část 1a (obr. 5: 7) a 1b (obr. 5: 8). Bod rozdělení je totožný 
s místem napojení výkopu 2. Při JV konci výkopu 1b byla vyměřena sonda 2. 
 

4.6.1.7. Výkop 1a 

Výkop dosahoval hloubky 1 m a stejné šířky (obr. 10). Polovinou své hloubky 
zasahoval již do zvětralého skalního čedičového podloží. Na profilech se projevila 
poměrně jednoduchá stratigrafie. Nejmladší stratigrafickou jednotku tvořila vrstva 1. 
Ta ve středu nádvoří najednou vybíhala nahoru až zcela zmizela a znovu se objevila 
až nad zdmi 1 a 2 v místě napojení výkopu 2. Pod ní se nacházela vrstva 2, která se 
objevovala pouze v části SZ od zdí 1 a 2. Tato vrstva zřetelně vystupovala nahoru. 
Vrstvu 2 porušoval základový vkop zdi 2 – vrstva 15. Zídka je pravoúhle zalomená a 
skládá se z větších pravoúhlých tesaných pískovcových kvádrů. Do jejího zdiva byl 
druhotně použit i architektonický článek – hladce otesaný žlábek. Pod vrstvami 1 a  2 
se nacházela vrstva 3 – valounová křemenná dlažba. Její výšková úroveň lehce 
kolísala, občas dlažba zcela chyběla. Pod dlažbou se nacházela  vrstva 4. Tato 
vrstva dosedala přímo na podloží. Do podloží se zahlubovaly dva objekty 1/04 a 
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2/04. Objekt 1/04 měl svažité stěny a rovné dno. Jeho výplň tvořila jednolitá vrstva. 
Objekt 2/04 měl povlovnou stěnu a jeho výplň přiléhala přímo na zeď 1 a základový 
vkop zdi 2, kterým byl narušen. Zeď 1 o šířce 140 cm byla vyzděna z 
řádkovaného lomového čediče a pískovce. Menší sondou byl odhalen předzáklad zdi 
vysunutý o 12 – 18 cm před její líc. Zeď běžela ve směru Z-V. 

Vrstva 1 je pravděpodobně recentní, vrstva 2 nejdříve ze 17. století. Vrstva 4, 
související s dlažbou z křemenných valounků na nádvoří je datovatelná do doby 16. 
století. Přechází přes základový vkop (obj. 2/04) zdi 1, který můžeme snad datovat 
do období kolem pol. 16. století.  
 

4.6.1.8. Výkop 1b 

Výkop dosahoval max. hloubky 1,2 m a šířky až 1,4 m. Výkop 1b končil zdí 15, 
která byla zahrnuta do sondy 2. Na profilech se opět projevila poměrně jednoduchá 
stratigrafie. Stratigraficky nejmladší jednotkou je vrstva 1, známá již z předchozího 
výkopu. Pod touto vrstvou byla až 80 cm silná vrstva 10, nasedající na dlažbu 
z čedičových kamenů (11), která mírně klesala směrem k JV. Zde se dlažba se 
připojovala k hraně odvodňovacího žlábku, probíhajícího ve směru S – J a 
zahlubujícího se do vrstvy 14. Pod vrstvou 11 se nacházela podsýpka dlažby – vrstva 
11. Pod ní byl písčitý proplástek (vrstva 13) ležící na vrstvě 14. Zeď 15, u níž není 
blíže jasný stratigrafický kontext (víme pouze to, že vrstva 10 je mladší), je tvořena 
převážně čedičovými, ale i pískovcovými kameny s patrnou snahou o řádkování. Zeď 
o šířce 130 cm směřuje ve směru S – J, rovnoběžně se žlábkem. 

Vrstva 10, která podle své skladby souvisí s demolicí nějaké budovy je 
datovatelná nejdříve do 17. století. Pod čedičovou dlažbou je podsýpka, kterou 
můžeme na základě keramických materiálů datovat do období 16. století. Žlábek byl 
usazen do lože, z kterého pochází keramický materiál datovatelný do průběhu 16. 
století. Vrstva 14, nasedající na podloží je datovatelná do období 2. pol. 14. a 15. 
století a patrně souvisí s nejstarší fází tvrze. 
 

4.6.1.9. Sonda 2/04 

Sonda 2 rozměrech 2,8 x 2 m byla položena do JZ rohu místnosti prodloužení 
V křídla (obr. 5: 6; 11). Její Z stěnu tvořila zeď 15, jižní zdi 16, 17 a 18, ostatní stěny 
se pohybovaly v zásypu – zde byly dokumentovány oba profily. 

Zeď 15 - popsaná výše – byla zachycena v úseku 2 m a na jejím vnitřním líci byla 
pozorována vrstva omítek. Zdi 16 a 17 tvořící jižní stěnu sondy se původně zdály být 
oddělené, ale později se ukázalo, že jde vlastně o jednu zeď, navíc provázanou se 
zdí 15. V jižní zdi je částečně dochované okno s dovnitř se otevírající špaletou (šířka 
100 až 160 cm, min výška 130 cm), druhotně zazděné kameny pojenými na maltu. 
Na celé jižní zdi i na špaletě okna jsou patrné hladké omítky.  

Východní profil se skládal z vrstvy 1, pod níž probíhala mocná vrstva destrukce č. 
10. Zeď č. 17 se na profilu projevila špaletou okna. Asi 30 cm nad úrovní dochované 
cihlové dlažby prostory, předstupovala zeď cca 30 cm do vnitřku místnosti. 

Na severním profilu je patrné zahloubení vkopu kanalizace, která je tvořena 
z dvou keramických půlválců. Vztah zmíněného vkopu k vrstvě 1, která se dochovala 
pouze torzovitě zůstává nejasný. Výkop ale porušil vrstvy 15 a 10. Z obou zmíněných 
je stratigraficky nad vrstva 15, která se zahlubuje do vrstvy 10. Pod vrstvou 10 je 
dochován úsek dlažby z cihel o rozměrech 14 x 22 x 6 cm. 
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4.6.1.10. Výkop 2/04 

Výkop 2 o hloubce 1 m se napojoval na zdi 1 a 2 úseku 1a a valnou část svého 
průběhu protínal zeď č. 1, dochovanou téměř až do úrovně terénu nádvoří (obr. 5: 9). 
Tuto zeď bylo také možno vysledovat pod opěrným pilířem V budovy (zeď 14), který 
na ní nasedal dvěma zlomky architektonického článku. Zeď č. 1 byla (druhotně ?) 
provázána se základem zdi 13 (západní nádvorní zeď V křídla). Ta byla převážně 
tvořena čedičem a pískovcem, ale i opukou. Nad základem této zdi výkop odhalil 
zbytky omítky. 

Pouze v SV části byla na profilu patrná souvrství. Celý profil převrstvovaly vrstvy 
1 a pod ní 2, obě pak narušoval vkop. Pod vrstvou 2 probíhala vrstva 5. Pod ní se 
situace značně ztížila  tím, že v části přiléhající ke zdi 1 se objevila vrstva valounků 3 
a podsýpka 4. V pravé části probíhala vrstva 6 a pod ní vrstva 7. Pod vrstvami 7 a 4 
se nacházela vrstva 8, z níž byl bagrem vytržen kus odvodňovacího žlábku. Poslední 
stratigrafickou jednotku tvořila vrstva 9, nacházející se pod vrstvami 8 a 4. 

Vrstvy 2 a 5 jsou na základě keramických nálezů datovatelné nejdříve do 17. 
století. Podsýpku pod dlažbou můžeme zařadit do 16. století. Vrstva 6 pochází 
patrně z 16. století, pod ní se nachází vrstva 7 z rozdrceného čediče. Pod ní je vrstva 
jílu 8. Obě vrstvy 7 a 8 souvisí s usazením odvodňovacího žlábku, který byl v těchto 
místech vzdálen od nádvorní stěny V křídla. V prostoru mezi budovou a žlábkem byla 
dlažba nahrazena jílovou vrstvou a štetováním zabraňujícím průniku vody.  
 

4.6.1.11. Výkop 3/04 

Výkop 3 odhalil průběh odvodňovacího kanálku, tvořeného především čedičovými 
balvany a cihlami o rozměrech 16 x 30 x 7 cm pojenými maltou. Na profilu se celá 
situace jevila tak, že stratigraficky nejvýše byla vrstva 1 – recent. Pod ní se 
nacházela vrstva 2 – dlažba z čedičů s šedohnědou hlinitopísčitou sypkou 
podsýpkou. Pod touto vrstvou probíhala vrstva 3. V této navážce probíhal i samotný 
kanálek, a to beze stopy základového vkopu. 

Vzhledem k malé četnosti keramických nálezů není možno celou situaci blíže 
datovat. 
 

4.6.1.12. Výkop 4/04 

Na profilu výkopu 4 (obr. 5: 18; 12) se projevila poměrně zajímavá situace. V jižní 
části se nacházela zeď 17 známá ze sondy 2. Svrchní část překrývaly vrstva 1 
(totožná s vrstvou 1 sondy 2) a vrstva 2 (totožná s vrstvou 2 sondy 2). Vrstvu 2 
porušoval vkop související s vrstvou 1. Pod nimi se nacházela vrstva 3 (totožná 
s vrstvou 10 sondy 2). Ta nasedala na cihlovou dlažbu – vrstva 4, pod níž byla 
podsýpka z drobných i větších kamenů prolitých maltou – vrstva 5. Obě vrstvy 
nasedaly na o 50 cm předstupující část zdi 17. Pod vrstvou 5 se všechny vrstvy 
svažovaly směrem k jihu. Nejsvrchnější z nich – vrstva 6  má horní hranici sice 
rovnou, ale spodní padá dolů k jihu. Vrstva 7 padá směrem k jihu celá, stejně jako 
vrstva 8 a 9. 

Vrstvy 7, 8 a 9 souvisejí s nejstarší fází tvrze a sledují původní svah terénu při 
jižní straně tvrze, který byl později vyrovnán vrstvou navážek. Můžeme je na základě 
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keramického materiálu datovat do období 14. – 1. pol. 15. století. Vrstva 6 souvisí 
s vyrovnáním terénu při rozšíření tvrze směrem k jihu, kdy k jižnímu průčelí V křídla 
byla přistavěna další místnost. 
 

4.6.2. Rok 2005 

4.6.2.1. Sonda 1/05 

Archeologický výzkum zachytil destrukcí a odpadem vyplněnou prostoru 
nacházející se v přízemí průjezdu (obr. 5: 18). Zásyp je podle materiálu datovatelný 
do počátku 19. století, tedy dobře koresponduje s výsledky SHP, které jeho vytvoření 
klade do období klasicismu. Ze zásypu bylo získáno množství archeologického 
materiálu datovatelného do období 14. – 19. století. Za zmínku především stojí tzv. 
chudý peníz Vladislava II. Jagellonského, ostruha s kolečkem,  renesanční okenní 
terčíky a duté sklo. 

Zajímavá zjištění se vázala ke zdem a portálu (obr. 13). Západní zeď V křídla, 
obsahující ve výši prvního patra intaktně dochovaný portálek je podle tohoto článku 
datovatelná do doby předhusitské, snad až do 2. pol. 14. století. K této zdi se na 
spáru připojuje S zeď vstupní šíje polozapuštěného přízemí V křídla. Spáru 
pokládáme za ryze technologickou záležitost, není zde důvodu uvažovat o velké 
časové následnosti budování obou zdí.  

 

4.6.2.2. Sonda 2/05 

V této sondě (obr. 5: 16; 14) byly zachyceny především recentní terasní zídky a 
navážky mezi nimi obsahující velké množství pozdně gotického a renesančního 
materiálu. Zvláště zajímavé jsou zlomky pozdně gotických prořezávaných a 
renesančních komorových kachlů. Do jedné ze zdí byl použit fragment kanelovaného 
sloupku renesanční edikuly. 

 

4.6.2.3. Sonda 3/05 

V této sondě (obr. 5: 10; 15) jsme zachytili původní západní nádvorní zeď tvrze, 
patrně související s nejstarší stavební fází tvrze. Z zeď S křídla k jejím zbytkům 
přiléhá z vnitřní strany, takže se zdá, že jeho vznik je možno spatřovat až v pozdější 
době (renesance).  
 

4.6.2.4. Sonda 4/05 

Sonda 4 byla umístěna před nádvorní stranou průjezdu (obr. 5: 11). Byla zde 
zjištěna původní úroveň terénu, nacházející se o něco výše než dnešní. Na tuto 
úroveň ukazuje jak skalní výchoz, tak i architektonický článek s jamkou pro 
mechanismus závěsu dveří. 
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4.6.3. Rok 2006 

 

4.6.3.1. Sonda 1/06 

Tato sonda (obr. 5: 17) se omezila na zdokumentování a datování někdejší 
mléčnice, nacházející se severovýchodně od V křídla. Jde o chodbovitý sklípek, 
pravoúhle zahnutý, na jehož konci je studánka se spodní vodou. Podle keramiky 
získané z základového vkopu pochází ze 17. století, což dobře koresponduje s 
první písemnou zmínkou k r. 1671. 
 

4.6.3.2. Sonda 2/06 

Pouze dokumentace dvou vrstev dlažby před S přístavkem V křídla (obr. 5: 15). 
 

4.6.3.3. Sonda 3/06 

Při styku S průčelí V křídla a S průčelí spojovacího krčku (obr. 5: 14). Zatímco 
v nadzemních partiích jsou zdiva připojena na spáru, přičemž S průčelí V křídla je 
starší, pod úrovní terénu běží základ V křídlo i pod zdivo spojovacího krčku. Již 
v nejstarší fázi byl tedy prostor mezi severním a východním křídlem uzavřen, možná 
branou nebo zdí. 
 

4.6.3.4. Sonda 4/06 

Pouze dokumentace dlažby před SV pilířem S křídla (obr. 5: 13). 
 

4.6.3.5. Sonda 5/06 

Uvnitř prostřední místnosti (obr. 5: 1) přízemí S křídla byly při stavebních pracích 
odhaleny torza souvrství. Podle keramického materiálu 2. pol. 14. – 15. století. 
 

4.7. Archeologické nálezy 

 

4.7.1. Rok 2002 

 
Amatérský výkop ve spojovacím krčku, před gotickým portálem (př. č. 3/02, č. sáčku 1) 
 
1. Atypické zlomky (15 frg) 
 
Amatérský výkop ve spojovacím krčku, před gotickým portálem (př. č. 3/02, č. sáčku 2) 
 
1. Část talířovité misky (dno a okraj), oxidační výpal, střep červenookrový, vnitřní stěna pokryta okrově 
žlutou glazurou, které přesahuje přes okraj, datace 16. století (tab. 14: 1). 
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2. Část talířovité misky (dno), oxidační výpal, střep červenookrový, vnitřní stěna pokryta okrově žlutou 
glazurou, které přesahuje přes okraj, datace 16. století (tab. 14: 2). 
3. Zlomek okraje větší hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep červenookrový, vnitřní stěna 
hnědookrově glazována, glazura přesahuje na okraj, okraj přehnutý ostrý, vnější stěna nádoby 
zdobena dvojitou rytou linkou a jednoduchým radýlkem, datace 16. století (tab. 14: 3). 
4. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep červenookrový, režný, okraj zavinutý, pod 
okrajem dvojitá červeně malovaná linka, datace konec 15. - 16. století (tab. 14: 4). 
5. Zlomek okraje hrncovité nádoby, redukční výpal, střep šedý, režný, okraj přehnutý oblý, pod 
okrajem trojitá červeně malovaná linka, datace konec 15. - 16. století (tab. 14: 5). 
6. Dva fragmenty trojnožky s jednou nožkou a části držadla, oxidační výpal, střep světle okrový. Na 
vnitřní straně žlutá glazura, která stekla i na vnější část, 16. století. 
7. Část stěny a dna trojnožky, oxidační výpal, šedý střep, vnitřní povrch žlutohnědě glazovaný, glazura 
přetekla přes okraj, dno vypouklé, datace 16. – 17. století (4 frg). 
8. Zlomek stěny velké hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, vnitřek žlutě glazován, na vnější 
stěně plastická rytá páska (tzv. řetízek), datace 16. – 17. století. 
9. Atypické střepy (8 frg). 
 
Amatérský výkop ve spojovacím krčku, před gotickým portálem (př. č. 3/02, č. sáčku 3) 
 
1. Zlomky zeleně glazovaných reliéfních kachlů, ČVS zaplňuje kruhová konkávní nebo konvexní 
plocha s rostlinným dekorem v rozích, ČVS zeleně glazována, uvnitř silné stopy očazení a otisk 
textilie, datace 2. pol. 16. – 1. pol. 17. století (11 frg). 
2. Zlomky římsových profilovaných kachlů, čelní stěna pokryta zelenou glazurou, zadní strana 
očazená a s otisky textilie, datace 2. pol. 16. – 1. pol. 17. století (7 fgr). 
3. Zlomky komor (20 frg) 
 
Amatérský výkop ve spojovacím krčku, před gotickým portálem (př. č. 3/02, č. sáčku 4) 
 
1. Zlomky zeleně glazovaných reliéfních kachlů, ČVS zaplňuje kruhová konkávní nebo konvexní 
plocha s trojlístkem v rozích, ČVS zeleně glazována, uvnitř silné stopy očazení a otisk textilie, datace 
2. pol. 16. – 1. pol. 17. století (12 frg). 
2. Fragmenty ČVS komorového kachle s palmetovitými motivy v podlouhlých mandorlovitých polích, 
zeleně glazováno, stopy očazení, datace 2. pol. 16. století (2 frg). 
3. Zlomky ČVS a komor režného reliéfního kachle, motiv kruhový medailonek s rostlinými motivy 
v rozích (ústřední poprsí chybí), datace 2. pol. 16. století (5 frg). 
4. Zlomek akroterie ve tvaru kuželky balustrády, zeleně glazován, datace 2. pol. 16. – poč. 17. století. 
5. Fragmenty komor a okrajových lišt (28 frg). 
 

4.7.2. Rok 2004 

 
Zásyp před portálem – spojovací krček (př. č. 129/04, č. sáčku 1) 
 
1. Zlomek zvonovité pokličky, oxidační výpal, střep světle okrový, datace konec 16. století (tab. 13: 1). 
2. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, režný, okraj zdoben červeně 
malovanou linkou, tělo nádoby zdobeno dvojitou červeně malovanou linkou, datace konec 16. století 
(tab. 13: 2). 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, režný, tělo nádoby zdobeno trojitou 
červeně malovanou linkou, datace konec 16. století (tab. 13: 3). 
4. Zlomek prořezávaného kachle, zelená glazura, motiv nejasný, datace 2. pol. 16. století (1 frg). 
5. Část pekáče, datace 19. století (4 frg). 
 
Vrstva 9 – V profil – výkop 4 (př. č. 130/04, č. sáčku 3) 
 
1. Zlomek zvonovité pokličky, oxidační výpal, střep červenohnědý, lehce slídovaný, datace konec 14. 
– 1. pol. 15. století (tab. 9: 1). 
2. Zlomek okraje kahanu, oxidační výpal, střep světle okrový, lehce slídovaný, datace konec 14. – 1. 
pol. 15. století (tab. 9: 2). 
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3. Zlomek dna větší hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, lehce slídovaný, dno nese 
stopy jemné podsýpky, datace konec 14. – 1. pol. 15. století. 
4. Atypické střepy, středověk (4 frg). 
 
Vchod do Z budovy – zásyp – 130 cm (př. č. 130/04, č. sáčku 4) 
 
1. Zlomek rohu ČVS a komory režného oxidačně páleného kachle, v rohu motiv patky arkády, na liště 
ČVS kapka žlutookrové glazury, datace 16. století (tab. 3: 1).  
2. Zlomek spodní části a dna hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový, na vnitřní straně těla 
nádoby žlutá glazura, na vnější straně kapka zelené glazury, na dně stopy odříznutí strunou 
z rychleotáčivého hrnčířského kruhu, datace 2. pol. 16. - 17. století (tab. 3: 2). 
 
Zásyp u vnitřního líce zdi č. 6 (př. č. 130/04, č. sáčku 17) 
 
1. Zlomek spodní části a dna hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep tmavě šedý s mírným obsahem 
slídy, na lomu sendvičový efekt, dno s jemnou podsýpkou, datace 14. století (tab. 12: 1). 
2. Část spodní části a dna hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový, na lomu sendvičový efekt, 
dno s jemnou podsýpkou ?, datace 14. - 1. pol. 15. století (tab. 12: 2). 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, červenohnědý střep, glazováno hnědě na obou 
stěnách, okraj zavinutý, datace 17. – 18. století (tab. 12: 3). 
4. Atypické střepy (3 frg). 
 
Suťový kužel nad západní budovou (př. č. 130/04, č. sáčku 29) 
 
1. Zlomek komory a části ČVS reliéfního kachle, ČVS překryta zelenou galzurou, zadní strana 
očazená s otiskem textilie, motiv ČVS nejasný, datace 2. pol. 16. – poč. 17. století. 
 
Vrstva 1 – výkop 1 A (př. č. 130/04, č. sáčku 30) 
 
1. Pravděpodobně okraj džbánu, oxidační výpal, střep okrový, hnědě glazovaný, okraj jednoduchý, 
datace 18. století ? (1 frg). 
 
Vrstva 2 – výkop 1 A (př. č. 130/04, č. sáčku 34) 
 
1, 2, 4. Zlomky okraje větší režné hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, okraj přehnutý oblý, 
datace 16. století (tab. 6: 1,2,4) 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep šedý, uvnitř žlutohnědá glazura přesahující i 
na okraj, okraj zavinutý, datace 16. – 1. pol. 17. století (tab. 6: 3). 
5. Zlomek drobné misky, výpal oxidační, střep okrový, uvnitř pod světlou transparentní glazurou 
vícebarevné trasakování (zelená a hnědá), okraj vytažený ven vyhnutý, na vnější stěně stopy červené 
engoby, datace 16. – 17. století (tab. 6: 5). 
6. Zlomek okraje talíře, na vnitřní stěně červená engoba, žlutý štetcem malovaný stylizovaný rostlinný 
motiv, vše překryto transparentní glazurou, z vnější strany stopy stékání výzdoby a glazury, datace 16. 
– 17. století (tab. 6: 6). 
7. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, na vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na vnější 
straně plastická hřebenovaná páska a dvojitá červená linka, datace 16. – 1. pol. 17. století (tab. 6: 7). 
8. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový, uvnitř žlutohnědá glazura přesahující 
i na okraj, okraj zavinutý, pod okrajem jednoduchá červeně malovaná linka, tělo zdobeno vývalkovou 
šroubovicí, otisk po uchu, datace 16. – 1. pol. 17. století (tab. 6: 8). 
9. Část těla a dna hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep šedý, vnitřní stěna překryta žlutohnědou 
glazurou, dno nese stopy odříznutí z rychlootáčivého kruhu. Vnější stěny nádoby zdobeny vývalkovou 
šroubovicí, datace 16. - 17. století 
10 - 12.  Zlomek těl hrncovité nádoby, oxidační výpal, na vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na 
vnější straně plastická hřebenovaná páska, u jednoho střepu červená linka, datace 16. – 17. století 
13. Zlomek těla kameninové nádoby, střep okrový, při vnějším povrchu šedavý vlivem solné glazury, 
na vnější straně kolkovaná a rytá výzdoba, datování přelom 16. – 17. století. 
14. Zlomky těl hrncovitých nádob, oxidační výpal, na vnitřní straně těl nádob žlutá glazura, jenoduchá 
nebo vícenásobná červená linka, někdy dvě souběžné linky a mezi nimi vlnovka, datace 16. – 17. 
století (18 frg) 
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15. Zlomky těl hrncovitých nádob, oxidační výpal, režný červenookrový střep, zdobeno vícenásobnou 
červenou linkou, datace 16. století (5 frg). 
15. Atypické střepy (77 frg). 
 
Lože odvodňovacího žlábku – výkop 1 B (č. př. 130/04, č. sáčku 35) 
 
1. Atypické střepy, 16. století (8 frg) 
 
Vrstva 4 – výkop 1 A (př. č. 130/04, č. sáčku 38) 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový, uvnitř žlutohnědá glazura přesahující 
i na okraj, okraj zavinutý, datace 16. století 
2. Atypické střepy, datace 16. století (16 frg). 
 
Obj. 2/04 – vrstva C – výkop 1 A – J profil (př. č. 130/04, č. sáčku 42) 
 
1. Část jednouchého hrnce, oxidační výpal, střep světle šedý, okraj přehnutý ostrý, uvnitř nádoby 
hnědožlutá glazura, samotná okraj s částí ucha překryt navíc zelenou glazurou, vnější povrch režný 
s vývalkovou šroubovicí, ucho páskové tažené, datace před pol. 16. století (tab. 8: 1). 
2. Část jednouchého hrnce, oxidační výpal, střep světle okrový, okraj nedochován, snad přehnutý 
ostrý ?, uvnitř nádoby hnědožlutá glazura, vnější povrch režný s nízkou vývalkovou šroubovicí, otisk 
po uchu, datace před pol. 16. století (tab. 8: 2). 
3. Část těla a dna hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, vnitřní stěna překryta žlutohnědou 
glazurou se zeleným nádechem, vnější stěny režné s kapkami vnitřní glazury, dno nese stopy 
odříznutí z rychlootáčivého kruhu (tab. 8: 3). 
4. Fragmenty těl nádob, oxidační výpal, okrový střep, uvnitř žlutě glazovány, jednoduchá, linka (1 frg). 
5. Fragmenty těl nádob, oxidační výpal, okrový režný střep, jednoduchá, dvojitá a vícenásobná linka (7 
frg). 
6. Fragment těla nádoby, oxidační výpal, okrový střep, uvnitř žlutá glazura (1 frg). 
7. Zlomky okrajů nádob, oxidační výpal, střep okrový, okraje přehnuté ostré, vnitřní glazura žlutá, 
žlutohnědá a hnědá, zasahuje až na okraj, datace 16. století (8 frg).  
8. Zlomky okrajů nádob, oxidační výpal, střep okrový režný, okraje přehnuté ostré, datace 16. století (1 
frg). 
9. Zlomky zvonovité pokličky, oxidační výpal, střep světle okrový (2 frg). 
10. Část okraje nádoby s taženým páskovým uchem, oxidační výpal, střep okrový režný, okraj 
přehnutý ostrý, datace 16. století. 
11. Část stěny trojnožky, oxidační výpal, šedý střep, vnitřní povrch žlutohnědě glazovaný, glazura 
přetekla přes okraj, datace 16. století (tab. 8: 4). 
12. Část zvonovité pokličky, oxidační výpal, střep světle okrový, datace 16. století (tab. 8: 5). 
13. Zlomek okraje a těla větší hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový, okraj přehnutý 
oblý, vnitřní povrch žluthnědě glazován, glazura zasahuje až na okraj, datace 16. století (tab. 8: 6). 
14. Zlomek okraje a těla větší hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový, okraj zavinutý, 
vnitřní povrch žluthnědě glazován, glazura zasahuje až na okraj, datace 16. století (tab. 8: 7). 
15. Zlomek okraje a těla hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový, okraj vytažený, vnitřní 
povrch žluthnědě glazován, glazura zasahuje až na okraj, datace 16. století (tab. 8: 8). 
16. Zlomek okraje a těla hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový režný, okraj přehnutý 
ostrý, pod okrajem patrně jednoduchá červeně malovaná linka,  datace 16. století (tab. 8: 9). 
17. Zlomek okraje a těla větší hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový, okraj přehnutý 
oblý, vnitřní povrch žluthnědě glazován, glazura zasahuje až na okraj, datace 16. století (tab. 8: 10). 
18. Zlomek těla hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový režný, střep druhotně z obou 
starn očazený, tělo zdobeno jednoduchou červeně malovanou linkou, datace 16. století (tab. 8: 11). 
19. Zlomek okraje a těla větší hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový, okraj zavinutý, 
vnitřní povrch žluthnědě glazován, glazura zasahuje až na okraj, vnější povrch druhotně očazen, 
patrné přilepení ucha, datace 16. století (tab. 8: 12). 
20. Část stěny a okraje trojnožky, oxidační výpal, šedý střep, vnitřní povrch žlutě glazovaný, glazura 
přetekla přes okraj, datace 16. století (tab. 8: 13). 
21. Zlomek okraje a těla větší hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep světle okrový, okraj zavinutý, 
vnitřní povrch žluthnědě glazován, glazura zasahuje až na okraj, datace 16. století (tab. 8: 14). 
22. Atypické střepy (233 frg). 
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Objekt 2/04 – vrstva C – výkop 1 A (př. č. 130/04, č. sáčku 43) 
 
1.  Atypické střepy, datace 16. století (12 frg). 
 
Objekt 2/04 – vrstva C – výkop 1 A (př.č. 130/04, č. sáčku 44) 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, okraj přehnutý ostrý, na okraji 
červeně malovaná linka, datace konec 15. – 1. pol. 16. století (tab. 11: 1). 
2. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep šedý, okraj přehnutý ostrý, na vnitřní stěně 
hnědozelená glazura přesahující i na okraj, pod okrajem rytá linie, datace konec 15. – 1. pol. 16. 
století (tab. 11: 2). 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby s uchem, oxidační výpal, střep okrový, okraj přehnutý oblý, ucho 
páskové tažené, na vnitřní straně žlutá glazura, která přesahuje na okraj, na vnější stěně dvojitá rytá 
linie, datace 16. století (tab. 11: 3). 
4. Zlomek spodní části a dna hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep šedý, vnitřní stěna žlutohnědě 
glazovaná, tělo nádoby zdobeno vývalkovou šroubovicí, dno nádoby obtáčené, druhotně do dna vyryt 
křížek (tvar X), datace 16. století (tab. 11: 4). 
5. Pásková tažená ucha s žlutohnědou glazurou (2 frg). 
6. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, okraj přehnutý ostrý, datace 
konec 15. – 1. pol. 16. století. 
7. Zlomky těl hrncovitých nádob, oxidační výpal, na vnitřní straně těl nádob žlutá glazura, jenoduchá (1 
frg) 
8. Zlomky těl hrncovitých nádob, oxidační výpal, režný červenookrový střep, zdobeno jednoduchou a 
dvojitou červenou linkou, datace 16. století (4 frg). 
9. Atypické střepy, datace 16. století (73 frg). 
 
Sběry – haldy u výkopů 1 A a B a 2 (př. č. 130/04, č. sáčku 46) 
 
1. Zlomek mísy (pernice), redukční výpal, střep černý středně hrubě ostřený, okraj vodorovný 
obloukovitý, datace 16. století (tab. 5: 1). 
2. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, na vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na vnější 
straně plastická hřebenovaná páska a dvojitá červená linka, datace 16. – 1. pol. 17. století (tab. 5: 2). 
3. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, na vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na vnější 
straně plastická hřebenovaná páska a dvojitá červená linka, datace 16. – 1. pol. 17. století (tab. 5: 3). 
4. Atypické střepy (35 frg). 
 
Vrstva 10 – zásyp – V budova (př. č. 130/04, č. sáčku 57) 
 
1. Fragment ČVS a komory reliéfního kachle, střep okrový režný, na zdaní straně silné očazení a otisk 
textílie, na ČVS motiv kruhového medailonku, v rohu nad ním číslice 6 (patrně z letopočtu), datace 2. 
pol. 16. století (tab. 15). 
2. Zlomky těla velkých hrncovitých nádob, výpal oxidační, střep okrový, vnitřní stěna glazována žlutě a 
hnědožlutě, jednoduchá a dvojitá červeně malované linka na vnější straně, 16. století (2 frg). 
3. Atypické střepy (2 frg). 
 
Vrstva 10 – zásyp – V budova (př. č. 130/04, č. sáčku 58) 
 
1. -2. Dva zlomky hnědě polévané polokameniny, recent 19. – zač. 20. století (tab. 2: 1,2).  
3. Fragment ČVS režného tapetového kachle s dekorativním motivem, zadní strana očazená 
s otiskem textilie, datace 2. pol. 16. a zač. 17. století (tab. 2: 3).  
4. Zlomek okraje hrncovité nádoby, okraj přehnutý ostrý, výpal oxidační, střep světlý šedý, na okraji 
zbytky červeně malované linky, datace konec 15. – 1. pol. 16. století (tab. 2: 4).  
5. Zlomek spodní části a dna hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový, na vnější straně těla 
nádoby okrově zelená glazura, datace 2. pol. 16. - 17. století. 
6. Atypické střepy (9 frg). 
 
Vrstva 15 – S profil – V budova (př. č. 130/04, č. sáčku 59) 
 
1. Zlomek okraje pravděpodobně džbánu, redukční výpal, střep šedočerný, okraj jednoduchý s rytým 
žlábkem, datace 14. – 15. století. 
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2. Atypický střep. 
 
Vrstva 10 – S profil - V budova (př. č. 130/04, č. sáčku 62) 
 
1. Zlomek talíře uvnitř zeleně glazovaného, střep světlý mírně ostřený, výpal oxidační, na dně stopy 
odříznutí strunou z rychleotáčivého hrnčířského kruhu. Datace 2. pol. 16. - 17. století. (tab. 1) 
 
Objekt 2/04 – vrstva C – výkop 1 A (př. č. 130/04, č. sáčku 63) 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, okraj přehnutý ostrý, datace 
konec 15. – 1. pol. 16. století (tab. 10: 1). 
2 . Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, okraj přehnutý ostrý, na vnější 
straně červeně malovaná linka, datace konec 15. – 1. pol. 16. století (tab. 10: 2). 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep světle okrový, okraj přehnutý ostrý, datace 
konec 15. – 1. pol. 16. století (tab. 10: 3). 
4. Zlomek okraje mísy, oxidační výpal, střep okrový, okraj přehnutý, vnitřní stěna nedochována, na 
vnější straně zbytky žlutohnědé glazury sahající mírně pod okraj, datace 16. století (tab. 10: 4). 
5. Zlomek zvonovité pokličky, oxidační výpal, střep světle šedý, datace konec 15. století (tab. 10: 5). 
6. Zlomek těla drobné nádobky (džbánek či hračka), oxidační výpal, střep světle šedý, uvnitř 
žlutohnědá glazura, na vnějším povrchu plastický nálep zdobený kolkem a zelená glazura, datace 16. 
století (tab. 10: 6). 
7. Zlomek okraje a celé páskové tažené ucho, výpal oxidační, střep světle okrový režný, okraj 
přehnutý ostrý, datace 16. století. 
8. Atypické střepy (272 frg). 
 
Vrstva 12 – výkop 1 B (př. č. 130/04, č. sáčku 64) 
 
1. Fragment těla nádoby, oxidační výpal, střep šedý, 15. – 16. století 
 
Vrstva 14 – výkop 1 B (př. č. 130/04, č. sáčku 66) 
 
1. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, světle okrový režný střep, vnější povrch zdoben 
vývalkovou šroubovicí, datace 2. pol. 14. století – začátek 15. století. 
2. Atypické střepy, datace 2. pol. 14. století – začátek 15. století? (4 frg) 
 
Vrstva 10 – výkop 1 B (př. č. 130/04, č. sáčku 67) 
 
1. Část trojnožky s dochovanou jednou nohou a náběhem na úchyt, výpal oxidační, střep šedý, na 
vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na spodní straně a na nožce stopy očazení, datace 2. pol. 16. 
- 17. století (tab. 4: 1). 
2. Zlomek spodní části hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový, na vnitřní straně těla nádoby 
žlutá glazura, datace 2. pol. 16. - 17. století (tab. 4: 2). 
3. Atypické střepy (10 frg). 
 
Vrstva 4 - Výkop 2 (př. č. 130/04, č. sáčku 71) 
 
1. Atypické střepy (3 frg). 
 
Vrstva 5 - Výkop 2 (př. č. 130/04, č. sáčku 72) 
 
1. Zlomek těla kameninové nádoby, střep okrový, při vnějším povrchu šedavý vlivem solné glazury, na 
vnější straně kolkovaná a rytá výzdoba, datování přelom 16. – 17. století (tab. 7). 
2. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep tmavě okrový, na vnější straně špatně čitelné tři 
červeně malované linky, datace 16. století. 
3. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, na vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na vnější 
straně plastická hřebenovaná páska, datace 16. – 1. pol. 17. století. 
4. Zlomek těla hrncovité nádoby, oxidační výpal, na vnitřní straně těla nádoby žlutá glazura, na vnější 
straně červeně malované linky (2 rovné, jedna vlnovka mezi nimi), datace 16. – 1. pol. 17. století (4 
frg). 
5. Atypický střep (17 frg). 
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Vrstva 6 - Výkop 2 (př. č. 130/04, č. sáčku 73) 
 
1. Zlomek hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, na vnitřní straně žlutě glazovaný, glazura 
přesahuje i na okraj, okruží nízké, datace 16. století. 
2. Atypické střepy (3 frg). 
 
Vrstva 8 - Výkop 2 (př. č. 130/04, č. sáčku 74) 
 
1. Atypický střep. 
 
Vrstva 1 – výkop 1 B (př. č. 130/04, č. sáčku 79) 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep šedý, obě stěny nádoby žlutě glazovány, 
okraj zavinutý, datace 17. století. 
 
Vrstva 2 - Výkop 3 (př. č. 130/04, č. sáčku 81) 
 
1. Atypické střepy, datace po 16. st. (9 frg). 
 
Vrstva 3 - Výkop 3 (př. č. 130/04, č. sáčku 82) 
 
1 – Zlomek těla kameninové nádoby, datace 19. století. 
 

4.7.3. Rok 2006 
 
Vrstva 1 – pod stěnou B – místnost 1.4  
 
1. Zlomky nádobkových kachlů, střep okrový  režný, oxidační výpal, očazené, zbytky pravděpodobně 
druhotně vypálených výmazů, datace 2. pol. 14. – 15. století (17 frg). Všechny zlomky vykazují 
známky vysokého žáru, přičemž není jasné, zda to bylo způsobeno umístěním v kamnech nebo 
požárem celé konstrukce. 
2. Kouřovod, střep okrový  režný, oxidační výpal, očazený, datace 2. pol. 14. – 15. století (2 frg). 
Všechny zlomky vykazují známky vysokého žáru, přičemž není jasné, zda to bylo způsobeno 
umístěním v kamnech nebo požárem celé konstrukce. 
3. Zlomky těl hrncovitých nádob, výpal oxidační, střep okrový režný, datace 2. pol. 14. – 15. století (14 
frg). 
 
 
Vrstva 3 – sonda 1/06 – místnost 1.4  
 
1.  Zlomky nádobkových kachlů, střep okrový  režný, oxidační výpal, očazené, zbytky pravděpodobně 
druhotně vypálených výmazů, datace 2. pol. 14. – 15. století (26 frg). Všechny zlomky vykazují 
známky vysokého žáru, přičemž není jasné, zda to bylo způsobeno umístěním v kamnech nebo 
požárem celé konstrukce.  
2. Struska barevného kovu (možná roztavený předmět). 
 
Vrstva 4 – sonda 1/06 – místnost 1.4  
 
1. Atypický střep. 
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4.8. Interpretace 

 

Nejspíše v 2. pol. 14. nebo na počátku 15. století došlo k výstavbě severního a 

východního křídla tvrze (obr. 5). K této časné dataci nás opravňuje zejména nově 

odkrytý hrotitý portál v 1. patře východního křídla a vrstvy v přízemí S křídla. Tvrz 

v této době byla vybavena kamny nebo pecí z nádobkových kachlů. Do této doby 

patrně můžeme zcela jistě zařadit oba suterény, polozapuštěné přízemí a patro 

(nebo spíše jeho část) V křídla. Otázkou zůstává severní křídlo, které je silně 

porušené novověkými úpravami. Minimálně V a J zeď pocházejí zcela určitě z doby 

před výstavbou spojovacího krčku, jejich přesné časové zařazení neznáme. 

Archeologickým výzkumem se nepodařilo prokázat žádné starší osídlení a to ani 

v prostoru předpokládané věžové stavby. To by dobře korespondovalo s písemnými 

prameny, které se až do 14. století zmiňují nejspíše pouze o Režném Újezdě. 

Kolem poloviny 16. století vznikla nádvorní zeď zachycená ve výkopech 1 A a 2, 

pod východní zdí západní budovy a snad i před Z průčelím S křídla (jestli není ještě 

starší). Zeď ohrazovala celý areál, do kterého se nejspíše vstupovalo v pramenech 

vystupující branou na západní straně nebo mezi S a V křídlem. Zeď byla založena na 

hraně svahu, jak je patrné na profilu výkopu 4/04. Vnitřní nádvoří bylo v této době 

vydlážděno křemennými valounky.  

K další velké přestavbě došlo kolem poloviny 16. století, kdy vzniká spojovací 

krček. Někdy poté, patrně ještě v 2. pol. 16. století došlo k výstavbě západní budovy 

a rozšíření východního křídla o jižní část. Je velmi pravděpodobné, že zmíněná 

západní budova je totožná se sýpkou známou z popisu z r. 1671, která stála vedle 

brány. Původně ovšem patrně sloužila obytným a reprezentativním účelům, jak 

prozrazují malované interiérové omítky. Původní jižní ohradní zeď byla ubourána a 

místo ní postavena nová (dnes přezděná šikmou terasní zdí). Nově připojená část 

nádvoří, vyrovnaná nasypáním, byla vydlážděna čedičovými kameny. Podél 

nádvorního průčelí byl osazen odvodňovací kanálek vyvádějící dešťovou vodu 

z nádvoří do dolního rybníka.  

Dalších úprav, které se nám podařilo archeologicky zachytit, se tvrz dočkala na 

konci 17. století, kdy byla západní budova až na sklepy zbourána. 

Na komplexní interpretaci jednotlivých stavebních fází a mikrofází zde není 

dostatek místa, navíc průzkum tvrze není doposud ukončen. Základní představu o 
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dosavadních výsledcích poskytují přiložené plány (obr. 16, 17, 18, přiložena legenda 

stavebněhistorického vývoje obr. 19). 

Tvrz sloužila až do 17. století jako rezidenční sídlo spojené s významnými rody 

českých dějin. Nároky na reprezentaci a změny životního stylu se odrazily i na její 

stavební podobě, která podléhala zvláště v renesančním období častým změnám. 

V 17. století, v souvislosti s připojením k lovosickému velkostatku, tvrz degradovala 

na pouhé sídlo správy statku a její budovy byly z valné části využity k hospodářským 

účelům. To se podepsalo i na jejich stavu, kdy pomalu chátraly a některé z nich i 

zanikly. 

5. Boreč 

 

Ves se nachází 4 km západně od Lovosic, již uvnitř Českého středohoří. Areál 

zámku, původní tvrze, se nachází na severovýchodním okraji návsi, v jižním 

sousedství hospodářského dvora (obr. 20 a 21). 

 

5.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Dějinami vsi a sídla se věnoval poprvé J. Veselý v publikaci z r. 1894 (1894, 51-

56). Popis zámku z uměleckého hlediska obsahuje i nevydaný soupis památek 

z doby před r. 1920 (Luksch před 1920, 17). Historii tvrze a zámku se věnoval i A. 

Sedláček (1920, 400-401). Základní informace nechybí ani v základních soupisech 

památek (Wirth a kol. 1957, 47, Anděl – Kabíček 1962, 99, Poche a kol. 1977, 103-

104, Anděl a kol. 1984, 49). Doposud nejrozsáhlejší uměleckohistorický rozbor 

zámku publikovala M. Hlaváčková v r. 1979 (1979a, 98, 118-120). Naposledy se 

zámku věnovali i P. Vlček (1999, 175-176).  

 

5.2. Dějiny Borče 

 

Ves Boreč je připomínána již v listinném falzu z r. 1227, podle kterého patřila 

pražskému svatojiřskému klášteru („…Borec…“, CDB II, č. 378, 422). I když je první 

zmínka sporná, prokazatelně dokládá držbu vsi benediktinkami i listina papeže 
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Řehoře IX. z 2. 7. 1233 („…Borec…“, CDB III/1, č. 40, 39). Další zmínka o vsi, 

tentokráte ovšem v světském držení, pochází z listiny datované do doby okolo r. 

1250, kterou Jan ze Hořence a na Žitenicích prodal klášteru v Alt Zelle plat na svém 

statku v Sulejovicích. Téměř na konci svědecké řady listiny je zmíněn jakýsi Chval 

z Borčky (CDB IV/1, č. 201, 363). Sedláček uvádí dnes již neověřitelnou informaci 

z Archivu Lovosického, že zmíněný vladyka Chval žil ještě na konci 13. století 

(Sedláček 1923, 400). Je doposud nevyjasněnou otázkou, jestli tehdy byla ves 

rozdělena mezi církevní a vladycké vlastníky na dvě části, jak se uvádí v Hradech 

(Anděl a kol. 1984, 49), nebo jestli ji pražský svatojiřský klášter novým vlastníkům 

odprodal, jak zase uvádí R. Anděl – J. Kabíček (1962, 99) nebo P. Vlček (1999, 175). 

Pravděpodobnější se zdá první možnost. Církevní instituce totiž v Českém středohoří 

kolonizační činnost téměř neprováděly (Žemlička 1980, 104). Zdá se, že ves byla 

založena světskou osobou již během kolonizační vlny na přelomu 12. a 13. století 

(Žemlička 1980, 80) a že teprve druhotně byla její část věnována svatojiřskému 

klášteru (tamtéž). 

Znovu se ves připomíná r. 1353 v predikátu Ctibora Václavova, precentora 

v chóru Panny Marie u oltáře Navštívení Panny Marie a českých patronů v chrámu 

sv. Víta v Praze (Ryba 1998, 58). Následujícího roku žádal Karel IV. o kanonikát pro 

Ctibora z Borče a možnost mít zpovědníka k rozhřešení hříchů pro Ctibora, jeho 

matku Vlastu a bratra Pavla (MVB II, č. 192, 81). Ctibor z Borče je zmiňován ještě r. 

1355, kdy předložil bamberskému biskupovi listinu Karla IV. o založení kaple Panny 

Marie v Norimberku (Ryba 1998, 58). Roku 1390 je zmiňován Ješek Kočička z Borče 

(„…Jesconem de Borczie…“ RTT I, č. 9, 75). Tohoto roku se zmíněný Ješek spolu 

s dalšími podílel na donaci oltářů sv. Petra a Pavla a sv. Palmacia mučedníka 

v kostele Všech Svatých v Litoměřicích („…Kocziczka de Borcz…“, LE III, č. 467, 

320-321). Ješek Kočička se naposledy se uvádí k r. 1403 (AČ XXXV, č. 2, 324), 

tehdy byl ale již mrtvý. V r. 1483 zapsal Jan Skřeka z Borče ves s tvrzí, která se 

tehdy poprvé připomíná, Václavu z Vliněvsi, po němž ji v l. 1502 - 1525 držel jeho 

nástupce Smil (AČ XII, 496, DZ 44 F 20, DZ 84 G 30, vše podle Sedláček 1923, 

400). Po jeho smrti majetky převzala vdova po něm Magdaléna z Dalkovic, 

připomínaná k r. 1525 („…Magdalenu z Dalkovic a v Borči…“, AČ XXXIII, č. 6839, 

519).  Patrně nedlouho poté se panství ujal Smilův syn Jindřich z Vliněvsi, který je 

prodal r. 1546 Kryštofovi z Berbištorfu za 1 575 kop českých grošů. Majetky tehdy 

zahrnovaly: tvrz a dvůr Boreč s loukami, háji, vinicemi, chmelnicemi, ovocnými 
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zahradami, vsi Boreč a Režný Újezd s rybníkem a zahradou pod vrchem Lovošem 

(DZ 8 C 26, DZ 47 F 25-26, vše podle Veselý 1894, 52). Od Kryštofa z Berbistorfu 

panství 14. srpna 1564 koupil za 3 500 kop českých grošů Jindřich Berka z Dubé (DZ 

56 O 14-15, DZ 87 K 30, vše podle Veselý 1894, 52), ale již o rok později – 2. října 

1565 - je prodal za 3 000 kop českých grošů Zdeslavovi Kaplíři ze Sulevic a na 

Skalce (DZ 87 N 13-14 podle Veselý 1894, 52). Zdeslavova dcera Anna Boreč r. 

1571 postoupila Adamu Kuneši z Lukavce (DZ 17 J 30, DZ 88 J 13, vše podle 

Sedláček 1923, 401), po jehož smrti v r. 1584 ji  zdědil jeho bratr Albrecht (DZ 22 J 

16-17, podle Veselý 1894, 52). Ten ale zemřel, aniž by zanechal žijícího dědice již 

v r. 1585 (Sedláček 1923, 401). Panství získal Jan Rút z Dírného (DZ 23 B 17, DZ 

235 M 6, podle Veselý 1894, 52), který jej r. 1588 prodal za 13 000 kop míšeňských 

grošů Anně Rútové z Dírného, rozené ze Sulevic. K panství tehdy patřili tvrz, dvůr a 

pivovar v Borči, vsi Boreč, Režný Újezd a Lukavec a nějaké vinice (DZ 169 J 19-20, 

podle Veselý 1894, 52). 

Boreč zůstala v držení tohoto rodu až do r. 1623, kdy byla Bohuslavu z Dírného 

pro účast na stavovském povstání zkonfiskována. Císařským výnosem z 18. ledna 

1629 získal sice Boreč nazpět, ale již 18. října 1629 (někdy nesprávně uváděno 

1630) ji prodal Apoleně ze Salhausenu za 12 500 kop míšeňských (DZ 296 L 30-M 2, 

podle Veselý 1894, 52-53) a odešel do Pirny, kde následujícího roku umírá. Jeho syn 

Zdislav se r. 1631 do země vrátil se saským vojskem a nakrátko se ujal i správy 

borečského statku (Veselý 1894, 53, Anděl a kol. 1984, 49). Po odchodu Sasů 

z Čech byla Boreč znovu zkonfiskována a prodána Marii Magdaléně, manželce Jana 

Trčky z Lípy (tamtéž). Dlouho však zde nepobyla, Trčka byl r. 1634 zavražděn 

v Chebu a jeho statky byly zkonfiskovány. Ves s tvrzí připadla majitelce Čížkovic 

hraběnce Anežce z Palantu roz. z Ebersteinu, ale již r. 1638 byla podle rozhodnutí 

císařské komise navrácena Apoleně ze Salhausenu (Veselý 1894, 53). Po její smrti 

téhož roku majetky získal její syn Volf Abraham (DZ 40 G 31, podle Veselý 1894, 53), 

odchovanec brněnských jezuitů. Anežka se s tímto verdiktem nesmířila a 28. září 

1638 násilně vtrhla se svojí čeledí a dvěma vozy na tvrz, strhala všechny zámky, 

vyrazila všechny dveře a uloupila zdejší ovoce. O několik dní později to celé završila 

ještě tím, že nechala borečské poddané posbírat hrozny z vinic a odvést je do 

Čížkovic. Prý chtěla i v Čížkovicích uvěznit Volfa Abrahama, což se jí nepovedlo. 

Místodržitelství bylo nuceno v říjnu zasáhnout potvrzením rozhodnutí císařské 

komise. Jak celá záležitost dopadla, není blíže známo (Veselý 1894, 53-54). Volf 
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Abraham zpustošené panství 21. srpna 1642 prodal Kateřině de Contreras roz. von 

Rutgerts (Veselý 1894, 54). Ta postoupila 20. března 1647 polovinu statku své sestře 

Martě Kropf. Obě sestry prodaly 15. ledna 1661 Boreč s Lukavcem Janu Pavlovi 

Aldringenovi za 7 000 rýnských zlatých (DZ 316 E 12-14, podle Veselý 1894, 54). Po 

něm přešlo panství na Kateřinu Alžbětu roz. z Valdštejna, která je 23. října 1668 

prodala Janu Kryštofovi Rajskýmu z Dubnice za 14 000 rýnských zlatých. Ve výčtu 

majetku se mimo jiné uvádí tvrz, sladovna, pivovar, tři hospodářství, ovčín, tři vinice, 

z nichž jedna se nacházela u Litoměřic a ves Režný Újezd (DZ 318 G 9-11, podle 

Veselý 1894, 54). Z r. 1672 pochází inventář zámku, který je součástí lobkovického 

Rodinného archivu a je dnes nepřístupný badatelům (Křivka – Hanzal – Košťál – 

Kynčil 1963, 120). Jan Kryštof ve svém testamentu z r. 1672 odkázal celý majetek 

svým synům Janu Štefanovi a Kašparu Kryštofovi do společného vlastnictví. Zároveň 

je zavázal zajistit své dcery a vdovu po něm (DZ 115 D 12-13, DZ 264 Q 2-5, podle 

Veselý 1894, 54). Roku 1680 se oba bratři dohodli a panství si rozdělili, přičemž 

Boreč získal Jan Štefan (Veselý 1894, 54). Ten ve svém testamentu z 16. prosince 

1695 odkázal panství po dobu nezletilosti svých dětí Jiřího Leopolda, Jana Štefana, 

Kateřiny Barbory a Anny Františky, do správcovství jejich matce Maxmiliáně Terezii 

rozené Příchovské (DZ 117 K 10, podle Veselý 1894, 54-55). Zemřel až r. 1710 a 

panství se ujal jeho syn Jiří Leopold. Za něho byli Rajští z Dubnice testamentem 

Karla VI. z 4. října 1723 povýšeni do panského stavu. Jiří Leopold zůstal svobodný a 

zemřel v Borči 3. října 1737 (Veselý 1894, 55). Po něm panství získala jeho sestra 

Kateřina Barbora, provdaná za Jana Václava Zesnera von Spitzenberg. Z její doby 

pochází kamenný kříž se znaky manželského páru ve vsi. Z dalších majitelů můžeme 

jmenovat Františka Václava (1745-1769) a po něm Jana Václava.  Ten panství Boreč 

a Vchynice prodal 18. ledna 1802 knížeti Josefovi Schwarzenberkovi, který je připojil 

k Lovosicím (Veselý 1894, 56). Schwarzenberkové panství drželi až do r. 1924, kdy 

bylo rozparcelováno. Zámek pak nebyl novým majitelem udržován. Od r. 1945 byl 

součástí Státního statku Lovosice a posléze ONV Litoměřice, který jej po r. 1975 

upravoval. Dnes je v soukromých rukou. 
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5.3. Popis zámku 

 

Zbytky původní tvrze, přestavěné na zámek, se dodnes nacházejí na 

severovýchodním okraji vsi. Objektem se zabývalo mnoho odborníků z oborů dějin 

umění, architektury nebo historie, výsledky jejich činnosti jsou však různé. Pro zámek 

doposud nebyl vypracován stavebně-historický průzkum. Situace je dnes zvláště 

kritická, protože některé části stavby vykazují závažné statické poruchy a zřejmě je 

nebude možné zachránit. Zachovalejší části stavby renovuje současný majitel. Ona 

„renovace“ památky je ale v podstatě destruktivní činnost, a to ať chceme či ne. Zde 

ale odborná složka památkové péče, která by měla zajistit kvalitní dokumentaci 

ohrožených situací, zcela selhává. 

Zámek je dnes tříkřídlá dispozice, na jižní a jihovýchodní straně se rozkládá 

dvojice rybníků (původně snad tři, Anděl  a kol. 1984, 49). Na západní straně je 

dodnes patrný relikt příkopu a valu (obr. 22), vodní příkop prý existoval i na severní 

straně, kudy byl veden kdysi a je tu i dnes, hlavní přístup (tamtéž). Původně měl 

zámek čtyři křídla, dnes chybějící západní zaniklo během úprav v 19. století. 

Severní křídlo je jednopatrové s obytnými prostorami, jeho vnější fasádu člení 

mělký střední rizalit (obr. 24). Vstup umožňuje segmentový portál s toskánskými 

pilastry s vnitřními vpadlými poli a diamantovou bosáží po stranách a s vázami 

s květinami nad profilovaným těžkým pásovým architrávem. Okna v přízemí mají 

ploché orámování s uchy a kapkami. Přízemí od patra odděluje profilovaná římsa, u 

portálu se zalamující. V patře je 13 oken, některé se štukovými rámy, nad nimiž jsou 

mezi úpony mušle nebo rozety, jiné pouze ploše orámované. Pod okny jsou plastická 

diamantová pole. Průjezd je sklenut valenou klenbou s lunetami a člení je dvě 

postranní niky s mušlemi. Z přízemí vede do prvního patra barokní schodiště 

s mušlovými nikami. V patře mají čtyři z místností a chodba štukové stropy 

s rozetami. 

Východní křídlo bylo původně obytné, jak ukazují příčky, valené klenby s lunetami 

a renesanční portál (obr. 26). Později došlo k adaptaci pro hospodářské účely. 

Z vnější strany má tři osy, v přízemí dnes slepá bosovaná čtvercová okna. Podle 

přístupných sklepů se ukazuje, že toto křídlo je nejstarší částí zámku, a to minimálně 

v úrovni suterénu a přízemí. 
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Jižní křídlo bylo zcela pozměněno na hospodářskou stavbu, po mnoho let sloužilo 

jako stodola. V jejím zdivu nejsou žádné architektonické články. 

Dnes zaniklé západní křídlo údajně obsahovalo kapli a rytířský sál. Zámecká 

kaple zasvěcená Panně Marii je uváděná Schallerem, r. 1860 měla ještě sloužit 

svému účelu (Luksch 1920, heslo Boretz).  

Nádvorní arkády jsou dodnes dochované při severním a východním křídle (obr. 

23 a 25). Široké, ale poměrně nízké arkády mají v přízemí jednoduché pilastry bez 

patek a hlavic a ve cviklech diamantový řez. Profilovanou archivoltu spojují 

s kordónovou římsou jednoduché klenáky. V prvním patře mají pilastry arkád pásek a 

jednoduché hlavice, které pokračují rozšiřující se částí na korunní římsu. Průběžné 

pilastry přerušuje téměř nevýrazná kordonová římsa.  

 

 

5.4. Interpretace 

 

5.4.1. Architektonický vývoj 
Těžko říci, kdy vlastně vznikla původní tvrz. Poprvé je zmíněna až r. 1483, 

přičemž z její původní gotické fáze není dnes nic dochováno. Vzhledem k řadě 

predikátů je možné její počátky posunout již do 14. století, velkou neznámou zůstává 

podoba sídla Chvala z Borče v 2. pol. 13. století. Nejstarší dochovanou částí jsou 

renesanční sklepy a stejně staré přízemí východního křídla, kde je dodnes 

dochovaný renesanční portál.  Výrazné přestavby se původní tvrz dočkala až někdy 

po r. 1668 (Hlaváčková 1979a, 118-119, Vlček 1999, 175). Ukazují na to především 

raně barokní arkády s diamantovým řezem ve cviklech. K této stavební etapě také 

patří okna s uchy a kapkami a rizalit. S jistotou tehdy vzniklo severní a velmi 

pravděpodobně i jižní křídlo. Otázkou zůstává západní křídlo, jehož podobu 

neznáme. 

V 2. polovině 18. století proběhla razantní přestavba hlavního průčelí a východní 

strany zámku. Pravděpodobně v této době byly zazděny nádvorní arkády (Vlček 

1999, 175). Zároveň byly přidány nadokenní štukové prvky a vázy nad portálem 

(Hlaváčková 1979a, 119).  

Další výrazné úpravy proběhly v 19. století. Schwarzenberkové již na zámku 

nebydleli a tak mohli budovy adaptovat na sídlo vrchnostenské správy a pro 
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hospodářské účely. V severním křídle byly zřízeny byty pro úředníky, v jižním a 

východním hospodářské prostory. Západní křídlo, které obsahovalo kapli a rytířský 

sál bylo tehdy zbořeno. 
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6. Březno 

 

Ves Březno se nachází 5 km severozápadně od Lovosic, nedaleko Velemína. 

 

6.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Dějinami tvrze se zabýval již A. Sedláček (1923, 398) a kolektiv autorů pod 

vedením R. Anděla (1984, 55). V posledně jmenované publikaci je vysloven 

předpoklad, že tvrz stávala někde v prostoru panského dvora (tamtéž). 

 

6.2. Dějiny Března 

 

Březno se poprvé připomíná v listině Přemysla Otakara I. z r. 1226 pro doksanský 

klášter, kterému Reinard, syn Bedřichův věnoval ves ze svého odkazu („Reinardus, 

filius Friderici, non multo tempore post ipsum vivens in morte sua Bresen pro se et 

parentibus suis deo et sancte Marie in Doczan contulit.“, CDB II, č. 28, 280-286, k 

rozboru listiny a její mladší konfirmace viz Pražák 1955, 159-203). Odkaz se patrně 

odehrál již dříve, na sklonku 12. století (Pražák 1955, 181). 

Někdy před propuknutím husitských válek se ves dostala do držení rodu Kaplířů 

ze Sulevic, z nichž se po ní r. 1486 píše Dobeš (AČ XXVIII, 695), který zemřel před r. 

1529. Dobeš patřil k hlavní Košťálovské větvi rodu a kromě Sulejovic mu patřila i 

třetina hradu Košťálova (zbytek měli jeho bratři, viz Sedláček 1923, 306). Posléze 

ves drželi jeho synové Jan (+1535) a Václav (+ 1543 nebo 1545). Poručníky 

Václavových nezletilých synů Jana a Dobeše byly jejich matka a Jan Kaplíř ze 

Sulevic a na Košťálově, kteří za ně vložili r. 1545 statek Sulejovice s Březnem do 

zemských desek (Anděl a kol. 1984, 55, Profous I, 166 podle DZ 250 H 27). Tvrz 

tehdy ještě není zmiňována. Roku 1558 byli oba bratři již dospělí a majetek si 

rozdělili (Sedláček 1923, 398, podle DZ 13 D 22). Jan se ujal správy Března, kde si 

postavil novou tvrz (Sedláček 1923, 398, Anděl a kol. 1984, 55), Dobeš získal 

Sulejovice. Když v r. 1593 Jan zemřel, jeho majetek získal Dobeš, který tak opětovně 

spojil Březno se Sulejovicemi. Po Dobešovi vlastnil Sulejovice a Březno jeho syn 
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Václav Báše (+ 1616). Ten po sobě zanechal jediného nezletilého syna Jana Dobeše 

za něhož poručníkovala jeho teta Sidonie. Po smrti Jana r. 1616 se sama ujala 

správy, ale zemřela ještě téhož roku. Poslední vůlí rozdělila panství do dvou dílů. 

Jednu část získal manžel Vladislav Abelon Bezdružický z Kolovrat a jejich dcera 

Zbyňka, druhou syn z prvního manželství Václav Protiva Černín z Chudenic 

(Sedláček 1923, 398 podle DZ 138 J 16 a DZM 59 A 8). Proti tomu odporoval Kašpar 

Kaplíř ze Sulevic. Nakonec neuspěla ani jedna strana. Poslední Kaplířové byli totiž 

velmi zadluženi, takže věřitelé nakonec dosáhli toho, že celé panství bylo prodáno r. 

1627 Adamovi z Valdštejna (Sedláček 1923, 398 podle DZ 294 J 27). Od té doby 

patřilo Březno a Sulejovice k Lovosicím. Tvrz se naposledy připomíná k r. 1638, když 

si panství rozdělili synové Adama z Valdštejna. Mladší syn Karel Ferdinand získal 

mimo jiné „tvrz w brzezynie“ (Sedláček 1923, 389, Profous I, 166 podle DZ 301 G 5). 

Dne 4. října 1638 byl vyhotoven návrh ocenění statku Sulejovice, kde se uvádí tvrz 

„také od kamene pod šindelovým krovem mnohem skromnější než tvrz sulejovická 

však obě dvě nanejvýš zpustlé“ (Anděl a kol. 1984, 55). Později se již nepřipomíná a 

podle některých autorů zanikla za třicetileté války (Anděl a kol. 1984, 55). 

 

6.3. Interpretace 

 

Tvrz byla patrně postavena až po r. 1558, kdy ves získal Jan Kaplíř. Po 

opětovném sloučení statků Sulejovice a Březno zřejmě přestala být využívána. 

Domníváme se, že tvrz, která možná stávala v areálu hospodářského dvora (někdejší 

farma JZD Velemín) v centrální části vsi, pravděpodobně zcela zanikla (obr. 27). 

Ve východní části dvora, naproti barokní kapli dodnes stojí značně zchátralá, prostá 

obdélná patrová budova s barokními volutovými štíty. V jejím zdivu se nachází i 

jeden architektonický článek, stojka okenního ostění s okosenou hranou, pocházející 

z obdélného nebo čtvercového okna (obr. 28). 
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7. Dobkovičky 

 
Ves Dobkovičky se nacházejí 7 km severoseverozápadně od Lovosic, na okraji 

velemínské kotliny.  

 

7.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Historií vsi Dobkovičky se zabýval již Johann Veselý (1894, 70-74), který také 

poprvé lokalizoval pozůstatky tvrzí a dvorů. Podle něj dolní tvrz stála „v někdejším 

dvoře parc. 18 (1 a 2) mezi chlévem a sousední chalupou“. Jako její jediný 

pozůstatek byl nad dveřmi do stáje zazděn alianční znak. Horní tvrz stávala „na 

vyvýšeném místě u křižovatky cest, na místě někdejší knížecí hájovny čp.2, pod 

kterou jsou dodnes patrné velké sklepy, dlouhé jako celá hájovna“. Pivovar prý měl 

„podle tradice stát na místě nynějších hospodářství čp. 12 a 13“. Jeho informace 

přejal V. Luksch ve svém soupisu památek (před 1920, 19). Dějiny vsi znovu 

zhodnotil A. Sedláček ve své monumentální práci (1923, 399). V r. 1935 vydal článek 

o dějinách vsi a jednotlivých usedlostí i Josef Stössel, bohužel bez uvedení 

pramenné základny (1935, 24-29). Podle něj dolní tvrz stála v prostoru dvora, 

z něhož se dochoval pouze dům šafáře čp.1 a ovčín čp. 2. Horní tvrz se rozkládala 

na návrší, kde stojí čp. 3. Z horního dvora zůstalo dochováno pouze čp. 6. Jednu 

z tvrzí, a to dolní, se podařilo lokalizovat i Kabátovi a Slepičkovi (1963, heslo 

Dobkovičky). Tvrz podle nich byla dochována v budově čp. 12 (naproti JZD), která 

byla z asi jedné třetiny zvětšena. Podle popisu byla budova postavena z lomového 

kamene, bez sklepů a s trámovými stropy. Ve vnější zdi byly dochovány dvě zazděné 

střílny. Umělecké památky Čech zmiňují pouze alianční znak umístěný druhotně ve 

zdivu čp. 1 (1977, 264). V syntéze z r. 1984 byla pozornost věnována oběma tvrzím 

(Anděl a kol. 1984, 92). Dolní tvrz měla zcela zaniknout a jako jediný doklad její 

existence zůstal dochován pouze alianční znak a někdejší dvůr čp. 18. Z horní tvrze 

měl zůstat pouze prostranný sklep pod bývalou hájovnou čp. 2. 
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7.2. Dějiny Dobkoviček 

 

Vznik vsi souvisí s kolonizační činností v Milešovském středohoří, kde byla 

základní síť vesnic zformována již na konci 12. století. Do této doby nebo spíše na 

počátek století následujícího lze položit i vznik Dobkoviček (Žemlička 1980, 86).Ves 

se v písemných pramenech poprvé objevuje až k r. 1276 v listině Lupa, purkrabí 

litoměřického, Půty ze Mšeného a Martina, soudce litoměřického kraje, kteří  

v zastoupení krále Přemysla Otakara II. potvrzují dohodu mezi doksanským 

proboštem Janem a mělnickým proboštem Budislavem o vymezení majetků u vsi 

Brozany (CDB V/2, č. 828, 528-530). Ve svědecké řadě listiny, kde jsou zmíněni 

převážně zástupci šlechty z dolního Poohří a Českého středohoří, je na jednom 

z předním míst zmíněn Chotěbor z Dobkoviček („…Chakebor de Dobkuitz…“, tamtéž, 

530). Další zmínka pochází z r. 1318, kdy se připomíná Ješek z Dobkoviček 

(„…Jesconem de Dobcowicz…“, RTT I, 42). Někdy poté byla ves rozdělena na dva 

díly. Část držel Jan Larva z Dobkovic, majitel Hrušovky a Kletečné, připomínaný k r. 

1396 (AČ XXXV, č. 34, 345). Druhou část vsi držel Křišťan ze Žernosek, který r. 1400 

prodal svůj díl vsi s poplužním dvorem a kmetcími dvory výše zmíněnému Janu 

Larvovi, Petrovi a Erhardovi ze Skalky („Cristannus filius Cristanni de 

Zrnosek…hereditatem suam in Dubkowiczich, curiam arature cum curiis rusticalibus 

et censu…vendidit Johanni de Hrussowka, Petro et Erhardo de Skalky…“, RTT I, 

586). Jan Larva zemřel záhy poté, nejpozději však r. 1401 (Sedláček 1923, 398). 

Jeho nástupcem se stal jistý Matěj z Hrušovky zmiňovaný k r. 1407 (LE V, 759-760), 

který držel díl Dobkoviček spojený s Hrušovkou. Toho roku se zavázal Matěj 

k uskutečnění donace Marušky, vdovy po Kunatovi ze Sulevic a na Velemíně, pro 

velemínský kostel a dominikány od svatého Michala v Litoměřicích. Celkem obě 

církevní instituce obdaroval sumou dvě kopy grošů, k jejímuž proplacení jim zastavil 

jedno popluží v Hrušovce a veškerý majetek, který měl v Dobkovičkách, a to bez 

platů, které si ponechal (LE V, 759-760). Další část vsi držel téhož roku Mikuláš 

z Dobkoviček, bratr Jana Larvy, který tehdy obdaroval farní kostel P. Marie (AIu VI, č. 

387, 100). K r. 1407 je uveden jako majitel části vsi a poplužního dvora Jan Hlava na 

Milešově („…Johannis dicti Hlawa…in Dolikowiczich curiam arature, curias rusticales 

cum censu…“, v přepise je nesprávně uvedeno „in Dolikowiczich“, jde pouze o omyl, 

RTT I, 90). 
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Výše uvedené náznaky majetkoprávních vztahů je dnes jen velmi obtížné 

interpretovat. Jak se zdá, byla ves rozdělena na několik dílů. Jeden díl, který vlastnil 

Jan Larva, byl připojen k Hrušovce. Po něm jej získal nám blíže neznámý Matěj 

z Hrušovky (zmíněn 1407). Druhá část vsi patřila nejprve Křišťanovi ze Žernosek, 

který ji prodal již známému Janu Larvovi a bratřím Petrovi a Erhardovi ze Skalky. 

Mezi l. 1400-1407 se Petr a Erhard ze Skalky již nikdy nezmiňují ve vztahu 

k Dobkovičkám. Petr patrně zemřel někdy po r. 1401 (Sedláček 1923, 309) a Erhard 

žil ještě r. 1415 (tamtéž). Zdá se tedy, že od nároku na majetky za blíže neznámých 

okolností ustoupili. Jediným majitelem druhého dílu se tedy stal Mikuláš z 

Dobkoviček, bratr Jana Larvy (zmiňován 1407). K témuž roku 1407, kdy jsou 

zmiňováni Matěj z Hrušovky a Mikuláš z Dobkoviček, je připomínán i Jan Hlava 

z Milešova jako majitel části vsi a poplužního dvora. Tuto situaci si můžeme vysvětlit 

několika možnými způsoby. Buď byla ves tehdy rozdělena na tři díly, nebo Jan Hlava 

získal majetek po smrti některého ze zmíněných, a nebo byl Jan Hlava pouze 

zástavním držitelem části vsi původně patřící Matějovi. Bez dalších písemných 

pramenů není obtížná majetkoprávní situace dále řešitelná. 

Po roce 1407 písemné prameny o vsi mlčí. Teprve r. 1463 král uplatňuje své 

právo odúmrtě na vsi Dobkovičky, Hrušovka a Kletečná po Oldřichovi z Hostěnic a 

jeho synovi Janovi, aby je vzápětí postoupil Janovi ze Svojkova, řečenému Muchek 

(AČ XXXVII/2, 1574). Někdy poté se Dobkovičky dostávají do majetku osterské větve 

Kaplířů a jsou přičleněny k hradu Ostrý. Nevíme, kdo a kdy je získal, známe pouze 

posledního majitele Dobkoviček z tohoto rodu. Kamarét Kaplíř totiž r. 1505 prodal 

celé panství za 1000 kop českých grošů Jindřichu Vencelíkovi z Vrchovišť, manželovi 

své dcery Markéty (DZV 6 C 30, podle Ebel-Macek 1988, 2). K panství tehdy patřil 

hrad Ostrý, tvrze Bílý Újezd, Chotiměř a Velemín, pustá tvrz v Hrušovce, dvě pusté 

tvrze v Dobkovičkách, vsi a dvory u jmenovaných tvrzí a dalších pět vesnic. 

Jindřich Vencelík z Vrchovišť, horní podnikatel z Kutné Hory, zvětšené panství r. 

1508 prodal nejvyššímu kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně za 

čtyřnásobnou sumu, než za kterou je získal (DZV 6 D 1, podle Ebel-Macek 1988, 2). 

K panství tehdy z panských sídel příslušel zámek Ostrý, tvrz Bílý Újezd, pustá tvrz ve 

Velemíně, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, tvrz s příkopem v Chotiměři a pusté 

tvrziště v Hrušovce (tamtéž). V Dobkovičkách je tehdy doložen i pivovar a vinice 

(Veselý 1894, 71). Po Albrechtově smrti v r. 1510 panství získali jeho nevlastní 

synové Jan a Bernard z Valdštejna (jejich matka byla Anna roz. z Kováně, vdova po 
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Hynkovi z Valdštejna – Anděl a kol. 1984, 44). V r. 1517 držel panství výše zmíněný 

Jan z Valdštejna, někdy poté ale umírá a panství dědí jeho synové Albrecht a Jan 

starší (Sedláček 1923, 397). Roku 1528 se oba bratři rozdělili, takže Albrecht dostal 

Ostrý, tvrz v Chotiměři s pustým poplužním dvorem, vsi Dobkovičky, Hrušovku, 

Kletečnou, Záhoří, část Litochovic a Dlažkovice. Naproti tomu Jan starší dostal tvrz, 

poplužní dvůr, sladovnu a pivovar v Bílém Újezdě, Velemín, další část Litochovic, 

Žim a Zbožnou (AČ IX, 24, X, 162, XXXIII, 404). 

Albrecht z Valdštejna držel panství ještě r. 1533 (Veselý 1894, 71 podle DZ 42 B 

25-28), ale patrně někdy poté, asi r. 1535, prodal Chotiměř a Dobkovičky Jakubovi 

Valatkovi z Klenče (tamtéž, také Sedláček 1923, 399). Ten již roku 1537 Chotiměř 

prodal a usídlil se na dolní tvrzi v Dobkovičkách, kterou nechal obnovit. V její 

přestavbě se realizovali i jeho synové Jindřich a Václav (dokladem toho je alianční 

znak Václava a jeho manželek). Nějakou dobu po smrti Jakuba si jeho synové 

majetek rozdělili tak, že jeden díl s tvrzí získal Jindřich a druhý Václav. Jindřich 

Valatka z Klenče prodal 22. září 1565 tvrz a část vsi Jindřichovi Horovi z Ocelovic za 

2 500 kop pražských grošů (Veselý 1894, 72 podle DZ 15 J 11,  Sedláček 1923, 

399). Jindřich Hora nedržel ves s tvrzí dlouho, již 30. ledna 1568 ji prodal Janovi 

Rausendorfovi za 3 240 kop grošů (Sedláček 1923, 399 podle DZ 16 F 2, stejně i 

Veselý 1894, 72). Po něm následoval jeho bratr Šebestián, který 14. října 1587 

prodal Dobkovičky bratrům Hynkovi a Albrechtovi Kekulům ze Stradonic (Veselý 

1894, 72 podle DZ 89 G 7). Druhý díl vsi držel po Václavovi Valatkovi jeho syn Jan, 

který si dvůr a část vsi nechal 23. března 1579 zapsat do desek zemských (Veselý 

1894, 72 podle DZ 234 O 11). Díl s tvrzí později získal Jan ze Šlejnic, na kterém 

věnoval své manželce Anně z Biberštejna (Sedláček 1923, 399 podle DZ 22 F 12). 

Dne 17. listopadu 1586 prodal Jan ze Šlejnic majetky svému bratru Arnoštovi 

(Sedláček 1923, 399 podle DZ 68 G 14). Ten, protože měl velké dluhy, zastavil 8. 

února 1592 tvrz, jeden díl vsi a část Labe s mlýnem za 8 000 kop míšeňských 

Bedřichovi z Bílé na tři roky (Veselý 1894, 72-73, Sedláček 1923, 399 podle DZ 172 

O 29). O měsíc později byl odvezen i veškerý nábytek z tvrze (Veselý 1894, 73). 

Arnošt si zástavou moc nepomohl, takže byly jeho majetky nakonec postoupeny 15. 

listopadu 1601 Kryštofovi ze Šlovic (Veselý 1894, 73 podle DZ 172 O 29-P 1). Tento 

nakonec statek prodal 5. prosince 1608 Kašparovi staršímu Belvicovi z Nostic za 

27 500 kop grošů míšeňských (Veselý 1894, 73 podle DZ 134 J 6, Sedláček 1923, 

399 uvádí DZ 182 C 6). Kašpar získal od rodu Valatků i druhý díl vsi (Sedláček 1923, 
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399 podle DZ 137 E 12). Ještě před svou smrtí v r. 1612 odkázal závětí z 26. 

listopadu 1611 (do desek zemských zanesena 14. ledna 1613) Dobkovičky svým 

dětem a k doživotnímu pobytu i své manželce Kateřině Satanéřové z Drahovic 

(Veselý 1894, 73 podle DZ 136 H 6-J 5). Zápisem ze dne 17. června 1617 známe 

jména jeho dětí: Jan Kristián, Rudolf Karel a Dorota Ester (Veselý 1894, 73 podle DZ 

191 A 28-B 2). Kateřina Satanéřová odkoupila 3. listopadu 1621 dědický podíl Jana 

Kristiána za 18 500 kop grošů míšeňských (Veselý 1894, 73 podle DZ 194 H 25-27). 

Kateřina 17. dubna 1628 prodala tvrz, pivovar, dvůr a hospodářství, vinice, 

chmelnice, ovocné zahrady, louky, lesy, háje, rybníky, potoky a vodovody, dále 

Litochovice a Záhoří hraběti Heřmanovi Černínovi z Chudenic a jeho manželce Anně 

Salomeně za 21 250 zlatých rýnských. Anna Salomena postoupila svoji část 

Heřmanovi již 25. července 1629 (Veselý 1894, 73 podle DZ 295 L 25-27). 

Podle zprávy z 12. července 1646 byly během třicetileté války tvrz a dvůr, krátce 

předtím opravené, zcela vypáleny. Heřman Černín prodal Dobkovičky 7. května 1650 

své druhé manželce Silvii Kateřině Carretto – Millesimo za 30 000 kop grošů 

míšeňských (Veselý 1894, 73-74 podle DZ 150 H 24-25). Přes ní byly Dobkovičky 

připojeny k Lovosicím. 

 

7.3. Interpretace 

 

7.3.1. Stavební podoba 
 

7.3.1.1. Dolní tvrz 
Tvrz stávala nejspíše někde v areálu dolního dvora (obr. 29: 3). Dodnes po ní 

zůstal dochovaný alianční znak druhotně zazděný do průčelí domu čp. 1 (obr. 30: 1). 

Dnes je z něj patrná samotná deska se znaky (obr. 31), ale v knize J. Veselého je 

publikována kresba, kde je zachycená i dolní část (obr. 32). Bohužel však není 

nakreslena celá. I přes to je patrné, že byla součástí většího celku – portálu. Takto 

řešené portály nejsou v renesančním období nic neobvyklého (Šamánková 1961). Na 

desce jsou horizontálně rozmístěny tři znaky, nad každým je jméno nositele. Všechny 

erby mají turnajové štíty, kolčí přilby a bohatě zřasené fafrnochy. Vlevo je znak 

Václava Valatky, uprostřed Žofky z Kouče a vpravo Anny Strojetické. 
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Tvrzení Kabáta a Slepičky o zbytcích tvrze dochovaných v čp. 12 není dnes 

možné ověřit. Vzhledem k tomu, že je dům zmíněn již r. 1636 jako pustý a že 

zároveň v této době víme o existenci tvrze, je možné jejich závěr odmítnout (Stössel 

1935, 27). K r. 1694 je jako součást hospodářství zmíněná stará sladovna, v této 

době byl přestavován nějaký dům, možná zrovna ten z r. 1636 (tamtéž). Zmínka o 

sladovně dobře koresponduje s informací o pivovaru, který se podle místní tradice 

nacházel na místě čp. 12 a 13 (Veselý 1894, 73). Je možné, že „archaické zdivo“ 

domu svedlo autory terénního průzkumu k jeho identifikací s tvrzí. Rozřešení otázky 

by přinesl pouze stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 12. 

 

7.3.1.2. Horní tvrz 
Tato tvrz se nacházela na návrší v západní části vsi (obr. 29: 1; 30: 2). Dodnes se 

z ní nic nedochovalo. Možné překvapení by mohl přinést archeologický výzkum 

v tomto prostoru. Na severovýchodní straně se k areálu tvrze připojoval poplužní 

dvůr. Z jeho někdejší zástavby se zachovala jižní strana, a to pouze ve sklepních 

partiích. Pod nynější budovou čp. 2, je dochován velmi dlouhý sklep. Vstupuje se do 

něj klesající chodbou zaklenutou výrazným segmentem (obr. 33). Na jejím konci se 

nachází větší prostora po jejíž levé straně je dodnes funkční studánka a která je 

přepažena cihlovými příčkami. V severní stěně prostory, která je přezděna cihlovou 

zdí, je vstupní segmentově zaklenutá nika obsahující půlkruhově sklenutý portál 

s okosenými hranami ukončenými na trojúhelníčky (obr. 34). Vstupuje se jím do 

dlouhého stoupajícího sklepa s valenou klenbou. Sklep byl druhotně přepažen 

příčkou s nikou vstupu. 

Vzhledem k podobě sklepa – dlouhá prostora bez jakýchkoliv dělících zdí – je 

téměř vyloučeno, že by nad ní mohla stát obytná stavba. Spíše se zdá, že prostora 

souvisela s pivovarem a sloužila k skladování jeho produktů. Bohužel jej není možné 

blíže datovat. Výše popsaný typ portálu se podle nových názorů ve vesnickém 

prostředí objevuje v širokém rozmezí 15. – 17. století. Vzhledem k informaci o 

pivovaru z r. 1508 je pravděpodobné, že sklep vznikl patrně někdy před tím. 

 

7.3.2. Datace 
Starší dolní tvrz v Dobkovičkách vznikla pravděpodobně již ve 13. nebo 14. 

století, kdy ves vlastnili vladykové z Dobkoviček. Poprvé se připomíná r. 1400. 
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Druhá, horní tvrz vznikla až po rozdělení vsi a je prvně zmíněna r. 1407. Obě tvrze 

byly r. 1505 pusté. Horní tvrz pak zcela zanikla a zůstal po ní pouze poplužní dvůr. 

Dolní tvrz byla obnovena Václavem Valatkou z Klenče. Tato sloužila svému účelu 

ještě během třicetileté války, v jejímž závěru byla těžce poškozena. Poté již nebyla 

obnovena, její existence postrádala v rámci lovosického velkostatku smysl. 

 



 56

8. Hrušovka 

 

Ves 7 km severoseverozápadně od Lovosic, na samém okraji velemínské kotliny. 

 

8.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Historií vsi Hrušovka se zabýval již schwarzenberský archivář Johann Veselý 

(1894, 74-75), který lokalizoval tvrz na místo „vedle staré knížecí myslivny čp. 9 u 

Hrušovky“. Prý se zde na poli našli „základy zdí a sklepy.“ Dějiny vsi krátce zhodnotil 

i A. Sedláček ve své monumentální práci (1923, 398). Kabát a Slepička umístili tvrz 

k staré myslivně s tím, že po ní již nejsou žádné patrné pozůstatky (1963, heslo 

Hrušovka). Znovu byla tvrzi věnována pozornost v syntéze z r. 1984 (Anděl a kol. 

1984, 162). Autor stati o Hrušovce zde tvrdí, že pustá tvrz byla po třicetileté válce 

využita k stavbě myslivny, přestavěné r. 1843 na obydlí pro panské dělníky. Tato 

budova musela být r. 1910 pro zchátralost zbořena. Od J. Veselého přejímá i historku 

o základech zdí a sklepech nalezených při orbě. Od té doby se tvrzí nikdo nezabýval. 

 

8.2. Dějiny Hrušovky 

 

Vznik vsi souvisí s mladší kolonizační činností v Milešovském středohoří ve 14. 

století (Žemlička 1980, 115-116). Ves i s dvorem je poprvé připomínána r. 1396, kdy 

ji držel Jan Larva z Dobkovic, majitel Kletečné a části Dobkoviček (AČ XXXV, č. 34, 

345). Znovu je zmíněn r. 1400, kdy získal druhou část Dobkoviček („…Johanni de 

Hrussowka…“, RTT I, 586). Jan Larva zemřel záhy poté, nejpozději však r. 1401 

(Sedláček 1923, 398). Jeho nástupcem se stal jistý Matěj z Hrušovky zmiňovaný k r. 

1407 (LE V, č. 1049, 759-760), který držel díl Dobkoviček spojený s Hrušovkou. Toho 

roku se zavázal Matěj k uskutečnění donace Marušky, vdovy po Kunatovi ze Sulevic 

a na Velemíně, pro velemínský kostel a dominikány od svatého Michala 

v Litoměřicích. Celkem obě církevní instituce obdaroval sumou dvě kopy grošů, 

k jejímuž proplacení jim zastavil jedno popluží v Hrušovce a veškerý majetek, který 

měl v Dobkovičkách, a to bez platů, které si ponechal (LE V, č. 1049, 759-760).  
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Později připadla část vsi k Bílince, kterou držel rod Vchynských. Ve čtvrté knize 

provolací desek dvorských se ke dni 13. 3. 1454 uvádí, že tehdy již mrtvý Habard 

z Vchynic a vdova po něm Anna vlastnili vsi Bílinku, Hrušovku, Chotiměř a 

Kletečnou. Po smrti Anny měl celý majetek spadnout na krále jako odúmrť. Proti 

tomu protestoval Smil z Vchynic a na Opárně, za něhož jednal jeho dědic Jan Dlask 

z Vchynic. Spor se táhl až do listopadu 1454 (AČ XXVIII, č. 49, 654), přičemž se 

prameny nezmiňují, jak vlastně dopadl. 

Teprve r. 1463 král uplatňuje své právo odúmrtě na vsi Dobkovičky, Hrušovka a 

Kletečná po Oldřichovi z Hostěnic a jeho synovi Janovi, aby je vzápětí postoupil 

Janovi ze Svojkova, řečenému Muchek (AČ XXXVII/2, 1574). Někdy poté se 

Hrušovka dostává do majetku osterské větve Kaplířů a je přičleněna k hradu Ostrý. 

Nevíme, kdo a kdy je získal, známe pouze posledního majitele vsi z tohoto rodu. 

Kamarét Kaplíř totiž r. 1505 prodal celé panství za 1000 kop českých grošů Jindřichu 

Vencelíkovi z Vrchovišť, manželovi své dcery Markéty (DZV 6 C 30 podle Ebel-

Macek 1988, 2). K panství tehdy patřil hrad Ostrý, tvrze Bílý Újezd, Chotiměř a 

Velemín, pustá tvrz v Hrušovce, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, vsi a dvory u 

jmenovaných tvrzí a dalších pět vesnic. 

Kutnohorský horní podnikatel Jindřich Vencelík z Vrchovišť prodal zvětšené 

panství r. 1508 nejvyššímu kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně za 

čtyřnásobnou sumu, než za kterou je získal (DZV 6 D 1, podle Ebel-Macek 1988, 2). 

K panství tehdy z panských sídel příslušel zámek Ostrý, tvrz Bílý Újezd, pustá tvrz ve 

Velemíně, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, tvrz s příkopem v Chotiměři a pusté 

tvrziště v Hrušovce (tamtéž). Albrecht zemřel  r. 1510 a panství získali jeho nevlastní 

synové Jan a Bernard z Valdštejna. V r. 1517 držel statky výše zmíněný Jan 

z Valdštejna, někdy poté ale zemřel a panství zdědili jeho synové Albrecht a Jan 

starší (Sedláček 1923, 397). Roku 1528 se oba bratři rozdělili, takže Albrecht dostal 

Ostrý, tvrz v Chotiměři s pustým poplužním dvorem, vsi Dobkovičky, Hrušovku, 

Kletečnou, Záhoří, část Litochovic a Dlažkovice. Naproti tomu Jan starší dostal tvrz, 

poplužní dvůr, sladovnu a pivovar v Bílém Újezdě, Velemín, další část Litochovic, 

Žim a Zbožnou (AČ IX, 24, X, 162, XXXIII, 404).  

Jak se zdá, byla ves v 16. století rozdělena. Část patřila k Bílému Újezdu a druhá 

rychle střídala majitele. K r. 1533 je jako majitel druhé části s dvorem zmiňován 

Václav Bzenský z Prorubě (Veselý 1894, 74 podle DZ 42 K 17-21). Někdy poté získal 
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Hrušovku Jakub Valatka z Klenče. Ani ten ves dlouho nepodržel, a r. 1542 ji prodal 

Zikmundovi z Gerštorfu, majiteli Chotiměře (Veselý 1894, 74 podle DZ 83 D 6-7). 

Nevíme, jak dlouho byla ves rozdělena. Roku 1622 byla Chotiměř zkonfiskována 

Bedřichovi z Bílé. Ves tehdy koupil Adam z Valdštejna a připojil ji k panství Lovosice 

(viz dějiny Chotiměře). Odtud se pak dostala Silvii Caretto-Millesimo, majitelce Bílého 

Újezda. Nejpozději tehdy byli části vsi sloučeny pod velkostatkem Lovosice. 

 

8.3. Interpretace 

 

Je možné, že tvrz skutečně stávala v místech čp. 9, ale tuto teorii není možné 

dnes potvrdit (obr. 35). Tvrz v Hruševce vznikla patrně někdy ve 14. století. V 15. 

století byla těžce poškozena a r. 1505 je zmiňována jako pustá. Od té doby již nebyla 

obnovena. 
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9. Chotiměř 

 
Ves se nachází 6 km severoseverozápadně od Lovosic, téměř v centru 

velemínské kotliny.  

 

9.1. Přehled dosavadního bádání 

 

První přesné zprávy o lokalizaci a dochovaných pozůstatcích tvrzí přinesl Karl 

Lichtenfeld ve svém článku z r. 1934 (Lichtenfeld 1934, 40). J. Kabát a K. Slepička 

jeho článek neznali a tvrze v terénu nerozeznali, takže předpokládali, že zanikly beze 

stopy (Kabát – Slepička 1963, heslo Chotiměř). Informace převzaté z Lichtenfelda se 

objevují v práci o hradech, tvrzích a zámcích z r. 1984 (Anděl a kol. 1984, 174-175), 

ovšem s určitými nepřesnostmi. I když autor příslušného hesla znal polohu vodní 

tvrze, přesto ji patrně bez terénní rekognoskace prohlásil za zcela zaniklou. Obě 

tvrze byly nově lokalizovány a popsány při terénním průzkumu prováděném v r. 1998 

Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech (Sýkora 1999, heslo 

Chotiměř). 

 

9.2. Dějiny Chotiměře 

 

Ves Chotiměř se poprvé připomíná v listině z doby po r. 1250, kterou potvrzuje 

Jan z Hořence a na Žitenicích, že prodal svůj plat ze statku v Sulejovicích 

cisterckému klášteru Alt Zella (CDB IV/1, č. 201, 362-363). Ve svědecké řadě je mezi 

prvními svědky uveden Petr z Chotiměře („Chotomirze“) a zcela na konci řady 

Benedikt z Chotiměře. Jejich vzájemný poměr neznáme, přičemž nám i uniká, zda 

byla tehdy ves rozdělena na dva díly. Jak se zdá, vznik vsi souvisí s kolonizační 

činností v Milešovském středohoří, kde byla základní síť vesnic zformována již na 

konci 12. století. Do této doby nebo spíše na počátek století následujícího lze položit 

i vznik Chotiměře (Žemlička 1980, 86). 

Další zmínku o vsi údajně obsahuje listina z 24. srpna 1251 ve které Smil 

z Lichtenburka prodal část Lovosic klášteru v Altzelle (Žemlička 1980, 81,102). Jak 
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se zdá, v tomto případě došlo k chybnému čtení svědecké řady, ve které jsou 

zmíněni jistí „…Geny de Choremy et Petracsh fratres…“ (CDB IV/1, č. 220, 384-386). 

Uvedený predikát je nutno číst jako Hořenec, ves nedaleko Bíliny (Profous 1947, 

614), tedy nikoliv jako Chotiměř. Další zmínka o vsi pochází z doby okolo r. 1280, kdy 

se zmiňuje Petr z Chotiměře (Profous 1949, 43, podle Sedláčka). Je možné, že tento 

Petr je totožný s Petrem z listiny z doby po r. 1250. Poté poměrně dlouhou dobu 

písemné prameny o vsi mlčí. Až k r. 1397 je připomínán Zdeněk z Chotiměře, otec 

Zikmundův („…Sdenco de Chotomirz pater Sigismundi…“, AIu III, č. 103, 255), 

patrně oba příslušníci rodu Vchynských (Sedláček 1923, 400). Roku 1404 se 

připomíná Smil z Chotiměře jako svědek donace Janka z Vchynic a na Medvědicích 

pro kostel v Medvědicích (LE VI,  384-385). Tehdy je poprvé zmiňována tvrz. Je jisté, 

že zmíněný Smil byl v podřízeném vztahu vůči Jankovi z Vchynic. V té době byla již 

ves prokazatelně rozdělena na dva díly. Jeden vlastnil výše zmíněný Smil, druhý 

potom Zdeněk Vchynský z Chotiměře připomínaný k r. 1397. Jeden díl připadl záhy 

Mikuláši Skříkovi zmiňovanému k r. 1406 („…Nicolai Sskrzika in Chotomirzi…“, RTT 

II, 21). Tehdy byl patrně již mrtev, protože jeho dědic Jošt Hilbrant odkázal dávku ze 

vsi oltáři sv. Barbory v Litoměřicích („…Jodocus Hilbrant…“, tamtéž). Hned 

následujícího roku 1407 se připomíná poplužní dvůr v majetku Jana Hlavy z Hoholic 

na Milešově („…Johannis dicti Hlawa…in Chotomyrzi curiam arature…“, RTT I, 90). 

K r. 1429 je připomínána Markéta z Chotiměře rozená Žichovcová (AČ XXVIII, č. 49, 

654), manželka výše zmíněného Zdeňka z Vchynic. Vzhledem k výše uvedenému 

výčtu majitelů je jasné, že jeden díl vsi byl stále v rukou Vchynských. Otázkou je, zda 

ostatní majitelé se vztahují k druhému dílu vsi, přičemž by docházelo k jejich velmi 

rychlému střídání (1404 Smil, před 1406 Skříka, 1406 Jošt Hilbrand, 1407 Jan 

Hlava), jak ostatně předpokládá veškeré starší historické bádání (Sedláček 1923, 

400, Anděl a kol. 1984, 174). Na druhou stranu je stále možné uvažovat o složitějším 

dělení vsi, které ovšem není za současného stavu písemných pramenů blíže 

poznatelné. 

Vchynským patřila část vsi ještě minimálně v r. 1454. Ve čtvrté knize provolací 

desek dvorských se k datu 13. 3. 1454 uvádí, že tehdy již mrtvý Habard z Vchynic a 

vdova po něm Anna vlastnili vsi Bílinku, Hrušovku, Chotiměř a Kletečnou. Po smrti 

Anny měl celý majetek připadnout jako odúmrť českému králi. Proti tomu se ohradil 

Smil z Vchynic na Opárně, za nějž jednal jeho dědic Jan Dlask z Vchynic. Spor se 
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táhl až do listopadu 1454 (AČ XXVIII, č. 49, 654), přičemž se prameny nezmiňují, jak 

vlastně dopadl. 

Někdy v této době se ke vsi obrací zájem Kaplířů ze Sulevic. Možná již za 

husitských válek část vsi získal Václav Kaplíř, zakladatel Osterské větve, zmiňovaný 

v pramenech k l. 1420 – 75 (Anděl a kol. 1984, 174, Macek 2003, rodokmen 

v příloze). Patrně někdy po r.1454 se v jeho rukou ocitla i druhá část vsi, patřící 

předtím Vchynským. Po jeho smrti majetek zdědili jeho synové Zikmund, Jan a 

Václav. Již r. 1482 Zikmund svůj díl Chotiměře a hrad Ostrý prodal bratranci Buškovi. 

Ves tak byla znovu rozdělena. Od této doby je však možné poměrně přesně sledovat 

majetkové přesuny. 

Nejdříve probereme dějiny části vsi, kterou získal Bušek, majitel hradu Ostrý. 

Není přesně známo, kdy převzal panství po Buškovi jeho bratr Kamarét, snad k tomu 

došlo někdy na konci 15. století (AČ XXVIII, 697). Kamarét panství držel až do r. 

1505, kdy je prodal za 1000 kop českých grošů Jindřichu Vencelíkovi z Vrchovišť, 

manželovi své dcery Markéty (DZV 6 C 30, podle Ebel-Macek 1988, 2). K panství 

tehdy patřil hrad Ostrý, tvrze Bílý Újezd, Chotiměř a Velemín, pustá tvrz v Hrušovce, 

dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, vsi a dvory u jmenovaných tvrzí a dalších pět 

vesnic. Jindřich Vencelík z Vrchovišť, horní podnikatel z Kutné Hory, zvětšené 

panství r. 1508 prodal nejvyššímu kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně za 

čtyřnásobnou sumu, než za kterou je získal (DZV 6 D 1, podle Ebel-Macek 1988, 2). 

K panství tehdy z sídel příslušel zámek Ostrý, tvrz Bílý Újezd, pustá tvrz ve 

Velemíně, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, tvrz s příkopem v Chotiměři a pusté 

tvrziště v Hrušovce (tamtéž). Následujícího roku postoupil Kolovrat část panství jako 

úhradu dluhu 10 000 fl. Jindřichu ze Šlejnic (DZV 84 C 19, podle Ebel-Macek 1988, 

2, Sedláček 1923, 397). Bílý Újezd a Chotiměř patrně zůstaly v Albrechtových rukou 

nebo byly záhy vyplaceny. Po Albrechtově smrti v r. 1510 panství získali jeho 

nevlastní synové Jan a Bernard z Valdštejna (jejich matka byla Anna roz. z Kováně, 

vdova po Hynkovi z Valdštejna - Anděl a kol. 1984, 44). V r. 1517 držel Bílý Újezd 

výše zmíněný Jan z Valdštejna, někdy poté ale umírá a panství dědí jeho synové 

Albrecht a Jan starší (Sedláček 1923, 397). Roku 1528 se oba bratři rozdělili, takže 

Albrecht dostal Ostrý, tvrz v Chotiměři s pustým poplužním dvorem, vsi Dobkovičky, 

Hrušovku, Kletečnou, Záhoří, část Litochovic a Dlažkovice. Naproti tomu Jan starší 

dostal tvrz, poplužní dvůr, sladovnu a pivovar v Bílém Újezdě, Velemín, další část 

Litochovic, Žim a Zbožnou (AČ IX, 24, X, 162, XXXIII, 404). Albrecht z Valdštejna 
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prodal svůj díl Chotiměře s pustou tvrzí r. 1535 Jakubovi z Klenče (DZ 4 H 8, podle 

Sedláček 1923, 400, Veselý 1894, 68). Ani ten ves dlouho nepodržel, a r. 1537 ji 

prodal majiteli druhého dílu vsi Zikmundu z Gerštorfu (DZ 83 D 6, podle Sedláček 

14/1923, 400, Veselý 1894, 68). 

Druhý díl vsi patřil bratřím Janu a Václavovi Kaplířům ze Sulevic, kteří se zde 

připomínají r. 1492 („…fratres de Sulewicz et in Chotomirzi…“, DD 6, 185).  Někdy po 

tomto roce získal majetek Rynolt z Lunkvic, který jej prodal r. 1531 Zikmundovi 

Jílovskému z Gerštorfu (DZ 5 E 23, podle Sedláček 1923, 400). Zikmund získal r. 

1537 i druhý díl vsi a celá ves se tak znovu ocitla v jedněch rukou. Za Zikmunda, 

který zemřel někdy mezi léty 1564 – 1571, byla připomínána již pouze jedna tvrz, zdá 

se tedy, že druhá zanikla krátce před tím (1543: „…tvrz…w Chotimirzi…“, DZ 4 K 17; 

1545: „…w Chotomierzi tvrz…“, DZ 6 C 30; vše podle Profous 1949, 43). 

Po Zikmundově smrti získali majetek jeho synové Hanuš a Zikmund a dcery 

Barbora  a Magdaléna (Sedláček 1935, 400). Zmíněná Barbora odkoupila r. 1585 

díly svých sourozenců a r. 1588 celou Chotiměř prodala za 10 750 kop českých 

grošů Bohuslavovi Kaplíři ze Sulevic (DZ  67 P 3, DZ 166 O 10, podle Sedláčka 

1923, 400, Veselý 1894, 69). K panství tehdy patřili ještě vsi Kletečná, Záhoří, Žim, 

Prackovice, Litochovice a Vlastislav. Bohuslav Kaplíř odkázal r. 1601 Chotiměř  své 

manželce Kateřině Hofmanové, původně děvečce z dvora v Roudníkách (DZ 130 H 

18, podle Sedláčka 1923, 400). Odkaz se z neznámého důvodu neuskutečnil a celá 

ves přechází okolo r. 1615 na Bedřicha z Bílé (tehdy se poprvé po vsi píše, DZ 19 G 

29, podle Veselý 1894, 69). O něm je známo, že patřil k rozhodným odpůrcům 

Habsburků. Za svoji vzpouru také smutně zaplatil na Staroměstském náměstí v r. 

1621. Jeho majetky byly zkonfiskovány a r. 1622 byla Chotiměř prodána za 20 000 

rýnských zlatých Adamovi z Valdštejna. Od té doby patřila k panství Lovosice, a to 

s výjimkou let 1646 – 1653, kdy ji držela hraběnka Silvie Kateřina Černínová roz. 

Caretto – Millesimo a kdy byla součástí statku Bílý Újezd.  
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9.3. Popis dochovaných reliktů 

 

9.3.1. Vodní tvrz 

V r. 1934 uveřejnil Karl Lichtenfeld článek o rytířském sídle v Chotiměři 

(Lichtenfeld 1934, 40). Z velké části jsou jeho popisy založeny na výpovědích 

pamětníka pana Josefa Leschka. Tvrz se nacházela na východním konci vsi (směr 

na Dobré), v místech čp. 14 (kovárna), Ovčího rybníka a ovčína. Uprostřed Ovčího 

rybníka, který byl spojen s horním rybníkem, byl ostrůvek, z kterého byly v průběhu 

19. století vybírány základy zdí. Našli se zde tehdy opracované pískovcové kameny a 

také jakási zdobená fasáda, z ní pak zejména jakési masky, maskarony a kamenné 

hlavy (v orig. „…Maulaffen…Larven, Köpfe aus Stein…“). Jedna z těchto hlav byla 

druhotně umístěna na jednom z domků v Opárenském údolí, ale místní popírali její 

původ z Chotiměře, a místo toho jedni tvrdili, že pochází z čp. 58 ve Velemíně, druzí 

pak z hradu Opárno. Podle starých pamětníků byla na ostrůvku kruhová zeď a 

uprostřed světlík („…Lichthof…“). Kameny z těchto zdí pak byly ve 30. letech 19. 

století použity na stavbu nového panského dvora. Zbytky dlouhé zdi patřící k tvrzi 

byly prý patrné mezi čp. 14 a 13, odsud se pak táhly k hornímu rybníku a  dále k čp. 

12, za místními stodolami až k čp. 26. V r. 1920 se pak na ostrůvku našly zlomky 

neglazované keramiky, podle popisu z doby hradištní (vlnice, šroubovice) a pozdější 

(červeně malovaná). 

Pozůstatky vodní tvrze jsou dobře patrné na katastrální mapě stabilního katastru 

z r. 1843 (obr. 36: 1; 38: 2) Je zde vidět ostrůvek uprostřed rybníčku, který má 

v severojižním směru protáhlý tvar. I když v 19. a na začátku 20. století byl ostrůvek 

mnohokráte narušován zemními pracemi, zůstalo půdorysné schéma zachováno 

ještě dlouho po druhé světové válce. Teprve poté byla zcela zničena severozápadní 

část tvrziště a zanikla i severní polovina rybníčku. 

V dnešní době je tvrziště, které se nachází na východním okraji vsi u čp. 14, ve 

velmi špatném stavu. Celá severozápadní část je vlivem srovnání terénu zcela 

zničena. Centrální a okrajová plocha je pokryta různými navážkami a haldami 

zeminy, které někdy vytvářejí dojem valu (např. na severním okraji příkopu). Vlastní 

centrální část je dnes již silně snížena, tak že není patrna severní vnitřní hrana 
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příkopu. Vzhledem k těmto zásahům, jsme se při geodetickém zaměření pomocí 

totální stanice zaměřili pouze na vyhotovení půdorysného plánu (obr. 39). 

 

9.3.2. Druhá tvrz 

Podle popisu Karla Lichtenfelda z r. 1934 stávala druhá tvrz v místech čp. 26, 

v těsné blízkosti panského dvora (Lichtenfeld 1934, 40; obr. 36; 38: 1). Zde stojící 

dům prý byl velmi nápadně odlišný od ostatních domů ve vsi. Okolo něj byla rozsáhlá 

ohradní zeď. Dům sestával z různých částí, byl mnohokrát přestavován, uvnitř měl 

klenby z pískovce a vně mnoho malých okének na všechny strany. V domě byl i 

vinný lis a pod stodolou rozsáhlé sklepení. Obvodová zeď byla spojena se zdmi 

panského dvora. 

Autor příslušného hesla v Hradech (Anděl a kol. 1984, 174-175) při popisu zbytků 

tvrze vychází z informací K. Lichtenfelda a nově připojuje poznámku o dochovaných 

velkých sklepech pod stodolou. V té době, jak uvidíme dále, však již museli být 

nepřístupné. 

Z někdejší tvrze se do dnešní doby mnoho pozůstatků nedochovalo. Při popisu 

jejích pozůstatků jsme odkázáni na výpověď jednoho z obyvatel dnešního domu čp. 

26. Ten vyprávěl, že jeho otec získal dům po r. 1945. Sklepy v té době vykazovaly 

závažné statické poruchy a byly silně podmáčené. Proto byly kompletně zavezeny a 

zality betonem. Pod dnešní budovou se nacházel sklep z lomového zdiva s valenou 

klenbou. Odtud byl chodbou přístupný velký sklep, který se rozkládal na západní 

straně parcely. Měl tři příčkami oddělené části a valené klenby z lomového zdiva. 

Pod domem čp. 26 byla ještě další nižší úroveň sklepů. Z úzkého přístavku při 

severní straně domu vedla jižním směrem pod menší sklep úzká chodba, na jejímž 

konci byla malá prostora s pramenem. Další sklep se nacházel v jihovýchodním rohu 

parcely, ale ten prý byl postaven výhradně z cihel. Byl přístupný od západu a jeho 

delší osa sledovala směr východ – západ. 

Podle všech výše uvedených popisů se zdá, že někdejší tvrz byla snad minimálně 

dvoukřídlá, jak dokazují sklepy na severní a západní straně parcely. Není jisté zda 

byly současné, nebo zda byly postaveny v různých obdobích. Tvrz patrně 

obklopovalo obvodové opevnění, které se připojovalo i k areálu hospodářského 

dvora. 
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9.4. Interpretace 

 

9.4.1. Stavební podoba 

Je velmi pravděpodobné, že vodní tvrz mohla být klasickým zástupcem typu 

motte. V ústřední části předpokládáme věžovitou stavbu, obehnanou obvodovou 

hradbou. Z východní strany se k tvrzi připojoval dnes zaniklý hospodářský dvůr, jehož 

pozůstatek (jižní křídlo) je zachycen na I. vojenském mapování a také mapě 

stabilního katastru z r. 1843. 

Podobu druhé tvrze neznáme, podle popisu jejích suterénů mohla být v některém 

období dvoukřídlá. 

 

9.4.2. Datace 

Předpokládáme, že nějaké sídlo existovalo ve vsi již ve 13. století, kdy vystupují 

první zástupci místního šlechtického rodu. Někdy poté vzniká i druhá tvrz, patrně 

v souvislosti s rozdělením vsi. V r. 1404 jsou již obě zmíněny, přičemž jednu držela 

místní šlechta, druhou Vchynští. Ztotožnit tvrze zmíněné v pramenech s jejich 

dochovanými pozůstatky je nelehký úkol. Vodní tvrz může být podle katastrální mapy 

z r. 1843 součástí původní návesní vsi. Druhá tvrz a jihozápadní část vsi se zdá být 

k předchozí přičleněna. Také stavební podoba vodní tvrze, možná typu motte, 

ukazuje spíše na časnější dobu. To by potvrzovaly i zlomky keramiky hradištní 

tradice, nalezené zde v r. 1920, i když si uvědomujeme zrádnost tohoto důkazu. 

Nejvážnější protiargument těmto tezím představuje stav poznání druhé tvrze. 

Nevíme, jak toto sídlo vypadalo, a co z něj známe, může pocházet až z pozdějších 

přestaveb. Při současné stavu poznání bude nanejvýše vhodné ponechat tyto 

konstrukce otevřené. 

Během 15. století jedna z tvrzí, patrně vodní, přestala být využívána a zanikla.  
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10. Košťálov 

 

Zbytky hradu se nachází na dominantním skalnatém čedičovém suku o 

nadmořské výšce 481,5 m, 2 km severně od Třebenic.  

 

10.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Poprvé se hradu věnoval F. A. Heber, který popsal zbytky „vzdorovité ruiny“ a 

nastínil její dějiny (Heber 2006, 221-226). Součástí jeho díla je i cenná litografie 

hradu, zachycující jej před dramatickou destrukcí věžového paláce (k litografii 

Doskočil 2003, 68-69). Podrobnější historickou práci předvedl A. Rybička (1861, 44), 

který uvedl i odkazy na desky zemské a ocitoval taxu panství z r. 1629. Historii hradu 

a tvrzí do hloubky zpracoval i Friedrich Bernau, přičemž lze jen litovat, že neuváděl 

odkazy na prameny (Bernau 1903, 142-151). Ke svému dílu připojil i první známý 

půdorys hradu (obr. 40). Z jeho díla vycházel i V. Luksch ve svém soupisu památek 

(před 1920, 59). Košťálov pochopitelně nemohl chybět ani v monumentálním díle A. 

Sedláčka, bohužel s nepříliš propracovanou historickou částí (Sedláček 1923, 304-

307). Zato však stať obsahuje popis výkopů a nálezů „hledačů pokladů“, a to včetně 

plánku se zakreslenou polohou objevených staveb (tamtéž, 305, obr. 41). 

Pozůstatkům hradu se věnovali i Kabát a Slepička, tvrze je však vůbec nezajímaly 

(1963, heslo Jenčice – Hrad Košťál). V r. 1969 se v krátkém a vcelku nezajímavém 

článku hradu věnoval i J. Štembera (1969b, 79-80). Historie hradu a tvrzí byla znovu 

zhodnocena v syntéze z r. 1984 (Anděl a kol. 1984, 225-227). Podle ní tvrze zanikly 

beze stopy. Největší pozornost hradu po stavební stránce věnoval L. Wettengl 

(1997c, 16-18, 1999, 3-5). Ve svých článcích publikoval i různé terénní náčrty a 

rekonstrukce, bohužel v mnohém chybné (obr. 42-44). Krátce se Košťálovu věnoval i 

T. Durdík, který ho přiřadil k hradům donjonového typu (1999, 280-281). Nejnověji 

byly shromážděny historické pohlednice hradu a jeho okolí (Moravec-Prášil 2004, 

obr. 88-93, 95-104). 

Z hradu pochází velké množství archeologických nálezů, které zpracoval M. 

Zápotocký (1979, 136-139, obr. 58-60). 
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10.2. Dějiny Košťálova 

 

Ves Košťálov vznikla patrně již ve 12. století (Žemlička 1980, 80). Poprvé je 

zmíněna v textu listiny z doby po roce 1250, kterou Jan ze Hořence a na Žitenicích 

prodal klášteru v Alt Zelle roční plat na svém statku v Sulejovicích. Téměř na konci 

svědecké řady listiny je zmíněn i jistý „Petr z Rešhal“ (CDB IV/1, č. 201, 363). Petrův 

predikát bývá ztotožňován s Košťálovem (Žemlička 1980, 102). Další zmínka o vsi se 

objevuje až v listině z 15. 7. 1276, v níž „Příslav z Újezen“ odkazuje klášteru v Alt 

Zelle ves Veselí. V svědecké řadě listiny vystupuje i „Petr z Kožalo“ (CDB V/2, č. 819, 

515). Někdy okolo r. 1280 je zmíněn znovu „Petr z Koshal“ (Profous 1949, 333). 

V listině z r. 1301, kterou byl uzavřen smír mezi správcem altzellského majetku a 

dvěma litoměřickými měšťany, je na jednom z předních míst svědecké řady uveden 

„Petr z Košťálu“ (AČ XVIII, 292). K r. 1303 je znovu zmíněn „Petrus de Chosschal“ 

(Profous 1949, 333). Je otázkou, zda Petr z Košťálova zmiňovaný v l. 1250 – 1303 

byl jednou osobou. 

Hrad je poprvé zmíněn v kronice Beneše z Veitmile. K r. 1372 vypráví kronikář 

mrazivou historku o tom, jak do věže hradu uhodil blesk, sjel do velké síně a upálil 

purkrabímu Alešovi mladšímu ze Slavětína a jeho ženě špice tehdy módních 

dlouhých střevíců (FRB IV, 546). Různí mravokárci si vysvětlovali příhodu jako Boží 

trest, což nás příliš nepřekvapí. Zvláštní pozornost ale vzbuzuje Alešova hodnost 

purkrabího, z které se vyvozovalo, že hrad byl založen jako královský. Zajímavý 

názor byl vysloven v Hradech (Anděl a kol. 1984, 226). Hrad mohli založit 

Házmburkové společně s Slavětínskými „v nějaké blíže těžko stanovitelné 

spolupráci“. Házmburkové hrad patrně později drželi (Sedláček 1923, 305), ale není 

pro to žádný důkaz. Za současného stavu pramenné základny není celá nesmírně 

složitá situace řešitelná. 

Aleš ml. ze Slavětína se připomíná ještě později - a to v r. 1378, kdy byl zbaven 

exkomunikace, do níž byl uvržen pro nějaký spor s duchovním (AIu I, 291-292) a r. 

1380 kdy se ještě psal po Košťálovu. Do doby husitských válek se pak o hradu 

v pramenech mlčí, předpokládá se, že ho tehdy drželi nejspíše Zajícové 

z Házmburka (Sedláček 1923, 305). Další zmínka o Košťálovu je až z r. 1422, kdy 

byl obléhán husity (Profous II, 333). V r. 1423 zde purkrabskou funkci vykonával 

katolík Martin z Kystry (LC I, 503), takže obležení bylo neúspěšné. Někdy v této době 

nebo i dříve hrad získali Kaplířové ze Sulevic. Jejich zájem se poutal k oblasti již 
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dříve. R. 1420 získali Třebenice, o tři roky později pro ně zajistili povýšení na 

městečko, erb a trh (Sedláček 1998, 893). Oba rody, Kaplířů i Házmburků, patřili 

k oporám královské moci v severních Čechách. Není proto divu, že se proti 

Košťálovu husité obrátili již v r. 1422. Bohužel není možné vysledovat, kdo v té době 

Košťálov držel. 

Jako první se z Kaplířů zmiňuje Jan, který vykonával patronátní právo 

v Čížkovicích a Siřejovicích a v l. 1424-1435 také držel Košťálov (1424 – „…Johannis 

dicti Caplerz de Sulowycz alias de Kosczalow…“, LC IX, 87, 1435 – „Johannis 

Caplerz de Sulewicz in Kostialow residentis…“, LC X, 252). V r. 1426 by hejtmanem 

litoměřického kraje. Podle Paprockého žil Jan ještě v r. 1445 (viz Příloha, převzato 

z Macek 2003). Jan měl dva syny, Václava a Bohuslava (Buška), z nichž Václav se 

na Košťálově připomíná již v l. 1445 – 1446, kdy spolu se svým purkrabím řídili 

záležitosti v Třebenicích (Sedláček 1923, 306). K r. 1450 se zmiňuje Václav Kaplíř 

z Košťálova, který tehdy převedl věno své manželky ze Sulejovic na Čížkovice (RTT 

II, 218). Otcovské dědictví si bratři v r. 1450 rozdělili. Václav získal Čížkovice a 

Sulejovice, Bušek Košťálov. Nedlouho poté se bratři dohodli, že veškeré majetky 

bezdětného Václava přejdou po jeho smrti na Buška. Na tuto dohodu poukazuje 

zpráva z 21. května 1456, kdy se připomíná Václav z Košťálova, který tehdy věnoval 

na Čížkovicích, k čemuž dal povolení i Bušek (RTT II, 275).  

Bušek se zmiňuje r. 1452 jako jeden z volitelů správce království Jiřího 

z Poděbrad („…Bušek ze Sulewic a z Košťálowa…“, AČ II, 310), na jehož straně stál 

i v letech následujících za válek s panskou jednotou. Roku 1454 je ještě naposledy 

připomínán purkrabí Mikuláš (Sedláček 1923, 306). Po něm statek v l. 1459 – 1462 

řídili purkrabí Hárovník a úředníci Hersa a Fráněk (Sedláček 1923, 306). Václav je 

připomínán ještě r. 1474, Bušek naposledy r. 1480, kdy získal Bohušovice a Brňany 

(Sedláček 1923, 306). 

V r. 1486 se Buškovi synové Dobeš, Zdeslav a Jan Kaplířové rozdělili o svůj 

majetek (AČ XXVIII, 694-695). Dobeš získal Sulejovice s tvrzí, Zdeslav podržel hrad 

s dvorem a Jan Čížkovice s tvrzí. Hrad Košťálov měl být otevřený pro všechny. 

Dobeš a jeho čeleď měli obývat Veliký dům na dolním hradě, Jan směl obývat tzv. 

dolní domek na dolním hradě a Zdeslav získal horní hrad. V případě potřeby mohli 

být všichni vpuštěni na horní hrad, ale starat o čeleď se měl každý sám. Obrana 

hradu zůstala společnou povinností všech bratrů. 
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Zdeslav ze Sulevic je připomínán k r. 1489, kdy věnoval na svém statku, ale 

vzhledem k poničení desek zemských nevíme komu a co (RTT II, 439). Naposledy je 

zmíněn r. 1534, kdy koupil lesy Lipolc a Vranici a Milešov (Sedláček 1923, 306 a 341, 

podle DZ 8 K 15). Jeho synové, Jan, Mikuláš, Bušek a Václav si celé panství vložili 

do desek zemských (Sedláček 1923, 306, podle DZ 250 H 27). Podle různých zpráv 

ale mezi nimi vládli třenice. K r. 1541 si Jan stěžoval na Mikuláše, že když přišel do 

jeho obydlí, učinil na něj úmyslnou půtku a chtěl jej potřít a zbít (Sedláček 1923, 

306). Ještě před r. 1548 si bratři z těchto důvodů majetky rozdělili. Jan si podržel 

Skalku, kterou koupil r. 1544 a získal část Košťálova, Mikuláš druhý díl Košťálova, 

Bušek Libčeves a Václav Milešov (Sedláček 1923, 306 a 341). Jan a Mikuláš vedli 

později rozhořčený spor s pražskými svatojiřskými benediktinkami o hrdelní právo 

v Třebenicích. Dříve zde prý měli existovat dvě popraviště, jedno patřící ke Košťálovu 

a druhé k Třebenicím. Benediktinky to zrušili a vybudovali si novou šibenici a to na 

pozemcích patřících Kaplířům. Ti sem přitrhli se svými lidmi a šibenici zbořili 

(Sedláček 1923, 306). 

Jan, který držel Skalku, kde i v r. 1563 zemřel, si pod hradem při dvoře ve vsi 

Košťálov vystavěl tvrz (nazývaná Skalecká). Majetky po něm zdědil jeho syn 

Zdeslav, ale dlouho jich neužíval, neboť zemřel již r. 1565. V poslední vůli odkázal 

veškerý majetek své dceři Anně, s výjimkou, že jeho žena Eva Kunešová z Lukovce 

může užívat tvrz a dvůr Košťálov a díl hradu a to až do své smrti či do jejího 

případného nového provdání (Sedláček 1923, 306-307 podle DZ 15 K 16). Přes 

Annu se tento díl hradu a Skalecká tvrz dostaly do majetku jejího manžela Adama 

Hrzána z Harasova a od té doby patřily k zámku Skalka. Nejpozději za Adama byl u 

někdejšího hradu Skalka vystavěn renesanční zámek, který se stal sídlem vrchnosti 

(viz kapitola o Skalce). 

Druhý díl hradu držel Mikuláš, který r. 1567 vytrhl se svými poddanými ničit jakési 

hráze kolem vinic na panství Felixe Kaplíře ze Sulevic a na Čížkovicích (Sedláček 

1923, 307). Mikuláš měl dva syny, Zdeslava a Jiřího (zmiňován pouze do r. 1587). 

Zdeslav byl horkokrevné povahy, což dokazuje příhoda z r. 1592, kdy ve zlosti 

zastřelil nějakého poddaného z Libčevsi (Sedláček 1923, 307). Po tomto roce již o 

něm neslyšíme. V r. 1603 se zmiňuje Jan Kaplíř ze Sulevic a na Košťálově, patrně 

syn Zdeslava (Sedláček 1923, 307). Jan Kaplíř zemřel patrně velmi brzy a panství po 

něm převzaly Zdeslavovi dcery Ester, Dorota a Anna, které je r. 1609 prodaly 

Adamovi z Vchynic a Tetova (Sedláček 1923, 307 podle DZM 236 Z 8). Jelikož se 
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Adam Vchynský účastnil stavovského povstání byl mu v r. 1622 veškerý majetek 

zkonfiskován (Bílek, 855). Ve výčtu majetku je zahrnut pustý hrad a dvůr Mladý 

Košťálov s pustou tvrzí. Po nějakou dobu jej mohla užívat jeho manželka Ester 

z Vřesovic, ale již r. 1628 jí byl zabrán a následujícího roku prodán Marii Magdaléně 

Trčkové z Lobkovic pro jejího syna Adama Erdmana (z r. 1629 existuje taxa panství, 

ve které se zmiňuje pustá tvrz a dvůr, viz Rybička 1861, 44). Ten byl v r. 1634 

zavražděn v Chebu společně s Valdštejnem a panství, spojené s Čížkovicemi, bylo 

znovu zkonfiskováno. Dne 4. července 1636 bylo prodáno Anežce z Varrenbachu, 

která se později provdala ze Vernera Pallanta. I když byl k postoupení panství 

vyhotoven r. 1638 královský majestát, nemohla si je Anežka pro různé průtahy vložit 

do desek zemských. Teprve r. 1655 majetek definitivně získal Anežčin syn Gustav. 

Ten zemřel r. 1689 a s ním vymřel i jeho rod. Panství zdědila jeho manželka Marie 

Sidonie rozená Šliková a po ní i její syn a dvě dcery z prvního manželství s hrabětem 

z Friedburka. Ti prodali r. 1692 Čížkovice a Košťálov pražskému svatojiřskému 

klášteru (Sedláček 1923, 307 podle DZ 401 M 26). K r. 1700 došlo vymezení 

honebních revírů mezi svatojiřským klášterem a majitelem Skalky Janem Leopoldem 

Hrzánem. Od té doby se zůstaly zbytky hradu Košťálova připojeny ke Skalce 

(Sedláček 1923, 307 podle DZ 407 E 2). 

 

10.3. Popis dochovaných pozůstatků hradu 

 

F. A. Heber ve své práci kdysi napsal: „Čedičová skála, na níž trůní trosky tohoto 

hradu, se nad své okolí zvedá neobvykle příkře…Jižní svahy tvoří pouze holý čedič, 

který spadá v bizarních vrstvách téměř kolmo k městečku Třebenice a krajině 

propůjčuje neobvykle malebný půvab…“ (2006, 221). Jeho popis velmi výstižně 

vyjadřuje impozantnost vrchu a nepřehlédnutelných trosek někdejšího hradu. Na 

severní straně vrchu svahy spadají mírně až do sedla mezi ním a vrchem (487 m. n. 

m.). Odtud také směřoval původní přístup, po kterém ještě dodnes v terénu 

nacházíme zbytky úvozových cest. Zástavba na temeni vrchu byla koncentrována do 

dvou míst – předhradí (zváno dolní hrad) a hradního jádra.  Po zástavbě předhradí 

(obr. 47 a 48) se nám dodnes dochovaly pouze nepatrné terénní relikty a zbytky 

obvodové hradby (Heber uvádí, že obvodová hradba byla ještě v jeho době necelé 4 

m vysoká 2006, 221, Sedláček popisuje zbytky obvodových hradeb a zeď u brány, 
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která se v r. 1883 zřítila 1923, 304). O zástavbě předhradí máme informace „díky“ 

amatérským výzkumům, prováděným zde v 19. století. Heber píše, že zde měly být 

podle místních ukryté „náramné poklady“, ale že už je prý „nějací Italové nalezli“ 

(2006, 221-222). Sedláček popisuje aktivity „souseda Čejky“, který na hradě velmi 

kopal a nálezy odevzdával do někdejšího muzea v Třebenicích (1923, 304). Na 

východním konci u někdejší brány našel kuchyni (nálezy kachlů, nádobí, spálené 

cihly z komína, spečené saze, atd.), na severozápadním konci našel dvě místnosti - 

kovárnu a „sklep na železo“ (železa, hřeby, podkovy). Uprostřed prostranství byla a 

dodnes částečně je patrná nehluboká, ale prostorná prohlubeň - pozůstatek po 

zasypaných sklepech (obr. 48: 2). L. Wettengl pozůstatky těchto staveb spojit 

s objekty zmiňovanými při rozdělení hradu v r. 1486. Dobešův „veliký dům“ se prý 

nacházel na místě dnešního zasypaného sklepa, Janův „dolní domek“ stával v místě 

kuchyně (Wettengl 1997c, 18). Tuto možnost zcela nevylučujeme, ale úroveň 

„divokých výkopů“ a zoufalý stav poznání této části hradu nás nabádá k zvýšené 

opatrnosti ve vyjadřování jakýchkoliv soudů.   

Z předhradí vstupovala cesta přes dnes již téměř zasypaný příkop (obr. 48: 1) do 

jádra hradu. Ten byl kdysi obklopen parkánem, z něhož zůstalo dodnes dochováno 

severovýchodní nároží (obr. 49) a úsek zdiva při východní straně věžového paláce. 

Zdivo je stavěné s nepříliš důslednou snahou o řádkování, vyzděno z lomového 

kamene (převážně čedič) a pojené na vápennou maltu s jemným pískem a hrudkami 

nerozmíchaného vápna. Parkánová hradba vybíhá na východní straně v subtilní 

baštu nebo věž (?) s několika dochovanými řádkami zdiva (obr. 50). Vzhledem k její 

poměrně nepřístupné poloze nebyla tato stavba nikdy zanesena do žádného z náčrtů 

půdorysů  hradu a nebyla ani doposud známa. Severovýchodní nároží je přistavěno 

ke skále a na příchozího působí nepochybně impozantním dojmem. Severní průčelí 

této zdi je odstupňováno ústupky v síle zdi, při jejím dolním konci běží římsa z dvou 

řádků kamene. Její funkce nám uniká. Masivní konstrukce severozápadního parkánu 

opřeného zde o skálu byla nepochybně určena obrannými důvody. Nachází se totiž 

přímo proti směru případného útoku. 

Další fragment zdi, který patrně vůbec nesouvisí s parkánem se nachází 

jihovýchodně od paláce (obr. 51). Přepažuje zde výraznou skalní rozsedlinu. Na 

obou jejich stranách není patrné pokračování. Její funkce mohla být opět ryze 

obranná, zabraňovat v přístupu. Jižně pod palácem se nachází také různé 

upravované skalní plošinky, kde je dodnes možné najít zbytky keramiky v slabé 
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vrstvě půdy. Interpretace těchto částí hradu je velice nesnadná. Neznáme totiž jejich 

stáří a vzhledem k erozi čedičové skály i jejich podobu. Od paláce směrem dolů k jihu 

vede i žlábek, který patrně vycházel z parkánu. Je možné, že jde o odpadní kanálek. 

Hlavní stavbou hradu byl věžový palác, který za posledních sto let výrazně 

nahlodal „zub času“ (obr. 52 – 55). Stavba byla založena přímo na skalní podloží, 

zdivo není řádkované, je vyzděno z lomového kamene (převážně čedič) a pojené na 

vápennou maltu s jemným pískem a hrudkami nerozmíchaného vápna. Na zdech je 

patrné šichtování a otisky po trámech lešení. Severovýchodní nároží bylo zpevněno 

opěrným pilířem, provázaným se zdivem paláce. Přízemí stavby bylo založeno na 

nerovném terénu jak ukazuje místy vystupující skalní podloží v různých výškových 

úrovních. Osvětleno bylo pouze jedním úzkým okénkem na západní straně. Pod ním 

byl kdysi prolomen nový vstup s druhotně vyzděnou nikou.  První podlaží je z větší 

části dochováno. V severní stěně jsou dva otvory sloužící dnes jako vstupy. Západní 

má niku zcela přezděnou a není jasné, zda jde o původní otvor (spíše to však 

vylučujeme, protože není vidět na rytině v Heberových Hradech, viz 2006, 223). 

Východní otvor má druhotně přezděnu pouze východní špaletu niky, segmentový 

záklenek a západní špaleta jsou původní. Podle nich usuzujeme, že šlo o původní 

vstup do věže. Z jeho vnější strany je dochována draže po vylámaném portálu. 

Zarážející je, že nika neobsahuje kapsu pro uzavírací trám. V úrovni prahu portálu je 

ve zdivu výrazný ústupek, který mohl souviset s řešením přístupu do věže. Východní 

stěna je prolomena čtyřmi okenními otvory (obr. 45-46). Všechny byly jednoduché, se 

segmentovým záklenkem a bez sedátek (sedátka sem umístil Wettengl, což je 

evidentní nesmysl 1997c, 16). Jižní stěna obsahovala další okénko s druhotně 

vyzděným záklenkem. Ze západní stěny nezůstalo kromě malého bloku na západní 

straně nic dochováno. Kdysi zde byla patrná severní špaleta a záklenek niky okna, 

dnes je však již zcela zničen (Wettengl 1997c, 16). L. Wettengl předpokládal, že celé 

patro bylo rozděleno na dvě místnosti roubenou příčkou, jejíž otisk byl dochován 

v polovině délky západní strany (tamtéž). Dnes není tento otisk patrný. Z druhého a 

třetího patra není dnes nic dochováno. Jeho podobu můžeme částečně 

rekonstruovat ze starých popisů, vyobrazení a fotografií. Na Heberově rytině je 

vyobrazen blok zdiva druhého a třetího patra v severovýchodním nároží. V úrovni 

druhého patra je v severním průčelí patrné jedno okno se záklenkem a nad ním ve 

třetím patře další, které již nemá dochovánu horní část. Ve východním průčelí je 
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v úrovni druhého patra pouze jedno malé pravoúhlé okno, nad ním je o patro výše 

další okno s chybějícím záklenkem.  

 

10.4. Archeologické nálezy z hradu 

 
Někdejší Třebenické muzeum získalo do svých sbírek od „souseda Čejky“ velké množství nálezů, 

mezi ty nejprestižnější patří např. zámky a klíče z 15. st., přezky, šipky, ostruhy, třmeny, kovové části 

koňského postroje, podkovy, části komorových kachlů s reliéfní výzdobou ČVS a zlomky nádob. 

Keramické nálezy publikoval M. Zápotocký, který je datoval do období 2. pol. 14. – 16. století (1979, 

136-139, obr. 58-60). 

 
Sběry na cestě, Sýkora 16. 6. 2007 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj vytažený s vnitřním 
prožlabením, datace 15. století. 
2. Zlomek zvonovité pokličky, výpal oxidační, střep režný okrový, datace 15. století. 
3. Zlomek těla režné hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, vnější stěna zdobena červeně 
malovanou linkou a vývalkovou šroubovicí, datace 2. pol. 15. století. 
4. Atypické střepy, středověk (4 frg). 
 
 
Sběry na předhradí, Sýkora 16. 6. 2007 
 
1. Zlomek režného prořezávaného kachle, oxidační výpal, střep světle okrový , datace 2. pol. 15. 
století. 
2. Zlomek okraje režné hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep šedý, okraj ovalený s vnitřním 
prožlabením, na okraji červeně malovaná vlnovka, datace 2. pol. 15. století. 
3. Atypické střepy, datace 15. – 16. století (27 frg). 
 
Výkop na předhradí, Sýkora  2. 8. 2006 
 
1. Fragment ČVS reliéfního kachle, výpal oxidační, střep šedý, zadní strana lehce očazena, motiv: štít 
s korunovaným dvouocasým lvem, na pozadí zdivo hradby s předstupujícími spárami, nad štítem 
korunka ? (možná znak Žatce), datace 15. století. 
2. Zlomek okraje hrncovité nádoby, redukční výpal, střep černošedý, okraj zavinutý, datace 15. století. 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj přehnutý oblý, datace 15. 
století. 
4. Zlomek těla hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, zdobeno červeným malováním 
dvojicí linek a mezi nimi vlnovkou, datace 15. století. 
5. Zlomky nádobkových kachlů, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný, datace 15. století 
(2 frg). 
6. Zlomek komory, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný. 
7. Atypické střepy (11 frg). 
 
J plošinka pod palácem, sběry Sýkora 16. 6. 2007 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj vytažený s vnitřním 
prožlabením, datace 15. století. 
2. Zlomky nádobkových kachlů, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný, datace 15. století 
(2 frg). 
3. Zlomek okraje mísy či pernice, výpal oxidační, střep hnědošedý přepálený, okraj vodorovný 
obloukovitý, datace 15. století. 
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4. Atypické střepy (80 frg). 
 
Dar pana Nováka, sedlo pod hradem, předáno 2006 
 
1. Tři Fe šipky s tulejí, typ B2a a B2b. 
 

10.5. Lokalizace tvrzí 

 

Obě v pramenech zmiňované tvrze, starší Skalecká a mladší Čížkovická stávaly 

ve vsi Košťálov u samostatných dvorů. Dnes již nenacházíme po nich žádné 

památky. Na mapě stabilního katastru z r. 1843 je patrný ještě jeden z dvorů u 

kterého stávala jedna z tvrzí (obr. 56: 1). 

 

10.6. Interpretace 

 

10.6.1. Datace 
Existenci sídla je možné předpokládat již v 2. pol. 13. století, ale jeho lokalizace a 

podoba je zcela neznámá. Hrad vzniká patrně až v průběhu 14. století, osoba 

zakladatele zůstává skryta. S touto datací souhlasí i archeologické nálezy, které 

nepřesahují do staršího období. Po celou jeho dobu předpokládáme rezidenční 

funkci. V průběhu 16. století přestal hrad vyhovovat životnímu stylu renesanční 

šlechty a při dvorech ve vsi Košťálov vznikají pohodlnější a lépe dostupnější tvrze. 

K jejich opuštění a zániku dochází v 1. pol. 17. století, kdy majitelé obou panství jako 

sídla využívají reprezentativnější zámky Skalka a Čížkovice. 

 

10.6.2. Stavební vývoj 
V hradním jádře registrujeme velmi jednoduchý stavební vývoj. Palác je ve své 

dnešní hmotě jednolitý a nevykazuje známky různých stavebních fází (nepočítáme-li 

úpravy z 19. -20. století). Vzhledem k charakteru zdiva vzniká patrně současně 

s palácem i parkánová zeď. Otázkou zůstává zařazení zdi uzavírající skalní 

rozsedlinu jihovýchodně od hradu a velkou neznámou zůstává i stáří zástavby na 

předhradí. 
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10.6.3. Komunikační schéma 
Přístup na hrad vedl od sedla po dochovaném úseku úvozové cesty. Na severní 

straně předhradí se nacházela vstupní brána. Z předhradí se na hrad vstupovalo 

branou v západní části severního úseku parkánu. Řešení přístupu do věže není za 

stávající úrovně poznání řešitelné (přístup do věže byl podle Wettengla z ochozu 

parkánové hradby po můstku, viz 1997c, 16). 

 

10.6.4. Náměty pro budoucí bádání 
Poznání hradu a obou tvrzí jsme stále ještě mnoho dlužni. Půdorysy L. Wettengla 

a jeho nákresy vnitřních průčelí paláce jsou zcela nevyhovující až zavádějící. 

Půdorysné zaměření hradu je neobyčejně komplikováno neschůdným terénem a a 

výraznou členitostí skalního reliéfu. Při budoucím zaměření bude patrně nutné využít 

komplikovanější metody, jako např. letecké fotogrammetrie nebo letecké laserové 

skenování. 

Velkou neznámou zůstává i lokalizace a podoba tvrzí. 
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11. Medvědice 

 

Obec Medvědice se nachází 8,5 km západně od Lovosic, uprostřed vlastislavské 

kotliny. 

 

11.1. Přehled dosavadního bádání 

 

O tvrzi poprvé informoval A. Sedláček ve svém monumentálním díle (1923, 343). 

Soupis památek Litoměřicka se zmiňuje pouze o kostele sv. Kateřiny ze 14. století 

(Luksch před 1920, 111). J. Kabát a K. Slepička při svém terénním průzkumu 

nenalezli žádné pozůstatky a proto se domnívali, že tvrz zanikla beze stopy (1963, 

heslo Medvědice). Ke stejnému závěru došel i autor medailonku o Medvědicích 

v syntéze z r. 1984, zároveň však přinesl nové písemné prameny (Anděl a kol. 1984, 

302). 

Pozůstatky tvrze byly objeveny až r. 2007. Již dříve byl vysloven předpoklad, že 

se tvrz nacházela někde v areálu dvora (Sýkora 1999, heslo Medvědice; obr. 58). Na 

katastrální mapě z r. 1843 je při jižní straně dvora patrné plocha rybníka obíhající 

v půlkruhu  centrální kamennou stavbu (obr. 57: 1). Bohužel se celou dobu nedařilo 

navštívit objekt. Teprve na poslední chvíli se podařilo kontaktovat majitele objektu, 

pana Jiřího Kolinského, který mi laskavě umožnil prohlídku celého areálu. Pod 

stávající budovou uprostřed areálu dvora tak byly znovu objeveny pozůstatky tvrze, 

která byla doposud zapomenuta. 

 

11.2. Metodika průzkumu 

 

Vizuální průzkum se soustředil na celý areál dvora. Na jeho základě bylo 

rozhodnuto zdokumentovat pouze suterénní prostor pod dnešní vilou. Zaměření bylo 

provedeno pomocí laserového dálkoměru trojúhelníkovou metodou. 
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11.3. Dějiny Medvědic 

 

Ves byla založena již velmi brzo, patří totiž mezi jednu z nejstarších písemně 

zmíněných lokalit v Milešovské části Českého středohoří. Zcela určitě lze 

předpokládat existenci vsi již na sklonku 12. století (ke kolonizaci oblasti Žemlička 

1980, 86). Poprvé se objevují Medvědice v listinném falzu pražského biskupa Daniela 

II. pro cisterciácký klášter v Oseku. Ve svědecké řadě listiny vystupuje mezi jinými i 

„Martin de Medwediz“ (CDB II, č. 362, 390). Listina je velmi zajímavá z hlediska 

možnosti vysledování vazeb mezi „mocnými“ v severozápadních Čechách. Ve 

svědecké řadě listiny nejprve vystupují zástupci významného rodu Hrabišiců, který 

klášter v Oseku založil. Po nich se objevuje Milhost z rodu Milhosticů, fundátor 

původního konventu v Mašťově. Poté následuje výčet dlouhé řady svědků, mezi 

nimiž je i Martin z Medvědic, přičemž u některých z nich se podařilo prokázat 

podřízený vztah k Hrabišicům. Vzhledem k tomu, že u většiny osob neznáme blíže 

vztah k mocnému rodu, byl pro jejich označení zvolen termín poměrně neutrální - 

„klienti“ (k rodu Hrabišiců a jejich klientele Velímský 2002). Martin z Medvědic právě 

patřil k zástupcům této hrabišické klientely. Majetky rodu Hrabišiců zahrnovaly 

nejenom oblast Podkrušnohoří, ale sahaly i do Českého středohoří. V nejbližším 

okolí Medvědic se ve vztahu k rodu zmiňují Kostomlaty, Radovesice, Razice, 

Mirošovice nebo Červený Újezd. Je ovšem pravdou, že do vnitřní části Českého 

středohoří nepronikli (k majetkům Hrabišiců Velímský 2002, 88-96). Otázkou zůstává 

bližší určení vztahu Martina z Medvědic k Hrabišicům. Na to však musíme pro 

nedostatek písemných pramenů rezignovat, ves ani její majitelé se totiž již nikdy 

nepřipomínají ve vztahu k tomuto mocnému rodu. 

Znovu se Medvědice připomínají v listině z doby po r. 1250, kterou Jan z Hořence 

a na Žitenicích odkazuje klášteru v Alt Zelle za 60 kop grošů roční plat 7 kop grošů 

ze svého statku v Sulejovicích. Na jednom z čelních míst svědecké řady je zmíněn 

Draslav z Medvědic („…Miedviedicz…“, CDB IV/1 č. 201, 363). Znovu se ves 

připomíná v listině z 24. srpna 1251, kterou Smil z Lichtenburka odkazuje část 

Lovosic klášteru v Alt Zelle za 900 hřiven stříbra. Ve svědecké řadě jsou, a opět na 

jednom z předních míst, zmíněni bratři Lev a Draslav z Medvědic („…Leo de 

Medewedicsh et frater eius Droyzlawe…“, CDB IV/1, č. 220, 385-386). Je velmi 

pravděpodobné, že Draslav této listiny je totožný s Draslavem listiny z doby po r. 

1250. V listině z 15. července 1276, kterou Přeslav z Újezda směňuje s cisterciáky 
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z Alt Zelle ves Veselí, vystupují na předním místě svědecké řady „Lev a Drazslav 

bratří z Meduvezic“ a téměř uprostřed i „Jan z Meduvecic“ (CDB V/2, č. 819, 515). Je 

velmi pravděpodobné, že Lev a Draslav z listiny datované k r. 1276 jsou totožní 

s stejnojmennými osobami z listiny z r. 1251. 

K r. 1307 se připomínají Zbromír a jeho syn Ješek (RBM II, 916). V listině z 11. 

listopadu 1322, kterou Jindřich z Kamýka získal do ochrany ves Miřejovice, vystupují 

jako nejvýznamnější ze svědků bratři Protivec a Chotěbor řečení z Vchynic a 

Medvědic („…Prothywecz et Chotiworius frater eius dicti de Chwinitz et de 

Medweditzye…“, RBM III, č. 821, 328). Oba patřili k rodu Vchynských z Vchynic, 

pozdějších Kinských, kteří se v teprve průběhu 16. století prosadili z pozice 

„nevýznamného“ rytířského rodu do nejvyšších zemských úřadů a do panského 

stavu. 

Chotěbor a Protivec z Medvědic snad patří k prvním z Medvědické větve 

Vchynských. Chotěbor je zmiňován ještě v l. 1327 („…Chotiebor de Medwedycze…“, 

RBM III, č. 1335, 522) a 1346 (Sedláček 1923, 343). 

Roku 1352 je poprvé zmíněn zdejší farní kostel, patřící do třebenického děkanátu, 

který platil 16 grošů papežského desátku. První duchovní je zde zmíněn až r. 1364, 

kdy farář Konrád odchází do nedalekých Solan (LC I, 34). 

A. Sedláček na základě zpráv o patronech zdejšího kostela a dalších zmínek 

usuzuje, že k r. 1364 byly Medvědice rozděleny na tři díly (1923, 343). Tehdy se 

připomínají bratři Ješek a Blah ze Medvědic („…Jesconi et Blahotae fratribus de 

Nedwiedicz…“, LE I., č. 97, 49), jimž prodaly benediktinky od sv. Jiří na Pražském 

hradě vesnici Želenice. Těm patřil jeden díl. Téhož roku podávají ke zdejšímu kostelu 

nového faráře Blažeje bratři Václav a Bušek a Prokop z Čížkovic (LC I, 36). 

Václavovi a Buškovi měl patřit druhý díl, Prokopovi třetí. Ješek a Bušek žili ještě r. 

1398. Zároveň se zde zmiňují r. 1393 Lacek a r. 1397 Bohuslav, podle Sedláčka oba 

z rodu Vchynských (1923, 343). V r. 1401 Bohuslav zemřel a celý jeho majetek spadl 

na českého krále. Ten nakonec majetek převedl na Bohuslavova bratra Smila 

z Vchynic (AČ XXXV, 345). Smil zemřel okolo r. 1417 a statek chtěl získat jejich strýc 

Smil Opárenský (AČ XXXVI, 573-574), což se mu nakonec povedlo. Tehdy byla ves 

rozdělena pouze na dva díly (Sedláček 1923, 343). 

Druhý díl, ke kterému patřila tvrz, drželi Janek a Zikmund z Vchynic. Tvrz se 

poprvé připomíná r. 1404, kdy Janek z Vchynic sezením na Medvědicích věnoval 

zdejšímu kostelu roční plat ve výši jedné kopy a čtyř grošů a práva na dům a pole 



 79

v obci Starý (LE VI, 383-385). Roku 1415 se zmiňuje Zikmund jako majitel tvrze 

(Žemlička 1980, 136). Oba jsou společně připomínáni ještě r. 1420, kdy vlastnili ještě 

Chrástné a část Vlastislavi (AČ XXXVII/2, 1375, Sedláček 1923, 343, Profous 1951, 

191). Roku 1427 se znovu uvádí Zikmund a třetí z bratrů Hynek, který byl 

poručníkem Jankova syna Janka a jeho dcery (Sedláček 1923, 343). Do r. 1439 

všichni jmenovaní zemřeli a naživu zůstali pouze Zikmundovi dcery Anežka a Afra a 

Hynkův stejnojmenný syn („„…Dorota z Babic Pecmanowa…vyznala i svědčila: že 

paní Anežka Jankowa z Nedwědic umřela prvé nežli děti jejie, a tak vyznávajíc, že 

syn její paní Anežcin po její smrti umřel jest u Hynka strýce svého v Nedwědici, a 

dcera tejž paní Anežky umřela jest u mém domu v Babicích viece než čtvrt léta po 

smrti mateře své paní Anežky…“, AČ I, 424-425). V r. 1439 prodala Dorota, vdova po 

Maršovi z Prahy, Anežce a Afře 6 kop ročního platu, který jí její manžel zapsal na 

Medvědicích a poplužním dvoře („…in hereditatibus Nedwiediczi, curia arature, curiis 

rusticalibus…Agnezcze et Effre de Nedwiediczy, filiabus olim Sigismundi…“, RTT II, 

188). K r. 1454 se zmiňuje blíže neznámá Hedvika, dcera Tůmova, která pobírala 

roční plat 3 kopy grošů mimo jiné i z Medvědic (AČ XXXVII/2, 1374-1375). Anežka, 

dcera Zikmundova, se provdala za Václava z Račiněvsi a je připomínána ještě k r. 

1447. 

Někdy před r. 1465 získali Václav z Račiněvsi a jeho synové Zikmund a Jan i 

druhý díl vsi od Smila z Vchynic (AČ III, 362). Zmíněného roku 1465 zřejmě 

neoprávněně obvinili Václav, Zikmund a Jan z Račiněvsi Ramše z Hrádku, Smila 

z Vchynic a na Žlunicích a Jana Dlaska z Vchynic a na Razicích, že neoprávněně 

drží v Mrsklesích louku, ve Vlastislavi dvůr kmetcí, kostelní podací v Lipé a dva 

poddanské dvory v Chrástné, stejně jako trh v Medvědicích a Chrástné, který jim 

údajně měl zapsat Smil z Vchynic („…Sigismundi et Johannis, filiorum Wenceslai de 

Raczinyewsy…et Ramssonis de Hradku, Smilonis de Zlunicz, Johannis Dlask de 

Raczicz…trh, kterýmž někdy Smil zapsal jest synuom Račinským v Nedvědici a 

v Mrsklesiech…“, RTT II, 342). Synové jednoho z nich, tedy Zikmunda nebo Jana, 

byli Byčen, Kryštof a Balcar, kteří si celý majetek rozdělili (Sedláček 1923, 343). 

Balcar zapsal svou třetinu vsi, tvrze a dvora Šebestiánovi z Veitmile, který ji pak 

prodal Smilovi Vliněvskému z Vliněvsi (Sedláček 1923, 343, podle DZ 44 F 20). Po 

Smilovi zdědil třetinu vsi Jindřich, který ji r. 1545 prodal Václavovi Kaplíři ze Sulevic 

(Sedláček 1923, 343, podle DZ 46 B 25). Václav, majitel Milešova , skoupil i ostatní 

dva díly od Jana, Václava, Mikuláše, Jindřicha a Kryštofa z Račiněvsi (Sedláček 
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1923, 343, podle DZ 9 E 28). Zemřel v r. 1579 a dodnes po něm a jeho ženě Hedvice 

(+ 1580) rozené z Doupova zůstaly dochovány renesanční figurální epitafy v kostele 

sv. Kateřiny v Medvědicích (Bernau 1903, 673). Václavův syn Bohuslav držel 

Medvědice asi do r. 1585, kdy postoupil ves Kateřině, vdově po Jiřím mladším 

z Lobkovic. Ta ji ještě téhož roku prodala Jiřímu staršímu z Lobkovic (Sedláček 1923, 

343). Bohuslav si ještě na nějakou dobu podržel tvrz, ale r. 1586 ji vyměnil s Jiřím 

starším za Doubravskou horu (Sedláček 1923, 146, podle DZ 23 D 2). Od Jiřího 

staršího tvrz a ves r. 1589 koupil Jiří Kamarét Kaplíř, který ji připojil k Milešovu. V l. 

1669 – 1672, kdy ves získala dcera Karla Kaplíře Eva Ludmila Chřepická 

z Modlíškovic, byla sice nakrátko od panství odtržena, ale nakonec byla znovu a 

natrvalo připojena (Sedláček 1923, 343). R 1603 získal Milešov a Medvědice 

Bohuslav Kaplíř, který se zapojil do stavovského povstání na „nesprávné“ straně. Za 

svoje postoje byl r. 1623 odsouzen pouze k manství na svém dílu Milešova a 

Medvědic (Sedláček 1923, 342). K r. 1604 se v deskách zemských uvádí „…tvrz 

Medvědíč, jak ve své ohradě leží s příkopem okolo tvrze, ratejnou, chlévy, 

maštalemi, sejpkami, sladovnou s poplužím…“ (Anděl a kol. 1984, 302). Po 

Bohuslavovi vlastnil panství jeho syn Jan Václav, který byl úkladně zavražděn r. 

1638. Během třicetileté války byla ves a tvrz patrně zpustošena. Ještě r. 1638 byla 

tvrz využívána jako sídlo (viz popis vraždy Bohuslava u Sedláčka, 1923, 342), ale již 

roku 1649 se v odhadu statků Milešov a Medvědice popisuje jako: „…ze skrovnosti 

z gruntu, něco od kamene, ostatek ze dřeva, toliko se dvěma pokojmi, některými 

komorami, však ani voken, kamen, dveří není…“ (Anděl a kol. 1984, 302). 

Od té doby se nadále tvrz v písemných pramenech neuvádí, pouze hospodářský 

dvůr. Ten byl v r. 1833 zrušen (Anděl a kol. 1984, 302). 

 

11.4. Popis dochovaných částí 

 

Areál dvora se nachází při jihovýchodní straně návesní vsi s gotickým kostelem 

sv. Kateřiny ze 14. století. Vstup do dvora, který má nepravidelný tvar 

mnohoúhelníka a jehož jižní stranu tvoří rybník je z návsi. Rozložení budov dvora 

v dnešní době se mírně odlišuje od stavu zachyceného na mapě stabilního katastru 

z r. 1843. Pouze severní křídla po obou stranách vstupu respektují starší situaci. 

Stáje v severozápadní části jsou sklenuty na placky s meziklenebními pasy. Při jižní 
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straně dvora se rozkládá rybník, na rozdíl od situace z r. 1843 mírně rozšířený. 

Uprostřed dvora se nachází vila v jejímž sklepení se ukrývá pozůstatek původní tvrze 

(obr. 59 – 61). 

Přístup do sklepní prostory je z jihozápadní strany. Pro zjednodušení popisu bude 

nadále tato strana uváděna jako západní. Prostor má lichoběžný půdorys. Délka 

západní strany je 10, 68 m, severní 7,4, východní 10,96 a jižní 7,47 m. Zdivo je 

lomové (červený pískovec, opuka, čedič) a řádkované, pojené na vápennou maltu 

s velmi jemným pískem, slídou a hrudkami nerozmíchaného vápna. Šířka stěn se 

pohybuje okolo 2,5 m. Přístupové schodiště směřuje západní stěnou před níž 

částečně předstupuje. V západní části je klenba segmentová z cihel, za ní je patrná 

výrazná spára (pouze v úseku klenby, nepřechází do bočních stěn). Východní úsek 

je sklenut segmentově z lomového zdiva a vybíhá do valené klenby prostoru 

pětibokou lunetovou výsečí (obr. 62). Jednodílný prostor sklepa je na délku přerušen 

cihlovým vedením odpadu při vrcholu klenby, opřeném o tři pilíře. Klenba sklepa je 

valená, pokrytá hrubou ostrou omítkou, která zakrývá většinu plochy a znemožňuje 

identifikaci některých prvků. V západní stěně je prolomen již popsaný vstup. 

V severní stěně je částečně dochováno okénko o šířce 0,7 m, které je v hloubce 0,65 

m zazděno cihlovým zdivem. Záklenek je destruován, stejně jako prostor za cihlovou 

zazdívkou. Východní stěna je prolomena třemi okenními otvory. Nejsevernější z nich 

je široké max 1,1 m a směrem ven se výrazně zužuje. Jižní špaleta niky je rovná, 

severní se výrazně zalamuje. Při vyústění niky je patrná jižní stojka okenního ostění 

z pískovce u níž není patrné osazení mříže. Zvenčí je prvek zcela zamítnut silnou 

vrstvou omítky. Záklenek niky okenního otvoru je segmentový a do valené klenby 

vybíhá pětibokou lunetovou výsečí. Prostřední z okenních otvorů je široký 0,75 m a 

v hloubce 0,5 m je druhotně zaslepen cihlovým zdivem (malý průraz v zazdívce 

ukazuje, že otvor je jinak otevřen v celém svém průběhu). Nika je zaklenuta 

segmentově a do klenby vybíhá výsečí, jejíž ukončení není pro silnou vrstvu dobře 

patrné (spíše však segmentové než lunetové). Nejjižnější z oken je identické 

s předchozím (šířka 0,69 a hloubka zazdívky 0,6 m). V jižní stěně je prolomeno další 

okno o max šířce 1,57 m, které se směrem ven výrazně zužuje. Na jeho konci jsou 

z cihel vyzděná ostění pro osazení mříže. Záklenek okna je vyzděn z cihel. 
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11.5. Interpretace 

 

11.5.1. Typologie 
Tvrz v Medvědicích pravděpodobně patřila mezi sídla s izolovanou stavbou, 

kterou tvořila věž nebo věžovitý palác. Nelze ovšem vyloučit, že zástavbu tvořily ještě 

další budovy, prozatím je však dochované písemné prameny a terénní pozůstatky 

nepotvrzují.  

 

11.5.2. Dispozice 
Podle popisu z r. 1604 sestával dvůr z ratejny, chlévů, konírny, sýpky a sladovny. 

Podle katastrální mapy, I. a II. vojenského mapování, dochovaných pozůstatků a 

popisů stával areál tvrze v jižní části dvora a byl obklopen příkopem, pravděpodobně 

vodním. Hlavní stavba, která se nacházela na místě dnešní vily a po které zůstal 

sklep byla podle popisu z r. 1649 velice skromná, částečně kamenná a částečně 

dřevěná. Obsahovala pouze dva pokoje a nějaké komory. Podle toho se zdá, že 

hlavní stavba měla podobu věže nebo věžovitého paláce s minimálně dvěma 

podlažími a suterénem. 

 

11.5.3. Stavební vývoj 
Stavební vývoj objektu lze rozdělit do minimálně dvou fází. V první fázi vznikl celý 

sklep. Do druhé fáze náleží odpady a zazdívky oken. Není jisté, jestli sem náleží i 

záklenky okna v jižní stěně a části úseku vstupu, lze to však předpokládat. První fázi 

není možné vzhledem k absenci datovacích prvků blíže časově zařadit. Podle 

stavební techniky a absence cihel lze předpokládat vznik v širokém období 15. – 16. 

století. Druhá fáze souvisí se vznikem současné vily (počátek 20. století). 
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12. Milešov 

 

Zámek a obec Milešov se nachází přímo pod horou Milešovkou, v okrajové části 

velemínské kotliny.  

 

12.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Jako první se dějinám Milešova věnoval A. Sedláček (1923, 340-342). O zámku 

pojednal i V. Luksch ve svém soupisu památek (před 1920, 100-107). Hrad vystupuje 

i ve všech umělecko historických syntézách (Wirth a kol. 1957, 476, Poche a kol. 

1978, 381-382). Krátké shrnutí známých informací přináší i publikace Anděla a 

Kabíčka z r. 1962 (1962, 109). Kapitola o Milešovu, s obsáhlou historickou částí, byla 

zařazena i do syntézy z r. 1984 (Anděl a kol. 1984, 311-317). Problematice zámku 

z uměleckohistorického hlediska věnovali M. Hlaváčková (1979b, 18, 29-32), V. 

Naňková (1989, 6-9) a P. Vlček (1999, 367-368). Naposled se pozůstatkům hradu 

věnovali i F. Gabriel a I. Peřina (2006, 401-404). 

 

12.2. Dějiny Milešova 

 

Hrad Milešov vznikl nejpozději ve 2. polovině 14. století. Jako první se po 

Milešově píše r. 1390 Petrman z Milešova z rodu Kaplířů ze Sulejovic 

(„…Petermanno de Milessowa…“ AČ XXXI, 16-17). Roku 1396 byl hrad dán do 

zástavy Janu Hlavovi z Hoholic, v pramenech někdy uváděn jako Janek z Milešova 

(Sedláček 1923, 340 podle DD 18 f 57, 19 f 210). Od roku 1402 je uváděn 

v neznámém vztahu k držitelům hradu Havel z Milešova (Anděl a kol. 1984, 311). V r. 

1407 se zde uvádí hrad a dvůr v majetku Jana Hlavy („…Johannis dicti Hlawa…in 

Milessowie curiam arature, villam integram, castrum…“ RT I, 90). V rozmezí let 1420 

– 1428 se držiteli stali bratři Kerunk a Václav Kaplířové ze Sulejovic, patrně přímí 

příbuzní předchozích držitelů hradu z rodu Kaplířů. Asi kolem r. 1433 si oba majetky 

rozdělili, přičemž Kerunk si ponechal Milešov a Václav Bílý Újezd s územím, na 

kterém si vystavěl hrad Ostrý. Kerunk držel Milešov v letech 1432 – 1454 spolu 
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s nedalekými Dlažkovicemi (1437 „Gerunkoni de Sulewicz et de Milessow…“ RT II, 

183, 1443 „…Gerunk z Sulevic a Milešova…“ RT II, 196, 1445 „…Kerunkoni de 

Sulewicz et de Milessow…“ RT II, 202). S manželkou Annou z Lobkovic měl dva 

syny, Buška a Kamaréta (Anděl a kol. 1984, 311). Bušek Milešov získal od otce a 

v roce 1482 jej prodal neznámému držiteli, zřejmě Václavu z Kladna (Anděl a kol. 

1984, 311, Macek 2003, rodokmen v příloze). Po něm hrad nejspíše zdědila jeho 

dcera Anežka, která se provdala za Zbyňka Pětipeského z Chýš. V roce 1506 jsou 

uváděni jako držitelé hradu Václav a Zbyněk Pětipeští z Chýš. Později hrad držel 

Václav sám a před rokem 1515 ho prodal Bedřichu Sekerovi ze Sedčic (Sedláček 

1923, 341 podle DZ 8 K 15). 

Po smrti Bedřicha v roce 1525 měli Milešov jeho čtyři synové, kteří hrad v roce 

1534 prodali Zdeslavu Kaplíři ze Sulejovic z Košťálovské větve (Sedláček 1923, 341 

podle DZ 8 K 15). Po Zdeslavově smrti (asi roku 1545) získal Milešov druhorozený 

Václav, který ho dal roku 1548 zapsat do desek zemských. V roce 1577 přikoupil 

statek Želenice, který věnoval své manželce Hedvice Kaplířové z Doupova (Sedláček 

1923, 341 podle DZ 19 O 3). Držel i tvrze Medvědice, Libochovany a vladycký statek 

Vojničky. S manželkou měl Václav čtyři syny Zdeslava ml., Bohuslava, Viléma a 

Jiřího Kamaréta. Od roku 1579 se ujali společně otcova dědictví a v roce 1583 se 

rozdělili (Sedláček 1923, 341). Milešov a Medvědice připadly Jiřímu Kamarétovi a 

v roce 1588 přikoupil i sousední Černčice a roku 1589 statek Medvědice. Zdeslav 

dostal Želenice, Vilém získal Lukohořany, Bohuslav zřejmě jen peníze. Roku 1603 

musel Jiří Milešov prodat bratru Bohuslavovi. Jiný autor uvádí, že Jiří hrad zadlužil a 

Bohuslav ho odkoupil až po Jiřího smrti (Sedláček 1923, 342 podle DZ 178 D 16). 

Ten vlastnil také od roku 1579 Medvědice, od roku 1580 Chotiměř a v letech 1586 – 

1590 hrad Doubravská hora u Teplic (Anděl a kol. 1984, 311). Bohuslav asi roku 

1608 věnoval hrad své manželce Evě Kaplířové ze Žďáru (Sedláček 1923, 342 podle 

DZ 134 F 20). Měl s ní tři syny, Viléma, Adama a Jana Václava. Vilém žil na statku 

Milešov na dvorci Pálči, Adam vlastnil Chrášťany a Olešnou na Rakovnicku. 

Nejmladšího Jana Václava učinil od roku 1621 spolumajitelem statku Milešov z obavy 

před konfiskací svého majetku císařem (Anděl a kol. 1984, 312). Za Bohuslavovu 

aktivní účastí v protihabsburském stavovském povstání byl Milešov roku 1623 

odsouzen pouze k manství (Sedláček 1923, 342). 

Jan Václav byl ženat s Kateřinou Annou z Nostic. Jejich manželství bylo 

bezdětné. Prameny uvádějí, že v roce 1638 byl Jan Václav ve vsi Bílinka zavražděn. 
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Otec ho přežil pouze o rok, do roku 1640 spravovala majetek vdova po Janu 

Václavovi Kateřina z Nostic, znovu vdaná Winkelhoferová (Sedláček 1923, 342). 

Dědicem Milešova se stal jediný mužský potomek této větve Kaplířů, Vilémův syn 

Karel Kašpar. V roce 1639 po smrti Bohuslava, byl vyzván, aby se ujal Milešova. V 

té  době byl však zajat Švédy. Při Švédském vpádu byl převezen do Litoměřic, odkud 

uprchl. Roku 1640 se tedy panství ujímá, stejně tak jako Medvědic (Sedláček 1923, 

342 podle DD 58 f 11). Milešov vlastnil v letech 1639 - 1661. O panství se musel 

soudit s vdovou po Janu Václavovi, Kateřinou Annou. Spor vyhrál, ale hospodařil 

špatně. Roku 1654 se oženil se Zbyňkou Polyxenou Bezdružickou z Kolovrat. 

Ta měla již z prvního manželství syna Václava Kryštofa a s Karlem Kašparem 

jedinou dceru Evu Ludmilu. Roku 1661 se znovu oženil s Annou Terezií Cukrovou 

z Tamfeldu, ale brzy na to, roku 1664 umírá. (Anděl a kol. 1984, 312). Jiný autor však 

uvádí jako rok jeho úmrtí 1661 (Sedláček 1923, 342). Milešovské panství i 

renesanční zámek byly za třicetileté války silně poškozeny. V letech 1650 – 1655 

začal Karel Kašpar zámek barokně upravovat, neboť ale stále víc upadal do dluhů, 

od úprav brzy ustoupil. Od roku 1659 byl zbaven manství (Anděl a kol. 1984, 312). 

Roku 1660 věnoval statek Medvědice své dceři Ludmile a rok na to byl nucen 

Milešov prodat Kašparu Zdeňkovi Kaplíři ze Sulejovic (Anděl a kol. 1984, 312).  

V tomto sdělení se však prameny rozcházejí. Sedláček uvádí, že Kašpar Zdeněk 

Kaplíř Milešov zdědil (1923, 342).  

Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulejovic byl nejvýznamnější majitel Milešova. Žil 

v letech 1611 – 1686. Již v roce 1631 vstupuje do vojenských služeb, kde během 

života postupně dosahuje významných hodností. Stal se viceprezidentem dvorské 

válečné rady, polním maršálkem a od roku 1676 je povýšen do říšského hraběcího 

stavu. V roce 1663 Milešov přestal být lenním statkem a stal se majetkem rodu 

Kaplířů. Bezdětný Kašpar Zdeněk získal svolení císaře, že smí přijmout za dědice 

svého příbuzného Zikmunda Arnošta Kaplíře. Ten však zemřel ještě za jeho života a 

nezanechal po sobě žádného potomka. Kašpar Zdeněk se nejvíce vyznamenal 

v roce 1683 při obraně Vídně proti Turkům (Sedláček 1923, 342). Zde také v r. 1686 

zemřel, jeho ostatky byly převezeny do krypty milešovského kostela. Podle závěti se 

stal dědicem Jan Leopold Hrzán z Harasova, který pocházel z Kaplířského rodu po 

přeslici. Ve vlastnictví tohoto rodu, který se na přání Kašpara Zdeňka psal Hrzánové 

– Kaplířové z Harasova, zůstal Milešov až do r. 1842.  

Od roku 1951 dodnes je v zámku umístěn domov důchodců. 
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12.3. Popis dochovaných částí hradu 

 

Gotický hrad byl postaven na jihozápadním konci spočinku vybíhajícího z kupy 

Šibeníku (obr. 63). Jeho jádro se podle F. Gabriela a I. Peřiny nacházelo v místech 

renesanční části zámku (2006, 402). Zde je dodnes dochováno torzo válcové věže, k 

níž byl palác připojen (obr. 64: 1; 66). Celé jádro mělo být velice malé, v stísněném 

prostoru za bergfritem. Myslíme si, že tomu tak není. 

Při severním průčelí zámku je totiž dodnes patrný šíjový příkop (obr. 64: 3). Podle 

staré místní tradice stála až do 19. století, severně od dnešního zámku, ještě před 

příkopem, malá předsunutá gotická věž, chránící přístup k hradu (obr. 64: 2). Na 

jejím místě byla později vybudována vyhlídka s novou věžičkou, pro níž bylo využito 

materiálu z původní gotické věže. Také sklepení zámku vykazují mnoho stavebních 

fází, z nichž některé by mohly náležet původní gotické stavbě. 

K celkové renesanční přestavbě hradu dochází v poslední čtvrtině 16. století za 

Bohuslava Kaplíře ze Sulejovic (obr. 66). Původně ho tvořilo pouze jedno křídlo se 

dvěma rizality (Kuča, 893). Milešovské panství i renesanční zámek byly za třicetileté 

války značně poškozeny. V letech 1650 - 1655 zde začal Karel Kaplíř za Sulejovic 

provádět barokní úpravy. Dokládají to některé barokní prvky dosud zachovalé 

v interiéru nejstarší renesanční části zámku. Od roku 1659 začal budovat nový 

komplex hospodářských budov, neboť starý Hradčanský dvůr byl v troskách. 

Postupně vznikal dvůr, pivovar, vinopalna, ovocná a užitková zahrada, ovčín a 

bažantnice. Tento komplex zřejmě stavěl litoměřický stavitel Giulio Broggio (Hrady, 

312).  

K další významné přestavbě došlo za Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulejovic a jeho 

ženy Anny Kateřiny. Stavba začala v roce 1662 a řídil ji italský stavitel Antonio della 

Porta, hlavní období výstavby však probíhalo v letech 1665 – 1666 a zámek byl 

dokončen v roce 1667. V roce 1668 Porta odešel do služeb Václava Eusebia 

Lobkovice na Roudnici a pokračoval ve stavbě zdejšího zámku. Stavba milešovského 

zámku je patrně prvním dílem A. Porty v Čechách. Zámek byl rozšířen o tři křídla, 

čímž získal pravidelnou čtyřkřídlou dispozici o dvou patrech (obr. 66). 
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12.4. Interpretace 

 

Hrad vznikl patrně ve 14. století. Jeho podoba zůstává doposud skryta. 

Předpokládáme, že před prvním příkopem se nacházela na skalním suku předsunutá 

věž. Za příkopem můžeme očekávat nějakou zástavbu, objasnění její podoby by 

mělo být úkolem stavebněhistorického průzkumu. Na samém konci spočinku se 

nacházel bergfit a za ním asi ještě palác.  



 88

13. Neznámý hrad na Blešenském vrchu 

 

Hrad se nachází na zdaleka viditelném Blešenském vrchu, zalesněné čedičové 

kupě o nadmořské výšce 520,4 m.n.m., 6 km západně od Třebenic. Její severní a 

západní svah pokrývají výrazná suťová pole. 

 

13.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Hradu prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Dříve byl pokládán za 

tvrz (Anonym 1953). Kratší pojednání s terénními náčrty o sídle publikovali F. Záruba 

(2002, 441-444; obr. 69) a Z. Fišera (2004, 188-191; obr. 70). Také T. Durdík jej 

zařadil do své encyklopedie (2002, 30-32). Všichni badatelé došli v interpretacích 

stavební podoby k určitým rozdílům. Hrad doposud nebyl kvalitně zaměřen a ani 

z něho nepochází dostatečně reprezentativní vzorek keramického materiálu. 

 

13.2. Metodika průzkumu 

 

Při průzkumu a vyhotovení plánu hradu jsem využíval terénní náčrt od I. Lehkého. 

Vzdálenosti některých částí byly doměřeny pásmem. Předkládaný náčrt (obr. 71) 

ovšem nemůže nahradit kvalitní zaměření, které bude do budoucna nutné vyhotovit. 

Během průzkumu jsem se soustředil na rozlišení prokazatelných reliktů zástavby a 

jejich odlišení od hypotetických. Zároveň byly provedeny povrchové sběry, ale bez 

valného výsledku. 

 

13.3. Dějiny hradu 

 

Hrad na Blešenském vrchu v písemných pramenech vůbec nevystupuje. Údajně 

první zmínka o vsi Blešno je obsažena v listině Přemysla Otakara I. z r. 1226 pro 

doksanský klášter („…Nazblaz, villa monii in Doksany…“, CDB II, č. 28, 280-286, k 

rozboru listiny a její mladší konfirmace viz Pražák 1955, 159-203). K r. 1586 se uvádí 

„…ve vsi diecžanech háj slove blessno, ten vrch a lada okolo něho…“ (DZ 68 A 5, 
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podle Profous 1947, 88), patřící k třebívlickému statku. Ves tehdy zcela jistě 

neexistovala, stejně jako již nestál hrad na vrchu (pakliže jde o stejný vrch). Blešno 

bylo znovu založeno až r. 1725 (Schaller V/1787, 83). 

 

 

13.4. Popis dochovaných reliktů 

 

Dodnes používaná komunikace k hradu směřuje dvěma směry. První cesta 

vychází z Blešna severním směrem až k původnímu hospodářskému dvoru (obr. 67: 

2; 68: 2), který obchází ze západní, severní a východní strany. Odtud směřuje 

jihovýchodním směrem, kde se k ním připojuje druhá cesta, vycházející z Dřemčic. 

Na východní straně vrchu se cesta obloukovitě stáčí a poměrně zvolna, lehce 

překračujíce vrstevnice, stoupá k vrcholu rovnoběžně s delší osou táhlého hřbetu. 

Komunikace je široká maximálně 3 metry a má charakter ploché cesty a místy i 

terasy, nikde však nejsou patrné úvozy. 

Skromné zbytky hradu se nachází na a podél táhlého hřbetu orientovaného 

směrem severozápad – jihovýchod. Členíme je do třech částí. První část se nachází 

na severovýchodní straně pod vrcholem. Cesta přichází od jihovýchodního směru, 

přesně pod vrcholem k ní sbíhá skalní hřeben (obr. 71: 6). Odtud dále probíhá po 

výrazné terase ve svahu až k místu kde se vidlicovitě dělí. Pravé rameno směřuje po 

vrstevnici (obr. 71: 7) až k výraznému valovitému tělesu na severní straně vrchu (obr. 

71: 8). Levé rameno stoupá západním směrem až k výrazné terasovité ploše, která 

patří již další části hradu. Ta se skládá z skalního suku, který má uměle srovnanou 

vrcholovou plošinu (obr. 71: 16; 72). Po její severozápadní straně se nachází 

částečně zasypaná kruhová prohlubeň ve skále (obr. 71: 15; 72). Severovýchodně, 

severně a severozápadně od vrcholu se rozprostírá rozlehlá plošina mající na 

severovýchodní straně charakter terasy. Zde je také patrná řada pravidelných, 

čtvercových až obdélných zahloubených objektů (obr. 71: 12, 13, 14), včetně 

prohlubně v místě, kde na tuto plošinu vstupuje cesta (obr. 71: 9). Jihozápadní hranu 

plošiny lemuje valovité těleso a výšce 0,5 m (obr. 71: 11). To plynule přechází 

v půlkruhový útvar s centrální zahloubenou částí (obr. 71: 10). Poslední část se 

nachází na jihovýchodní straně hřbetu. Přímo pod skalním vrcholem hřbet kolmo 

přetíná uměle vyhloubený příkop (obr. 71: 5). Za ním následuje úzká a velmi dlouhá 
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uměle srovnaná plošinka sledující vrchol hřbetu (obr. 71: 4; 73). Na jednom jejím 

konci na jihovýchodní straně je patrná menší vyvýšenina (obr. 71: 3). Za tímto 

útvarem hřbet přetíná další uměle vyhloubený příkop (obr. 71: 2). Na něj ve směru 

hřbetu navazuje plošinka trojúhelníkovitého půdorysu, jejíž jedna strana spadá do 

příkopu a další dvě tvoří strmé svahy (obr. 71: 1). 

 

13.5. Interpretace 

 

13.5.1. Stavební podoba 
Veškeré dochované pozůstatky hradu jsou více než skromné. Nikde 

nenacházíme viditelné zbytky zdiva, pouze je tušíme skryty v dnešních valech. Na 

přítomnost konstrukcí často usuzujeme z terénní konfigurace, podle stop úprav 

terénu a negativních situací. Často si i vypomáháme různými analogiemi. Proto naše 

závěry zůstávají pouze v rovině hypotetické. Stačí se jen podívat na plánky tohoto 

hradu a vidíme, jak různí autoři interpretují pozůstatky hradu do jisté míry odlišně. 

Není to dáno pouze absencí kvalitního zaměření, to hraje roli až podružnou. Daleko 

důležitější je fakt, že každý z badatelů přistupuje ke každému hradu již na počátku 

s určitou průpravou (někdy i přáním) a snaží se zde konstruovat mechanismy jemu 

důvěrně známé. Víme, že se tak děje i u objektů výtečně dochovaných, což teprve 

potom u tak špatně čitelných, jako je námi studovaný objekt. 

 Vlastní pozůstatky hradu dělíme do třech částí: vrchol protáhlého hřebene 

zaujímá vlastní jádro, k němu se připojuje vysunuté opevnění a pod jádrem se 

nachází předhradí. T. Durdík interpretuje situaci mírně odlišně (2002, 31). Vysunuté 

opevnění je podle něj možná předhradí, na místě našeho předhradí předpokládá 

přihrádek. Na stejném místě jako T. Durdík spatřuje předhradí i Z. Fišera (2004, 189). 

Nejvyšší bod hradního jádra tvoří skalní suk s uměle srovnanou vrcholovou plošinou 

obdélného až lichoběžného půdorysu (rozměry 10 x 5 - 4 m). Jedinou stopou po 

využití je umělé srovnání terénu do horizontální roviny (na druhou stranu nejsou 

nikde patrné stopy po odsekávání). Vzhledem k nepřebernému množství analogií 

předpokládáme, že na tomto místě stávala věžovitá stavba a to ať už srubové (jak 

předpokládá Záruba 2002, 441) nebo kamenné konstrukce. 

Severovýchodním, severním a severozápadním směrem pod sukem se rozkládá 

rozlehlá plošina, která má na severovýchodní straně charakter terasy. Právě zde se 
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nachází skromné zbytky zástavby z níž nejvýraznější je mírná terénní deprese ve 

východní části vysekaná ve skále a východní nároží opevnění dochované ve formě 

málo zřetelného valu, ke kterému se stavba (stavby ?) připojovala (pro lepší 

přehlednost budeme stavbu nazývat severovýchodní budovou). F. Záruba zde 

vysledoval situaci do jisté míry odlišnou (!): podle něj jsou zde patrné „…náznaky 

budovy…“ o rozměrech 24 x 4 metry, jejíž jedna stěna tvořila čelo hradu a druhou se 

zapojovala do obvodového opevnění valové konstrukce (Záruba 2002, 441). Dřevěná 

budova se podle něj dále dělila do tří částí: „…čelní o rozměrech 4 x 8 m, byla 

částečně zasekána do skály a stála na vyrovnané plošině, další dvě dosahujících 

rozměrů 4 x 5 m a 4 x 11 m byly podezděny do výšky první.“ (tamtéž). Myslím, že i 

tato možnost je pravděpodobná, i když pro ní v terénu neshledávám dostatek 

evidentních důkazů. Zarážející je tvrzení, že opevnění bylo valové. Na 

severovýchodní straně jednak není vůbec dochováno a v ostatních místech má sice 

charakter valu maximálně 0,5 m vysokého, ale s nejvyšší pravděpodobností se zde 

jedná pouze o destrukci obvodové hradby. Její průběh lze částečně rekonstruovat 

následovně. Od severovýchodního nároží věžové stavby sbíhala severovýchodním 

směrem, kde navazovala výše popisovaná severovýchodní budova. Jejich vzájemný 

vztah, tedy jestli se k ní připojovala, nebo naopak jestli byla budova přiložena 

k opevnění, nedokážeme podle skromných pozůstatků posoudit. Obvodová hradba 

dále pokračovala severozápadním směrem, kde byla prolomena bránou (pro lepší 

přehlednost nazývána druhou bránou). Za ní se výrazným obloukem stáčela a 

pokračovala jihovýchodním směrem až k skalnímu suku, ke kterému se připojovala. 

Tento poslední úsek, dochovaný v podobě nízkého valu, je dodnes dobře čitelný. 

Z. Fišera předpokládá, že severovýchodně pod věží se nacházel vstup do jádra, 

snad tvořený brankou s padacím mostem. Od ní klesá k příkopu traverz někdejší 

komunikace, sledovaný terasou pod čelní stranou věže. Zmíněná terasa měl za úkol 

ochranu přístupu do jádra (Fišera 2004, 189-190). 

V obvodovém opevnění na severovýchodní straně byla prolomena druhá brána, 

k níž směřuje od severovýchodu dodnes dochovaná přístupová komunikace z 

předhradí. Podobu brány neznáme, zdá se však, že nepředstupovala před opevnění 

(podle T. Durdíka možná ano, viz 2002, 31). Ve směru přístupu je po levé straně 

těsně za opevněním patrná výrazná terénní hrana. Není jisté, zda souvisela s bránou 

nebo s severovýchodní stavbou. Na otázku, zda se jednalo o bránu kulisovou nebo 

byla součástí nějaké stavby musíme pro nedostatek důkazů zcela rezignovat. 
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Hned za druhou bránou se nachází relikty stavby jejíž vnější stěny tvoří 

obloukovitě se stáčející opevnění z vnitřní strany přepažené nádvorní zdí. Půdorys 

objektu tak tvoří půlkruh o rozměrech 12 x 12 m. F. Záruba o budově tvrdí, že „tvoří 

útvar připomínající zemní baštu“ (Záruba 2002, 441). Vzhledem k rozměrům je 

ovšem docela dobře možné, že se jedná i o ne zcela neobvyklou variantu věžového 

paláce (podobně Fišera 2004, 190). Velmi podobnou stavbu nacházíme například na 

severočeském Egerberku (k tomuto hradu viz. Hefner 1994). Vzhledem k skromným 

pozůstatkům je ale určení podoby a funkce stavby více než hypotetické. 

V místě napojení opevnění k skalnímu suku se nachází i ve skále vysekaná 

cisterna o rozměrech 4 x 3 m, jejíž severovýchodní strana je obtočena nízkým valem. 

Předhradí hradu se nachází ve svahu při severovýchodní straně jádra. Jeho 

opevnění se připojovalo k severovýchodnímu nároží obvodové hradby jádra, odkud 

sestupovalo SV směrem až k přístupové cestě, kde se původně nacházela první 

brána. Tato část opevnění je dnes již zcela nepatrná. Zajímavé je, že před branou se 

nenachází žádný příkop. U brány se opevnění stočilo k SZ a směřovalo po vrstevnici 

až k severní straně vrchu. V tomto úseku je opevnění znatelné jednak díky hraně 

terasy a na severní straně je dochováno v podobě valu. F. Záruba zde žádné 

doklady opevnění nenachází a popírá dokonce i existenci předhradí (Záruba 2002, 

441, 442). Terasa pod hradem pro něj představuje pouze místo, kde se kumulovaly 

vozy přivážející zásoby. S touto teorií není možné souhlasit. Dnešní val na severní 

straně je zcela evidentní a vzhledem k jeho přítomnosti je oprávněné předpokládat, 

že vymezoval předhradí. Zpochybnitelný je pouze průběh nedochovaných částí 

opevnění, který vyvozujeme spíše z konfigurace terénu podle logického systému. 

Velká část plochy předhradí je dnes pokryta výraznou vrstvou sutě, takže již není 

možné rozpoznat stopy zástavby.  

Pod čelem hradního jádra se nachází ve skále vysekaný příkop hluboký až 5 m. 

Za ním se na vrcholu táhlého hřbetu nachází poměrně dlouhý a úzký krček (v 

nejužším místě 5 m) s mírně rozšířenými konci, který vznikl sesekáním skalnatého 

hřbetu. V jeho jihovýchodní části se rozkládá centrální vyvýšená plocha nejasného 

účelu. Krček byl na jihovýchodní straně oddělen dalším ve skále vysekaným 

příkopem hlubokým až 4 m. Na jeho druhé straně se nachází útvar přibližně 

trojúhelníkového půdorysu, jehož plocha byla uměle srovnána. Kromě stop úpravy 

terénu a dvou vysekaných příkopů nenacházíme žádné stopy stojících konstrukcí. 

Terén je zde na mnoha místech rozryt lesní zvěří až na podloží, ale nikde nejsou 
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vidět žádné kulturní vrstvy nebo doklady stavebních konstrukcí. Interpretovat tuto 

část hradu je tedy velmi nesnadné. Zcela jistě nejde o předhradí, pro tuto funkci by 

bylo příliš úzké. Pravděpodobně se jedná o vysunuté opevnění, sloužící ke kontrole 

cesty a oddálení styku s případným nepřítelem od jádra hradu (k tomuto druhu 

opevnění viz Durdík 1999, 611-612, Durdík – Bolina 2001, 68-73). Jeho podoba 

ovšem zůstává nejasná. Dokonce je i velmi pravděpodobné, že tato část nebyla 

nikdy dostavěna. S do určité podobným řešením vysunutého opevnění se setkáváme 

na hradě Střílky, Hoštejn, Smilově hradisku nebo Kalichu u Třebušína. Situace na 

Neznámém hradě na Blešenském vrchu by byla do jisté míry obdobná v použití 

dlouhého krčku na jehož konci stála věž či bašta, sledující cestu pod ní. 

 

13.5.2. Datování 
Na hradě neproběhl žádný archeologický průzkum a dokonce ani není známo, že 

by zde byly provedeny povrchové sběry. Při povrchové prospekci v r. 2006 jsem se 

soustředil na místa, kde by se mohly kumulovat archeologické nálezy vlivem erozní 

činnosti. Ani zde však průzkum nepřinesl žádoucí výsledek. Na nádvoří jádra hradu 

byl nalezen pouze jeden střep ze stěny nádoby, který je datovatelný do širokého 

rozpětí 14. – 15. století. Vzhledem k ojedinělosti nálezu není možné počítat s tím, že 

by nám archeologická metoda mohla pomoci s datováním sídla. 

Při neobyčejně složitém pátrání po časovém zařazení sídla nám nepomůžou ani 

písemné prameny. Jak již bylo řečeno, hrad v nich vůbec nevystupuje. Další možnou 

cestou k získání data doby, kdy hrad plnil své funkce, je tedy rozbor sídla z hlediska 

architektonického (nebo typologického) a sídelně – historického. 

Z hlediska architektonického představuje téměř nepřekročitelný problém stav 

dochování. Vzhledem k tomu není téměř vůbec možné hrad z tohoto hlediska 

posoudit a to až na jednu výjimku. A tou je vysunuté opevnění. Vysunutá opevnění 

jako taková se objevují již ve 13. století (např. Bezděz), ovšem jejich klasickou dobou 

výskytu je 15. století. Impulzem k jejich využití v obraně opevněných sídel byl 

překotný rozvoj palných zbraní, proti kterým velmi tápavě hledala soudobá hradní 

architektura účinnou obranu. Volba velmi vysokého a zároveň v blízkém okolí 

osamoceného vrchu, stavba vysunutého opevnění a situování sídla na patrně 

zcizených klášterních pozemcích, to vše nás přivádí k teorii o vzniku hradu v divokém 

období husitských válek. Tuto představu ještě více posiluje přítomnost hradu Oltářík, 
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který se rozkládá pouze 1,5 km odtud a který nezaložil nikdo jiný, než proslulý 

husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Přesně v tomto bodě je nezbytné se od 

lákavých teorií odvrátit a pokusit se o nastínění obrazu sídelně-historického. 

Vycházíme z předpokladu, že každý hrad musí mít své nezbytné hospodářské 

zázemí, tedy vesnice a dvory. Ty by se měly nacházet v jeho blízkosti. Nelze 

předpokládat, že hrad by se nacházel v centru cizího panství (k tomu viz Durdík-

Klápště 1992, 266-276). V bezprostředním okolí Neznámého hradu na Blešenském 

vrchu se nacházejí tyto vsi: severně Skalice a Dřevce, přímo pod hradem již známé 

Blešno, jižně Dřemčice. Tento pás je od západu oddělen potokem Žejdlík a od 

východu Voračovkou. Západním směrem se dále rozkládají vsi Staré, Leská, 

Šepetely a Třebívlice. Východním směrem potom hrad Oltářík a vsi Děkovka a 

Chrášťany.  

Ves Skalice je poprvé připomínána r. 1414, kdy ji držel Erhard ze Sulevic na 

Měrunicích (podle Žemlička 1980, 126). Pozdější zmínky nám chybí. Dřevce se 

prvně připomínají r. 1396 jako majetek Pešíka z Minic na Libčevsi („…Drziewecz…“, 

LE IV, 614, 444-445). Během husitských válek patřila ves k Libčevsi, její majitelé 

patřili ke katolické straně (Sedláček 1923, 435). 

Dřemčice se poprvé připomínají r. 1420, kdy tento původní majetek teplického 

kláštera získali od krále Zikmunda Jan a Petr ze Sulevic („…Sigismundus rex 

Johanni et Petro de Sulewicz villam Drziemczycie monialium de Teplicz obligat…“, 

podle Profous 1947, 411). 

Staré se připomíná několikrát na začátku 15. století, kdy se o ně dělili zemané 

z Medvědic a Třebívlic (LE VI, 383-384, 1408 – Přech z Třebívlic, RT II, 54). Šepetely 

se zmiňují v predikátu Bavora a Miloslava r. 1318 (Žemlička 1980, 79). Místní šlechta 

vlastnila ves ještě v 15. století. Třebívlice byly po celé 14. století rozděleny na několik 

statků, jež vlastnily místní vladykové. K r. 1406 vlastnil jednu část vsi s tvrzí Smil ze 

Sulevic (Sedláček 1923, 315). Za husitských válek stáli někteří zdejší vladykové na 

straně katolické, stejně jako i Kaplířové ze Sulevic, jiní, jako Zikmund Řepanský 

z Hrádku patřili k husitským radikálům. 

Hrad Oltářík a vsi Děkovka a Chrášťany jsou zmíněny až r. 1450, jako majetek 

Jakoubka z Vřesovic (Sedláček 1923, 313). 

Co z tohoto výčtu majetkových poměrů v okolí hradu vyplývá? Není 

pravděpodobné, že by některý z vyjmenovaných zástupců nižší šlechty měl 

ekonomický potenciál na výstavbu hradu. Kdo ale mohl mít dostatečné ambice a 
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ekonomické zázemí byly Kaplířové ze Sulevic. Bratranci Jan a Petr, kteří získali 

Dřemčice, patřili k hlavní větvi rodu. Později si majetky rozdělili, Jan získal Čížkovice 

a založil Košťálovskou větev, Petr Vimperskou. Jan patřil k významným straníkům 

krále Zikmunda, od kterého získal mimo jiné jeden díl Čížkovic, Třebenice a další vsi 

(např. Registra zápisův královských i obecných r. 1453 a 1454 sepsaná: „List 

s majestátem ciesaře Sigmunda, v němž zapisuje Janowi Kapléřowi z Sulewic 

Třebenice, městečko Chodowlické, Upohlawy, Welemin, Kowelec, Siřewice, kláštera 

sv. jiří na hradě Pražském, item Dubec Litoměřického a Srbeč Mělnického 

probošství, v 1000 kop, jakož list šíře svědčí, jehož datum jest v Praze, l. 1436, 

v pátek na s. Tomáše apoštola. Ten list se srovnal s raystry, a ukázali nám jej Waněk 

a Bušek z Sulewic…“, AČ I, 502). Patrně r. 1424, možná ale i dříve, získal Jan i hrad 

Košťálov (Sedláček 1923, 306), který si zvolil za svou rezidenci. Z pozdější doby 

máme několik dokladů o dělení majetků mezi jeho potomky, ale nikde není patrný ani 

náznak existence jiného hradu nežli Košťálova (viz kapitola o hradě Košťálov).  

Shrneme-li dostupná fakta o neznámém hradě, získáváme stále velmi zamlžený 

obraz. Podle dochovaných pozůstatků je možné, že hrad byl vystavěn v 15. století. 

V jeho okolí drželi některé vsi Kaplířové ze Sulevic, z nichž nejdůležitější roli měla 

větev Košťálovská. Bylo by velmi lákavé připsat založení hradu v nejistých dobách 

husitských válek právě jim, ale písemné opory k tomu chybí. Jisté je, že vyhrocené 

stranické pozice dvou zdejších sousedů, radikálního husity Jakoubka a katolických 

Kaplířů, byly potencionálním zdrojem nebezpečného konfliktu. V této vyhrocené 

situaci je předpoklad výstavby opěrných bodů každou ze stran nepochybně logický, 

ale stále pouze hypotetický. 

 

13.5.3. Náměty pro budoucí výzkum 
Pro budoucí bádání o Neznámém hradě na Blešenském vrchu bude mít zásadní 

roli rešerše všech dochovaných písemných pramenů, vztahujících se k okolní oblasti, 

nebo k osobám, které mohly být v jakémkoliv poměru ke zdejší oblasti. Otázka 

stavební podoby a chronologickém zařazení hradu není za současného stavu 

řešitelná jinak, než archeologickým výzkumem. Obávám se, že bez toho není možné 

překročit mrtvý bod, ve kterém se celé dnešní bádání o této zajímavé lokalitě ocitá. 
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14. Oltářík 

 

Hrad Oltářík, zvaný také Hrádek, se nachází na výrazném čedičovém vrchu (565 

m. n. m.) západně od vsi Děkovka (obr. 74). Z vrcholu je impozantní rozhled na 

všechny strany, vidět jsou mimo jiné i Neznámý hrad na Blešenském vrchu, 

Košťálov, Skalka, Ostrý a Házmburk. 

 

14.1. Přehled dosavadního bádání 

 

První přesnější informace o hradě přinesl F. A. Heber, který správně spojil 

pozůstatky Hrádku s písemnými prameny zmiňovaným Oltáříkem (Heber 2006, 297-

299). Jeho popis dochovaných pozůstatků a přiložená litografie ukazují podobu 

hradu před destrukcí některých částí stavby v pozdější době (obr. 75). Pramennou 

základnu rozšířil ve svém monumentálním díle A. Sedláček a přinesl i půdorys hradu 

od R. Šimečka z r. 1905 (1923, 312-313; obr. 76). O hradě se zmiňuje i V. Luksch ve 

svém soupisu památek (1920, 197). V r. 1969 publikoval J. Štembera článek o hradě, 

který ovšem nepřinesl nic nového (1969a, 63-64). Teprve D. Menclová zhodnotila 

pozůstatky Oltáříku a vyhotovila i nové zaměření (1/1972, 332-333), které je dodnes 

využíváno v odborné literatuře (obr. 77). Žádné nové informace ani nepřinesla práce 

kol. autorů pod vedením R. Anděla (1984, 359-360). T. Durdík zhodnotil význam 

Oltáříku v kontextu vývoje hradů v Čechách (Durdík 1991, 152, Durdík 1999, 21-23, 

399, Durdík-Bolina 2001, 197-221, zde i přehled literatury k problematice). Naposledy 

se pozůstatkům věnoval Z. Fišera, jehož závěry jsou ovšem značně rozporuplné 

(2004, 157-160). 

Na hradě nikdy neprobíhal archeologický výzkum, pouze povrchové sběry. V r. 

1986 zde pan Najman z Roudnice nad Labem nalezl zlomky keramiky a kachlů a 

ještě téhož roku V. Salač odtud sesbíral zlomky kachlů s motivem sv. Jiří (Salač 

1989, 41). Nálezy jsou uloženy v OM Litoměřice (př. č. 44/87), jehož depozitář je 

v současné době badatelům nepřístupný.  
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14.2. Metodika průzkumu a zaměření 

 

V l. 2006-2007 jsem provedl nové zaměření a průzkum hradu, které do jisté míry 

navazovalo na zaměření a závěry I. Lehkého. Cílem aktivit bylo zaměřit celou plochu 

hradu se všemi jeho pozůstatky, podrobně zdokumentovat jednotlivé hradní stavby 

(půdorys, fotogrammetrie průčelí) a jejich stavební vývoj (obr. 78). Provedeny byly i 

makroskopické rozbory malt a povrchové sběry. 

 

14.3. Dějiny hradu 

 

Jméno hradu vychází jednak z polohy hradu na strmém skalisku, které připomíná 

svým tvarem oltář a na druhé straně je i odrazem vypjaté doby husitských válek, kdy 

názvy některých z hradů získávaly symbolické formy (např. Kalich, Panna, Pravda a 

další, Profous 1951, 274, Durdík 1999, 45). 

Většina badatelů zastává názor, že hrad byl založen patrně někdy po r. 1426 

husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic (Durdík 1999, 339, Menclová 1972, 

333, Anděl a kol. 1984, 359). A. Sedláček, aniž by uvedl doklady tvrdí, že hrad 

postavil Jakoubek se svým synem Janem mezi lety 1440-1450 (Sedláček 1923, 313). 

Zdá se, že autor monumentálních „Hradů“ má v této otázce pravdu. Když totiž 

kronikář Bartošek z Drahonic vypočítával k r. 1435 majetky Jakoubka z Vřesovic, 

Oltářík nezmiňuje (FRB V, 617). Poprvé se objevuje v písemných pramenech r. 1450. 

Tehdy Jakoubek z Vřesovic se synem Janem zastavili „hrad náš Oltářík s horou…k 

tomu hradu, vsi Chrášťany s vinicí a Děkovku s háji okolo hradu“ Janu z Polenska za 

300 kop grošů a slíbili mu získat potvrzení od krále (Sedláček 1923, 313,, Menclová 

1972, 333). T. Durdík tvrdí, že Jakoubek hrad Oltářík vyměnil s Janem z Polenska za 

Kyšperk (Durdík 1999, 399). To je však není úplná pravda, protože Jakoubek hrad 

Kyšperk, který zástavně držel Rydkéř z Polenska, získal překvapivým a rychlým 

vojenským útokem již r. 1433 a poprvé je v jeho majetku zmíněn r. 1435 (Úlovec 

2002, 88-91). Patrně až později, podle A. Sedláčka, někdy před r. 1440 (1923, 376), 

došlo k jejich vyrovnání. Jakoubek totiž potřeboval získat na mnohá zcizená panství 

doklady o tom, že je skutečně koupil na základě smluvních vztahů, aby mu byly 

zapsány do desek zemských. Odstoupení Oltáříku a zároveň i Ploskovic asi bylo 

úplatou za potvrzení držení Kyšperka, které Jakoubek tak naléhavě potřeboval (k 
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roku 1454: „Jakúbek z Wřesowic okázal nám list Konráda arcibiskupa Pražského, 

kterýž svědčí Rytkerowi z Polenska na hrad Caisperk na 3000 kop gr. i jeho 

dědicuom, a na 52 kop a 40 gr. na počtu zuostalých, jakož to list okazuje. Vedle toho 

okázal dobrau vuoli ot Rytkéře z Polenska a od Jana a Alše synuov jeho, svědčící na 

ten list arcibiskupský témuž Jakubowi a jeho synu i jich dědicuom budaucím, i šíře 

jakož ten list v sobě zavírá, a okazuje na Tloskowice. Ale královské povolení listu my 

jsme neviděli, jakož se jeho dotayče v listu Konradowě, aniž jsme toho viděli, by 

Rytkéř zjednal povolení na to od Královy Milosti, jakož se v tom listu jeho zavazuje.“, 

AČ II, 464) 

Jakoubek se svým synem hrad Oltářík nikdy nevyplatili a tak je r. 1468 Mikuláš, 

syn Jana z Polenska, postoupil bratrům Janovi a Oldřichovi z Házmburka „k 

upomínání, dobývání a s ním jako vlastním učinění“ (Sedláček 1923, 313). Dne 23. 

března 1468 pak Mikuláš z Polenska svědčí, že svůj list, který má od Jakoubka 

z Vřesovic a Jana syna jeho na hrad Oltářík, že jej dává Janovi a Oldřichovi bratřím 

z Házmburka a z Kosti sezením na Budyni (AČ III, 576, Pelikán 1946, 73 podle 

Kapitulní archiv sv. Víta, XXXIII, 22). Zajímavé je, že jistý Mikuláš z Polenska se 

objevuje na začátku 16. století jako purkrabí na Budyni (doložen např. r. 1517, 

Sedláček 1923, 20). Nevíme, jestli je totožný s předchozím Mikulášem z r. 1468, ale 

spíše je to vyloučeno. Zmíněný Mikuláš z r. 1468 totiž v r. 1474 zapsal veškeré své 

zboží Albrechtovi z Kolovrat a na Novém Hradě u Jimlína a jeho synovi Janovi. 

Nedlouho poté i zemřel, protože panství jako odúmrť nejdříve chtěli získat Kaplířové 

ze Sulevic, aby vzápětí ustoupili Albrechtovi, který je definitivně získal r. 1475 

(Sedláček 1923, 430, podle DD 16, 383, DD 23, 342). Rozhodně však tímto 

Mikulášem rod nevymřel, jak tvrdí Sedláček (1923, 430). Z r. 1517 je znám již 

zmíněný Mikuláš a r. 1521 i Václav z Polenska, hejtman na Doubravské hoře u 

Viléma z Vřesovic (Sedláček 1923, 145).  

Poznání spletitých osudů rodu z Polenska zůstáváme stále mnoho dlužni, ale 

nebude snad nemístné předpokládat, že zánik rodu, který získal své vratké pozice 

pouze díky přízni arcibiskupa Konráda z Vechty (a jak ukazuje Úlovec, patrně i díky 

zneužívání úřadu, viz. 2002, 87-88), souvisel patrně s celkovým zchudnutím a 

rozpadem majetku. Mikulášovi nezbývalo patrně nic jiného, než panství postupně 

odprodat. Jeho nástupci se poté uplatnili v řadách služebníků mocných, kteří měli 

v nejisté době husitských válek a za rozbrojů mezi přívrženci Jiřího z Poděbrad a 

jeho odpůrci více „štěstí“. 
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Roku 1468 tedy hrad získali bratři z Házmburka. Od té doby až do r. 1531, kdy jej 

vlastnil Vilém mladší z Ilburka, nemáme o hradě žádných zpráv. Jak a kdy jej vlastně 

získal tento původem míšeňský rod, který se psal po hradě Eilenburg na Muldě (k 

rodu Ilburků Teršlová 2001, 233-245, Teršlová 2002, 433-441, zde i přehled starší 

literatury)? Ke zdejší oblasti se poutal zájem již Viléma staršího z Ilburka, který r. 

1463 získal od Jiřího z Poděbrad do zástavního držení mimo jiné i Třebenice 

(Teršlová 2001, 239). Právě díky tomuto městečku se zakalil do té doby dobrý vztah 

mezi Jiřím z Poděbrad a Vilémem. Třebenice totiž původně patřily mezi majetky 

pražského svatojiřského kláštera (Sedláček 1998, 893). Král se tehdy snažil o smírné 

jednání s papežskou kurií, což u některých šlechticů vyvolávalo obavy, že přijdou o 

své, původně církevní majetky (Urbánek 1962, 468). K nespokojeným se postupně 

přidávali další šlechtici, kteří nakonec v r. 1465 založili Jednotu Zelenohorskou. Mezi 

jinými zde byli i Vilémovi přátelé a nám již známí Jan a Oldřich Zajícové (viz AČ IV, 

110-163). Celý situace vyvrcholila královým odvetným tažení v r. 1467, během níž byl 

dobyt Vilémův hrad Kalich a Třebenice, které nakonec získal zpět (Teršlová 2001, 

239, Teršlová 2002, 437). Městečko Třebenice bylo pochopitelně velmi důležitou 

položkou v majetcích Viléma staršího. Zájem o něj ukazují i aktivity Viléma mladšího. 

Ten získal r. 1507 od Vladislava Jagellonského rovnou dvě privilegia, přičemž 

v jednom se povolovalo Třebenicím vybírat clo a v druhém se nahrazoval dosavadní 

jeden trh dvěma (CIM IV/3, č. 723 a 724, 108-110). Je proto možné, že Oltářík získal 

od svých přátel Zajíců z Házmburka již Vilém starší, přičemž hrad měl sloužit 

převážně k ochraně Třebenic, jejichž snadná ohrozitelnost se ukázala za králova 

tažení v r. 1467. 

Vilém mladší z Ilburka a na Ronově odkázal 25. února 1531 majetky do doživotní 

správy své manželce Anežce z Helfenštejna. Po její smrti měl majetek přejít na 

Ilburkovu dceru Annu provdanou za Jindřicha Kurcpacha z Trachenberka (Sedláček 

1923, 313, Heber 2006, 299, podle DZV 3 D 15v-16), jejíž synové se měli stát 

právoplatnými následníky. Jak upozornila H. Teršlová, byla formulace dána 

komplikacemi, které si Vilém způsobil zavražděním jistého Šanovce (2001, 242). I 

když se Vilém dohodl s pozůstalými, Ferdinand trval na vyšetření případu a 

pozastavil mu možnost manipulovat s majetky. Vilém tak touto závětí vlastně 

zachraňoval majetky. Po jeho smrti v r. 1538 panství skutečně přešla na Anežku 

z Helfenštejna, která dne 25. července 1544 získala královský majestát a potvrzení 

Oltáříku (Sedláček 1923, 313). Tehdy byl již hrad pustý („zámek Woltarzijk pustý se 
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dvěma vesnicemi, t. Chrasstiany a Diakowku“, podle Profous 1951, 274) Zatímco D. 

Menclová předpokládá, že byl opuštěn již po roce 1468 (1972, 333), A. Sedláček 

tvrdí, že byl definitivně opuštěn až po r. 1531 (1923, 313). Asi r. 1550 Anežka 

zemřela a Oltářík získal – neznámo jak - Volf z Vřesovic (tamtéž). Roku 1569 Volf 

z Vřesovic umírá a Oltářík odkazuje svým dcerám Anně, Magdaléně a Barboře a 

bratru Bernartovi (tamtéž). Další zástupci rodu, bratři Šebestián a Václav a jejich 

strýc Jan Podsednický se proti tomu vzepřeli. Celý spor se značně protáhl. Až r. 1576 

Anna a Magdaléna, které jediné zůstali z původních dědiců na živu, se raději panství 

zbavili a postoupili pustý zámek Oltářík a vsi Lahovice, Řisuty, Chrášťany a Děkovku 

Šebestiánovi, Václavovi a Janovi z Vřesovic (Sedláček 1923, 313, podle DZ 63 F 21). 

Naposledy se Oltářík připomíná jako poustka k r. 1612, kdy se dříve jmenovaní 

oddělili, přičemž hrad získal Jan z Vřesovic a Podsedic (Heber 2006, 299, podle DZV 

186 B 3-8v). Později byl pravý název hradu zapomenut a ujal se pro něj název 

Hrádek. Teprve F. A. Heber, který dobře znal zápisy v deskách zemských, objevil 

původní název hradu (Heber 2006, 299). 

 

14.4. Popis dochovaných reliktů 

 

Dnešní přístupová cesta směřuje na hrad od vsi Děkovka, obchází celý vrch a 

ačkoliv je zde terén velmi příkrý a skalnatý, stoupá pozvolně a příjemně. Z levé 

strany je cesta vyzděna ze sloupců čediče bez pojiva, z pravé zaříznutá do svahu. 

Od západní strany cesta přichází až k bráně, jedné z pouhých dvou dochovaných 

staveb hradu (obr. 78: 2). Zajímavé je, že před bránou není patrný příkop. Před 

bránou se také nachází skalní puklina s menším otvorem směřujícím proti cestě. Z. 

Fišera jej interpretuje jako střílnu (2004, 158). 

Brána se nachází na severní straně hradu, jižní stranou je připojena ke skále, 

severní založena do svahu (obr. 82). Její zdivo je stavěno z lomového čediče, 

spojováno maltou a pečlivě řádkováno. Brána je ve veškeré literatuře popisovaná 

jako subtilní a určená pro pěší (Menclová 1/1972, 332, Anděl a kol. 1984, 360, 

Durdík 1999, 399). V její severní straně bylo kdysi úzké okénko  a F. A. Heber ještě 

popisuje i záklenky obou vstupních otvorů a také kapsy pro trámy v nikách vstupů 

(Heber 2006, 297, Sedláček 1923, 312). Podle litografie z Heberových Hradů, pro 

kterou dělal předlohu Karel Brantl (Heber 2006, 297, Doskočil 2003, 71) se zdá, že 
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záklenky byly půlkruhové. Situace je ovšem značně složitější, jak se ukázalo během 

zaměření a stavebního rozboru lokality v l. 2006-2007. Dodnes jsou dochovány obě 

boční stěny brány. V západní části jižní stěny je výrazná kaverna (obr. 79: 4), 

přičemž není patrné, že by se někde uvnitř nacházel líc zdiva. V polovině délky jižní 

stěny se nachází výrazná spára, která odděluje východní úsek od západního, který je 

k předchozímu přiložen (obr. 79). Zcela identická situace je patrná i na severní 

straně. Východní blok severní stěny má v jihozápadním nároží polodráži (obr. 79: 5), 

druhotně zazděnou. Dochovány jsou i dvě kapsy po trámech lešení (rozměry okolo 

17 x 17 cm, obr. 79: 7)). Další kapsa po trámu je patrná v západním lící tohoto bloku 

(rozměry okolo 13 x 13, hloubka 45 cm, obr. 79: 6)). Vede těsně podél výžlabku 

v nároží a patrně souvisí s jeho zazdívkou. Západní blok je dnes oproti východnímu 

značně nižší (obr. 79: 2; 83) a také mírně předstupuje před severní líc vedlejšího 

bloku. V nižších partiích je patrno připojení západního bloku k východnímu tím 

způsobem, že byly vybrány některé kameny ze západního líce východního bloku a 

do něj zasazeny šmorce k ukotvení západního bloku. Celou složitou situaci lze 

rekonstruovat následovně. Nejprve byly vystavěny oba východní bloky brány (obr. 

79: 1 a 3), včetně výžlabků pro portál. Posléze došlo k rozšíření brány západním 

směrem. K východnímu bloku jižní stěny bylo rozšíření přistavěno pouze na spáru. 

Na severní straně byla situace poněkud složitější, zejména vzhledem k umístění 

zdiva ve svahu. Proto byly nejprve v dolní části západního líce východního bloku 

připraveny šmorce do částečně vybraného líce. Zároveň byla těsně za výžlabkem pro 

portál připravena kapsa pro trám. Postupně pak byl přizdíván západní blok, svázaný 

šmorcem a trámem. Také byly zazděny výžlabky po někdejším portálu. Otázkou 

zůstává, jestli bylo v severní straně okénko. Nelze to vyloučit, ale zároveň je možné 

připustit, že jde o omyl. Autoři, kteří popisují toto okénko, mohli totiž vidět pouze 

západní líc východního bloku severní stěny brány, a z něj mylně usuzovat na 

existenci okna. Šířka průjezdu brány podle nového zaměření nebyla 90 cm, jak uvádí 

D. Menclová (Menclová 2/1972, 332), ale 160 cm ve východní části a 182 cm v 

západní. Přitom na obou koncích průjezdu nikdy nebyla osazena ostění portálů, 

vstupy byly patrně pouze sklenuty z lomového zdiva. Z toho je patrné, že brána 

nebyla jen pro pěší, ale že jí mohly projet i vozy. V první fázi ovšem ostění vstupního 

portálu plánováno bylo. Šířka průjezdu v první fázi výstavby brány byla 175 cm. 

Odečteme-li od tohoto údaje předpokládanou hloubku vystupujících ostění, tj. asi 30 
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cm na každé straně, mohla mít původní zamýšlená brána šířku 115 cm. Zde už se 

dostáváme na kritickou hranici, kterou ještě vůz mohl za zvýšené opatrnosti projet. 

Za bránou pokračuje cesta východním směrem, ale již vzápětí se dělí do dvou 

směrů. Jedna cesta se stáčí zpět k jihozápadu a mírně stoupá na uměle srovnané 

prostranství (obr. 78: 4; 85). Kromě evidentního srovnání terénu zde nejsou žádné 

patrné relikty zástavby. Druhý úsek cesty pokračoval podél severní strany vrchu. F. 

A. Heber píše, že cestu „chránila po levici na závratně strmém svahu se táhnoucí 

zděná, ve sporých zbytcích dosud zachovalá předprseň, která nesloužila pouze jako 

obranný štít, ale častěji spíše jako ochrana před pádem v noci, při náledí či za vichru“ 

(Heber 2006, 297). Dnes je zde patrný pouze malý úsek zdiva, stavěný z čedičových 

sloupců bez použití pojiva, identický s úseky před bránou (obr. 78: 1 a 3). Otázkou je, 

zda toto zdivo patří k původnímu hradu. Na nedalekém hradě Ostrý je vnější 

opevnění stavěno právě tímto způsobem a přitom je nepochybné, že se jedná o 

součást původní fortifikace. V případě Oltáříku však nemůžeme otázku autenticity 

uspokojivě vyřešit, zvláště pak v situaci, kdy je zmiňováno, že „starostlivá vrchnost“ 

se věnovala úpravě cest (Heber 2006, 297). Cesta pak stoupá po východním svahu 

až na prostranství na jihovýchodní straně hradu (obr. 78: 5), které se nachází přímo 

pod hlavní stavbou hradu – obytnou věží (obr. 78: 7). 

Věž na lichoběžném půdorysu o maximálních rozměrech 15,3 x 11,3 m je 

orientována delší osou ve směru severozápad – jihovýchod. Obě západní nároží (pro 

snadnější orientaci v textu pro severovýchodní průčelí použito označení severní, atd.) 

jsou zaoblená (obr. 85), ostatní svírají ostrý úhel. Pečlivě řádkované zdivo 

z lomového čediče je spojováno na vápennou maltu a založeno přímo na skálu (šířka 

zdí dosahuje 1,6 m). Některé partie zdí, a to zvláště na severozápadní straně, 

v nižších úrovních zaobleně předstupují líc zdiva. Ve zdivu jsou patrné kapsy po 

trámech lešení probíhající v celé jeho hloubce. Otvory po trámech mají rozměry 

přibližně 15 x 15 cm, jejich jednotlivé úrovně mají výšku 120 cm, která patrně 

odpovídá rozsahu denních prací. Do jižního průčelí při jihozápadním nároží je 

zavázán 180 cm dlouhý a 70 cm široký blok zdiva založený na nerovné skále (obr. 

78: 8; 89). Blok ani zdaleka nedosahuje výšky koruny zdiva věže, nejsou zde patrné 

žádné otisky a nebo šmorce, takže by se zdálo, že jde jenom o opěrný pilíř. Ve 

veškeré starší literatuře, pakliže je vůbec zmíněn, je blok interpretován jako arkýř, 

přičemž jako první se o této jeho funkci zmiňuje F. A. Heber. Tato informace je 

poměrně důležitá, protože se zde píše: „…částečně zaklenutý, k jihu vysunutý arkýř, 
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z jehož podpěrného pilíře vně budovy jsou zachovány zbytky na skalním podkladě…“ 

(Heber 2006, 298). Celou situaci můžeme interpretovat dvěma způsoby. Buď zde 

popsaný arkýř skutečně existoval, a pak je udivující jednak neprovázaný úsek nohy a 

její mohutné rozměry, nebo prostě Heber sloučil několik prvků dohromady. Blok zdiva 

by mohl být pouze opěrným pilířem a samotný arkýř pouhým oknem. Osobně se 

spíše přikláním k druhé možnosti, ale vzhledem k dalším známým projevům 

„lajdáctví“ a nedostatečné kvalifikace středověkých zedníků nemohu vyloučit ani 

druhou možnost. Při východním průčelí se nachází předložený blok zdiva, který není 

provázán se zdivem obytné věže (obr. 78: 6). Vzhledem k tomu, že vede šikmo přímo 

k bývalému vstupu, je možné jej pokládat za schodiště. Podle některých badatelů 

ovšem není původní (Fišera 2004, 158). Původní vstup je dodnes částečně 

dochován (obr. 81: 1). Zachoval se jižní líc niky a malý úsek kapsy pro uzavírací trám 

(obr. 81: 2). Severní strana niky vstupu je dodnes dochována a byla mělce 

zapuštěna do severní zdi paláce. Šířka vstupu dosahovala 1,65 m. Z úrovně prvního 

patra se dochovala pouze severní stěna (obr. 86), část východní se vstupem (obr. 

87) a západní zaoblená nároží. Z jižní stěny zůstaly zachovány maximálně dvě řádky 

zdiva (obr. 88). Podlaha patra spočívala na trámech, jejichž tři kapsy nacházíme ve 

východní části severní stěny (obr. 81: 4). Nejvýchodnější kapsa dosahuje rozměrů š. 

30 x v. 30 x hl. 46, střední 20 x 30 x 40 a u západního vypadalo zdivo, takže není 

možné určit jeho rozměry. V západním úseku severní stěny nenacházíme již žádné 

doklady po zakotvení podlahy do stěn. Skalní podloží v západní části věže zaplňuje 

celou úroveň přízemí, takže mohla být podlaha opřena o něj. Desky podlahy byly 

ukotveny na trámech a na 10 cm širokém ústupku ve východní stěně, který vznikl 

zeslabením zdiva 1. patra (obr. 81: 5). První patro vyplňovala pouze jediná prostora, 

kterou osvětlovalo okno s segmentově zaklenutou a dovnitř se rozevírající nikou 

(rozměry: šířka niky při vnitřní líci 164 cm, šířka v nejužším místě 128 cm, šířka 

v místě osazení ostění 146 cm, výška do úrovně náběhu záklenku 138 cm, obr. 81: 

3). D. Menclová uvádí, že okenní nika obsahovala sedátka (Menclová 1/1972, 332), 

to však lze vzhledem k dochovaným pozůstatkům vyloučit. Ostění se nedochovalo. 

Z jižní strany prostor osvětlovalo již zmíněné okno nebo arkýř. Z této prostory bylo 

pomocí schodišť přístupné jak přízemí, tak i druhé patro. D. Menclová předpokládala 

přístup do přízemí vstupem ve východní stěně a jeho rozdělení do dvou prostor 

(tamtéž). V obou případech jde o evidentní omyl. V případě vstupu, který skutečně 

dodnes slouží svému druhotnému účelu, je očividné, že vznikl vybouráním původního 
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štěrbinového okna (obr. 80: 1). Dodnes je dochována jeho severní špaleta niky a 

překlady z velkých kamenných placáků. Správnost tohoto předpokladu potvrzuje i 

zcela identický okenní otvor v jižní stěně (rozměry: šířka při vnitřním líci 75 cm, při 

vnějším 20 cm, výška 60 cm, obr. 81: 2). V otázce rozdělení přízemí do dvou prostor, 

lze tento předpoklad jednoduše odvrhnout na základě terénního reliéfu. V západní 

části prostory totiž vystupuje skála až do úrovně stropu, takže zde nebylo možné 

vymezit žádnou další prostoru. 

 

14.5. Archeologické nálezy 

 
Sběry pod věží a u brány, červenec – srpen 2007, autor M. Sýkora 
 
1. Zlomky hrncovitých nádob, výpal oxidační, režné, ovalený okraj, zdobení červeně malovanou linkou 
2. Zlomky hrncovitých nádob, výpal oxidační, zelená glazura na vnitřních stěnách nádob, ovalený 
okraj. 
3. Jeden zlomek nádobkového kachle (uložení: ÚAPPPSZČ Most, laboratorně nezpracováno). 
Zlomky povrchovým sběrem nalezené zlomky keramiky odpovídají dataci hradu známé z písemných 
pramenů. 
 

14.6. Rozbor malt 

 
Vzorky byly odebrány ze všech staveb, konstrukcí a jejich úrovní. Porovnávány byly pouze 
makroskopicky. 
Vzorky: 
1 – obytná věž, 1. patro, u okenní niky v severní stěně – vápenná malta s velkým obsahem velmi 
jemného písku (zrnka max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, ojediněle větší zrnka písku 
(max. 5 mm), světle okrová barva 
2 – obytná věž, 1. patro, nad východním okénkem - vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného 
písku (zrnka max. 2 mm)a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 
mm), světle okrová barva 
3 – obytná věž, přízemí, u východního okénka - vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného 
písku (zrnka max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 
mm), světle okrová barva 
4 – schodiště přiložené k východnímu průčelí obytné věže - vápenná malta s velkým obsahem velmi 
jemného písku (zrnka max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka 
(max. 5 mm), světle okrová barva 
5 – brána, východní blok severní stěny – vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného písku 
(zrnka max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 mm), 
světle okrová barva 
6 – brána, východní blok jižní stěny – vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného písku (zrnka 
max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 mm), světle 
okrová barva 
7 – brána, západní blok jižní stěny - vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného písku (zrnka 
max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 mm), světle 
okrová barva 
8 – brána, západní blok severní stěny - vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného písku (zrnka 
max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 mm), světle 
okrová barva 
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9 – brána, zazdívka polodráže od portálu - vápenná malta s velkým obsahem velmi jemného písku 
(zrnka max. 2 mm) a hrudkami nerozmíchaného vápna, místy větší křemenná zrnka (max. 5 mm), 
ojediněle kousek dřívka, světle okrová barva. 
Vzhledem k minimálním rozdílům předpokládáme, že malta byly míchána podle jednotného vzoru a ze 
stejných přísad. Podle toho by se dalo usuzovat na zařazení všech vzorků do jedné stavební fáze. 
 

14.7. Interpretace 

 

14.7.1. Typologie 

Hrad Oltářík patří k několika málo známým hradům, které byly vystavěny během 

husitských válek nebo těsně po nich. Odrazem pohnuté doby je nejenom jméno 

hradu, ale i poloha na vysokém vrchu. Ta je přímou reakcí na rychlý rozvoj palných 

zbraní, před kterými byla zpočátku velmi těžko hledána možnost aktivní obrany. Zde 

se stavebník rozhodl vystavět hrad na vrcholu strmého kopce, který byl dostatečně 

vzdálen od vrchů okolních, odkud by mohl být snadno zranitelný (k hradům tohoto 

období a řešení jejich obrany Durdík 1999, 21-23, Durdík-Bolina 2001, 197-221, zde i 

přehled literatury k problematice). 

 

14.7.2. Dispozice 

Dispozice hradu byla patrně velmi jednoduchá. Nejvyšší místo hradu zaujala 

obytná věž, z níž se dodnes zachovalo přízemí a první patro. Předpokládáme, že 

stavba měla ještě minimálně jedno patro. Obě západní nároží byla zaoblená a to jak 

z vnějšku, tak i z vnitřku. Tento prvek patrně nesouvisí s tvarem terénního reliéfu, ale 

s exponovanou polohou obou nároží (k významu oblých nároží viz Durdík 2003, 347-

356, zde i přehled zahraniční literatury k tématu). Přístupná byla z prvního patra po 

dodnes dochovaném předloženém schodišti. Charakter jeho zdiva a rozbor malty 

prokázaly, že vznikl v jedné etapě se stavbou věže. Další stavby, pravděpodobně 

hospodářské, se mohly rozkládat na obou prostranstvích pod věžovitým palácem. 

Otevřena zůstává otázka obvodového opevnění. V souladu s předpokladem T. 

Durdíka zastáváme názor, že mohlo být dřevěné a pouze v přístupnějších místech 

mezi skalami (1999, 399). Tento předpoklad je možné ověřit archeologickým 

výzkumem v situacích, kde nedošlo k erozi svahu a tím i k likvidaci jakýchkoliv stop 

po založení opevnění (k takovému sesunu svahu došlo zcela jistě u brány). Hradní 

brána byla stavěna ve dvou fázích, přičemž vzhledem k rozborům malty, se tyto dvě 
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fáze odehrály v rámci jedné stavební etapy. Dřívější předpoklad, že brána byla pouze 

pro pěší (Sedláček 1923, 312, Menclová 2/1972, 332) lze vzhledem k zjištěným 

rozměrům odvrhnout. 

 

14.7.3. Komunikační schéma 

Komunikační schéma lze rekonstruovat následovně: cesta procházela branou a 

za ní se větvila do dvou směrů. Jeden směřoval na západní prostranství pod obytnou 

věží, druhý procházel mezi skalami až na jihovýchodní prostranství. Podle 

nedoložitelné hypotézy Z. Fišery mohla cesta směřovat ze západního prostranství po 

umělé konstrukci kolem jižního průčelí věže. V obou případech, tedy při vedení cesty 

po severní nebo po jižní straně předpokládá tentýž badatel existenci další branky 

(2004, 158). Jeho závěry nelze potvrdit, ale ani je není možné vyvrátit. K obojímu 

nám chybí jakékoliv důkazy. Spíše však předpokládáme jednodušší variantu cesty po 

zemi. Z jihovýchodního prostranství cesta směřovala po předloženém schodišti do 1. 

patra obytné věže. Odtud bylo přístupné jak přízemí, tak i vyšší patra. 

 

14.7.4. Stavební vývoj 

Celý hrad byl vystavěn během jedné stavební etapy, přičemž lze na příkladě 

vstupní brány uvažovat o jejích dvou fázích. Podle rozborů malty se zdá, že 

k rozšíření brány dochází ještě v době její stavby. K ověření této teorie nám bohužel 

chybí horní část stavby. Zmíněné fáze jsou dokladem změny stavebního záměru, 

který spočíval nejenom v rozšíření brány, ale i v nahrazení ostění portálu pouhým 

vyklenutím vstupu z lomového zdiva. Patrně k tomu nevedla jen obava, že s použitím 

portálu by byla brána těžko přístupná pro vozy, ale i další, nám neznámý důvod 

(nelze vyloučit obavy ze statických komplikací nebo snadné zranitelnosti vzhledem 

k její subtilnosti). 

 

14.7.5. Využití 

Vzhledem k možnostem využití hradu je velmi pravděpodobné, že nikdy nesloužil 

jako rezidenční nebo reprezentativní sídlo. Pro tyto funkce neměl Oltářík dostatek 

budov a prostor. Zakladatel hradu, Jakoubek z Vřesovic, vedl během husitských 
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válek doslova „kočovný“ život (k jeho osobě Lůžek 1959, zde i starší literatura). Často 

jej nacházíme na vojenských výpravách nebo v ležení při obléhání hradu. K r. 1435 

uvádí Bartošek z Drahonic, že Jakoubek vlastnil hrady Bílinu, Kostomlaty, Kyšperk, 

Andělskou horu a města Žlutice, Ústí nad Labem a Teplice (FRB V, 617). Vždy, když 

jej shledáváme při návratu z výprav, směřuje na některý z těchto hradů nebo měst. 

Ke konci života se Jakoubek snažil vyhnout ztrátě nabytého majetku. Sněmovní 

usnesení totiž vyžadovalo vrácení neprávem nabytých statků. Jakoubek i v tomto 

posledním „tažení“ uspěl a své rozsáhlé majetky obhájil (sněmovní komise téměř 

vždy pouze konstatovala, že pro to nebyl předložen královský list, viz. AČ II, Registra 

zápisův královských i obecných, roku 1454).  

Patrně hlavním důvodem k založení Oltáříku byla Jakoubkova snaha zajistit si 

ochranu pro okolní majetky. K bezprostřednímu zázemí hradu patřili vsi Děkovka a 

Chrášťany, poprvé zmíněné až r. 1450. Obě byly patrně založeny až v nedávné 

době, možná na samém sklonku 14. století. (Žemlička 1980, 79, 116), jejich původní 

majitele ovšem neznáme. Dále Jakoubkovi v okolí patřily i Řisuty, původně v majetku 

kapituly na Pražském hradě (AČ II, 452-453). Navíc se v bezprostředním okolí 

nacházely statky Kaplířů ze Sulevic, kteří během husitských válek zůstávaly na 

straně královské a představovaly pro Jakoubka reálné nebezpečí (zejména větve ze 

Skalky a z Košťálova). Patrně tyto důvody a další skryté, které není možné pro 

nedostatek pramenů vysledovat, vedly husitského válečníka k založení hradu, který 

byl symbolem jeho vlády a výstrahou pro případné nepřátele. 

Nevíme, zda hrad využívali jako sídla zástupci rodu z Polenska, kterým patřila 

mimo jiné tvrz Vršovice u Loun po které se psali (Sedláček 1923, 430), ale zcela jistě 

hrad již nebyl využíván jako sídlo za Ilburků. Vilém mladší z Ilburka a jeho žena 

Anežka z wűrttemberského hraběcího rodu Helfensteinů vedli nákladný životní styl, 

jehož jedním z projevů bylo i vydržování vlastního dvora (šlechtic Albrecht Šteng ze 

Štensdorfu o něm prohlásil, že tam nenašel než „kurvy, lotry a zrádce“, AČ XXXIII, 

327, Teršlová 2001, 242, k vydržování dvorů šlechtou Macek 2003, 363). Těžko 

předpokládat, že by malý a neútulný Oltářík poskytoval dostatek pohodlí a byl 

dostatečně reprezentativní pro takový náročný životní styl. Rezidenční funkci lze 

předpokládat spíše u jiných objektů. Po svém dědovi Vilémovi starším z Ilburka (+ 

22. 1. 1490), který si svoji nesmrtelnou památku zajistil nádherným epitafem 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie Charvátcích, získal Vilém mladší tři ucelená 

panství: Ronov se Stvolínkami, Helfenburk s Blíževedly a Mšené s Třebenicemi 
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(Teršlová 2001, 240). Navíc roku 1518 přikoupil i napůl pusté panství Lemberk 

(Sedláček 1923, 279). Spíše lze tedy rezidenční funkci předpokládat u některého 

z jmenovaných sídel (Ronov prodělal za Viléma staršího rozsáhlou přestavbu, 

Stvolínky byly patrně přestavěny až za Anežky z Helfenštejna). Zcela jistě jako 

rezidence téměř po celou dobu sloužilo Mšené, které sice Vilém mladší prodal již r. 

1505 (Sedláček 1923, 27, Teršlová 2001, 241), ale na kterém jeho děda během 

přestavby Ronova pobýval velmi často (např. r . 1479 se píše „…Wylhelmus de Ilburk 

et Msseny…“, AČ VII, 524). 

Po celou dobu existence předpokládáme u hradu spíše funkce vojenské a 

správní, které vykonávala posádka na hradě. Snad jen za Polenských mohl hrad 

fungovat jako dlouhodoběji obývané sídlo. Hospodářské funkce naplňoval dvůr, 

umístěný patrně v některé ze vsí, patřících k panství. 
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15. Opárno 

 

Hrad a ves Opárno se nacházejí asi 4 km SZ od Lovosic, přímo pod svahy jedné 

z nejvyšších dominant Českého Středohoří – Lovoše.  

 

15.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Jako první se dějinám Opárna a podobě hradu věnoval F. A. Heber, který k stati 

připojil i z hlediska ikonografického velmi cenou litografii (Heber 2006, 299-304, 

Doskočil 2003, 69-71; obr. 91). Kvalitnější historickou práci předvedl J. Veselý v r. 

1894 (1894, 56-59). Hrad pochopitelně neunikl ani zájmu A. Sedláčka (1923, 390-

391), který k textu připojil i první půdorys (obr. 92). O jeho zbytcích pojednal i V. 

Luksch ve svém soupisu památek (před 1920, 196). Hrad vystupuje i ve všech 

umělecko historických syntézách (Wirth a kol. 1957, 546, Poche a kol. 1978, 531). 

Krátké shrnutí známých informací přináší i publikace Anděla a Kabíčka z r. 1962 

(1962, 108). Spíše vlastivědný charakter má článek J. Štembery z r. 1969 (1969c, 

47-48). Velkou pozornost věnovala hradu i D. Menclová, která jej znovu zaměřila 

(I/1972, 366-367; obr. 93). Hrad byl zařazen i do syntézy z r. 1984. Problematice 

hradů s plášťovou zdí a jejich reprezentantům se věnovali L. Svoboda, T. Durdík a P. 

Bolina (Svoboda 1995, 355-388, Durdík 1999, 174 a 399-400, Durdík – Bolina 2001, 

113-119). Naposledy se hradu věnovali M. Nový a autor předkládané práce (2005). 

 

15.2. Metoda průzkumu 

 

V r. 2004 došlo k vyklučení nádvoří a bezprostředního okolí plášťové hradby 

hradu Opárna, přičemž byly odhaleny dosud neznámé situace, zpřesňující stavební 

podobu tohoto velice zajímavého hradu. Navíc byly vypozorovány dosud neznámé 

relikty zástavby na dolním předhradí. Dostupné plány hradu se ukázaly jako chybné 

a nedostačující. Proto jsme se rozhodli hrad znovu zaměřit pomocí totální stanice. 

Zároveň byl proveden detailní průzkum jádra hradu a vyhotoven jeho 3D model. 
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15.3. Dějiny Opárna 

 

První zmínka o vsi Opárno pochází z r. 1270, kdy je zmiňována jako pustá 

(Sedláček 1923, 391). Původní osada vznikla asi někdy ve 12. stol., ve 13. století 

nastal krátký sídelní přeryv, po němž byla ves znovu osídlena (Žemlička 1980, 81). 

Další zpráva o vsi pochází z listiny ze dne 15. července 1276, když Přeslav z Újezda 

postupoval ves Veselí cisterciáckému klášteru v Alt Zelle. V dokumentu jsou 

vymezeny hranice darovaného majetku „po vejmolu potoka až k místu, kdež byla 

ves, kteráž sloula Oparen a dále k potůčku tekúcímu tajmž místem až k potoku 

řečenému Stepelín tekúcímu pod horou Hrádku“ (CDB V/2, č. 819, 515). Tato zpráva 

o hoře Hrádek vyvolávala představu o nějakém původní sídle, podle Žemličky snad 

z 12.-13. století (Sedláček 1923, 391, Žemlička 1980, 138). Zatímco Sedláček toto 

sídlo ztotožňuje s místem, kde stojí dnešní hrad, Žemlička je v soudech vzhledem 

k nejasné lokalizaci sídla opatrnější a hledá vznik středověkého hradu až v 1. 

polovině 14. století (tamtéž). Poprvé se hrad připomíná až r. 1354, kdy se Smil 

z Vchynic označuje jako „residens in Oparn“ (Žemlička 1980, 138-139 podle Palacký 

Formelbűcher I, 365). Ještě předtím, v r. 1344 se mluví o Smilově hradě (AČ XVIII, 

293). Tehdy Smil získal od kláštera v Alt Zelle k doživotnímu užívání „nějakej 

městiště kus, hradu mému příležící, totižto rozbořený starý mlýn po spádu potoka 

řečeného Thopelin až k nové hrázi, cestou starou nahuru jdouc, a od cesty staré až 

k cestě nové se navracující, tak však, že v předpověděném městišti nemám dáti 

lámati žádného kamenen, aniž mám na tém místě stavěti mlýn. Ale jiné pokoje 

k přebývání mohu stavěti, a štěpnici tolikéž i chmelnici saditi“. Je možné, že zmínka 

stavbě „pokojů“ souvisí buď s přestavbou nebo s dostavbou hradu. 

Smil z Vchynic, po sobě zanechal šest synů – Mikuláše, Martina, Jana, Maxina, 

Smila, Habarta, Šimka a Bohuslava. Ti již od roku 1378 seděli každý na jiném statku, 

přičemž Opárno a Vchynice držel Smil. V r. 1401 zemřel Bohuslav, přičemž jeho 

majetky měly jako odúmrť spadnout na krále. Smilovi se ještě téhož roku podařilo 

prokázat právo na Vchynice a platy v Libochovanech a Medvědicích, takže král od 

odúmrtě odstoupil (Sedláček 1923, 391).  V roce 1407 se Smil spojil se svým bratrem 

Martinem a sjednotil tak všechny jeho vesnice s hradem Opárnem („Martinus de 

Wchynicz et de Mierunicz…et Smil de Wchynicz…castro Oparen…“, RTT II, 32). 

Znovu se Smil v pramenech objevuje r. 1410 (Veselý 1894, 57). V r. 1417 Smil 

zemřel a hrad Opárno zdědil Martinův syn Smil mladší, tehdy se po něm píšící (AČ 
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XXXVI, 574). V r. 1418 mu král Václav potvrdil právo ochrany a správcovství statků 

lovosických, spojené i s právem lovu a pastvy (Sedláček 1923, 391). Smil, který 

neměl žádné potomky, se posléze objevuje v různých jednáních v letech 1430 – 

1463 (AČ XXXVII, 1553-4, RTT II, 165). 

Jeho dědicem se stal Jan Dlask z Vchynic, naposledy připomínaný r. 1472 

(Sedláček 1923, 391). Po něm držel Opárno Bohuslav Dlask z Vchynic, který se 

poprvé po hradě píše v listině z roku 1486, která dělila majetek mezi syny Bohuslava 

Kaplíře ze Sulejovic (AČ XXVIII, 697). S ním se vyskytuje současně Bohuslav z 

Žeberka a na Opárně, takže lze usuzovat na rozdělení celého statku na dvě části 

(Sedláček 1923, 391). Čtyři synové Bohuslava Dlaska z Vchynic, naposledy 

zmiňovaného k r. 1515 („…pana Bohuslava ze Vchynic a na Oparně…“ AČ XVIII, 

321), totiž Jaroslav, Adam, Zikmund a Vilém, prodali někdy okolo r. 1530 polovinu 

pustého hradu Opárna, tvrz ve Vchynicích a příslušející majetky Albrechtovi 

Kyšperskému z Vřesovic (Sedláček 1923, 391 podle DZ 4 K 17, vklad ze dne 12. 

června 1543). Polovinu Bohuslava z Žeberka (zmiňován ještě r. 1515: „…pána pana 

Bohuslava z Žeberka a na Oparně…“ AČ XVIII, 321) získali za nám neznámých 

okolností Bořitové z Martinic. V roce 1536 se dělili bratři Volf a Jan z Martinic, 

přičemž první získal „Voporen zámek pustý se vším k tomu náležícím i vším 

panstvím“ a dále i část Vchynic (Sedláček 1923, 391 podle DZ 46 D4).  

 

15.4. Popis dochovaných částí hradu 

 

Zřícenina hradu se rozkládá na konci hřbetu táhnoucího se ve směru JZ – SV 

(výška terénu v místě stavby se pohybuje v rozmezí od 286 do 289 m. n. m.). Po jeho 

východní straně se rozprostírá ves Opárno, kterou protéká stejnojmenný potok (obr. 

90). Při severní straně hradu se vine Milešovský potok, směřující více méně od Z k V. 

Právě po jeho stranách se rozkládá malebné Opárenské údolí, oblíbený cíl mnoha 

výletníků.  

Přístupové cesty k hradu směřují podél táhlého hřbetu i po jeho vrcholu až 

k prvnímu příkopu. Za ním se nachází první horní předhradí, protáhlého obdélného 

tvaru ve směru hřbetu. V jižním čele tohoto předhradí je výrazná vyvýšená plocha 

se zářezem úvozové cesty. První předhradí je ukončeno na severní straně dalším 

šíjovým příkopem, na nějž navazuje druhé horní předhradí (obr. 99). Jeho čelní stěnu 
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tvoří skalní suk. Na něm stála podle Heberova popisu čtvercová věž o stranách 

dlouhých 4,7 m (Heber 2006, 300). Její existenci přejala i novější literatura (Menclová 

1/1972, 366, Kol. aut. 1984, 360). K západní straně suku se podle Menclové (1/1972, 

367) připojovala kulisová brána na níž navazoval přihrádek, který obepínal celou 

severozápadní stranu hradu. Patrně do těchto míst klade Heber první bránu 

s padacím mostem (2006, 300). Nedaleko od ní se nacházely také základy stavby 

široké 4,96  a dlouhé 6,2 m, podle Hebera obydlí branného (tamtéž). Za sukem mírně 

spadal (podle některých badatelů další příkop, ale je to nesmysl) k obdélnému 

prostranství o rozměrech asi 22 x 13 m. Toto předhradí bylo od jádra odděleno 

mohutným šíjovým příkopem, za nímž se mezi přihrádkem a západním bokem 

skaliska, na němž stojí jihozápadní čelo hradu nacházela druhá kulisová brána. 

Poslední z bran, také kulisová, se podle Menclové nacházela na severním konci 

hradu, ještě před vlastní bránou hradního jádra (1/1972, 366-367). Zde měl zároveň 

končit i přihrádek. Tato situace ovšem nevypadá příliš pravděpodobně. Reálnější se 

jeví, že přihrádek pokračoval na valové těleso pod severovýchodním čelem hradu, 

otázka jeho dalšího průběhu na východní straně zůstává nejasná. Je možné, že 

probíhal po celé východní straně a napojoval se znovu na opačnou stranu prvního 

předhradí. Pozůstatky tohoto přihrádku byly patrné ještě v 19. století, kdy se o něm 

zmiňuje Heber a tvrdí že byl téměř 1,9 m široký (2006, 300). Vzhledem k nynější 

absenci jakýchkoliv terénních reliktů je možnost ověření existence věže a také i 

kulisových bran omezena pouze na archeologický výzkum. Po přihrádku jsou dodnes 

patrné téměř neznatelné relikty, výborně je zachováno valové těleso na 

severovýchodní straně hradu. 

Vlastní hradní jádro, které obepíná plášťová zeď, má nepravidelně obdélný tvar o 

maximálních rozměrech 47 x 19 m (obr. 94 a 95). Jižní čelo je na každé straně 

nepravidelně zaoblené, severozápadní roh svírá tupý úhel a severovýchodní roh 

kapkovitě vystupuje mimo podélnou osu hradu. Šířka plášťové zdi dosahuje plné 2 

metry, pouze v severním úseku je zmenšena na 1,9 m. V severní části je hradba 

nižší, přičemž tento stav zachycuje i litografie W. Donatha podle předlohy K. Brantla 

z doby před r. 1846 (Doskočil 2003, 70). Celý průběh zdi nebyl budován najednou, 

ale v různých úsecích propojených navzájem šmorcováním. Jak se zdá, nejprve byl 

vystavěn celý jihovýchodní a jižní úsek (obr. 94: 1), posléze západní (obr. 94: 2) a 

nakonec severní až severovýchodní (obr. 94: 3; 101). Na jednotlivých úsecích zdi je 

také patrno tzv. šichtování – horizontální vrstvy odpovídající denním směnám. Kapsy 
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po trámech po lešení mají rozměry 16 x 10 cm. Dodnes je hradba dochována do 

výše cimbuří, z kterého zbyly dvě stinky na jihozápadní a západní straně (obr. 95: 1 a 

2). Na litografii W. Donatha z doby kolem r. 1845 jsou ještě patrné tři stinky a to i 

včetně pultové stříšky. Západní stinka umožňuje i částečnou rekonstrukci její podoby 

(obr. 96). Výška proluky od úrovně podlahy ochozu dosahuje 90 cm, výška 

samostatné stinky minimálně 90 cm, její hloubka 66 cm. Výška druhé z dochovaných 

stinek dosahuje od podlahy ochozu pouze 170 cm. Pultové stříšky zubů cimbuří jsou 

již velmi špatně patrné. Na jedné ze stinek je dochovaná okapnička přímo pod dolní 

hranou pultové stříšky. Předpokládáme, že ochoz probíhal v celém úseku hradby a to 

i v místech, kde se k ní připojoval palác. 

Vstup do hradu je již tradičně předpokládán ze severozápadní strany (obr. 94: 4). 

Je to nanejvýš pravděpodobné a to i vzhledem k tomu, že východní strana plášťové 

hradby byla v úrovni přízemí prolomena okny paláce a prevétem. Podobu brány 

neznáme, možná že byla kulisová. 

Vnitřní zástavba hradu se skládala ze tří budov. První (obr. 95: 3), předpokládaná 

již D. Menclovou (1/1972, obr. 542), stávala v jižním čele hradu a dodnes po ní zbyla 

trámová kapsa v jihovýchodní zdi o rozměrech 28 x 28 cm a hloubce max 40 cm. 

Téměř naproti této kapse, ale uvnitř stavby se nachází nika o rozměrech 45 x 44 cm 

a hloubce 68 cm (obr. 95: 4). Šířka budovy dosahovala 5 m (do šířek nepočítáme sílu 

plášťové zdi, ke které byly budovy přistavěny), maximální délka 11 m. Přibližně ve 

středu budovy se nacházel ještě do nedávna nelegální výkop F. Hauzima z 

Novosedlic. Další budova, z které zůstala patrná pouze její severní část, se 

připojovala k západnímu úseku plášťové zdi. Severní zeď této budovy byla kolmá 

k hradbě, pouze 2 m před ní předstupovala šikmo k severu (obr. 95: 5). Těsně před 

hradbou se opět zalomila a kolmo směřovala na hradební zeď, k níž byla přilepena 

na spáru. Tento úskok si nedokážeme spolehlivě vysvětlit, je však možné, že by 

mohlo jít o opěrný pilíř. Tato zeď, i když bez zmíněného úskoku, je zachycena na 

plánku Z. Šimečka z r. 1905, Menclová ji postrádá (Sedláček 1923, 391, Menclová 

1/1972, obr. 542). Východní zeď je patrná pouze v úseku 4 m, dále pak jen 

v náznacích. U této budovy jsme schopni rekonstruovat pouze šířku – 5,6 m, délka 

mohla být srovnatelná jako u protilehlého východního paláce. Po této budově máme 

nejvíce dochovaných pozůstatků a to v obou úrovních – suterénu a přízemí.  

Šířka východní budovy dosahovala 4,6 m, minimální délka 18,6 m (obr. 95: 6). 

Jižní konec paláce přesně neznáme – sklep je zde zasypán a v úrovni přízemí 
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nenacházíme na plášťové zdi žádné pozůstatky jeho ukončení. Není jisté, zda se 

východní palác připojoval k jižnímu, nebo zda mezi nimi existovala úzká ulička. 

Špatně patrná je i vnější líc západní zdi budovy. O tom, že s tímto palácem bylo 

počítáno již od počátku výstavby hradu dostatečně vypovídá šmorcování zachycené 

na plášťové zdi v místech napojení severní příčné zdi paláce (obr. 95: 7). Tato zeď 

dosahovala šířky 1,7 m a právě skrze ní se vstupovalo do suterénu paláce (na 

Šimečkově kresbě je tento vstup ještě patrný - Sedláček 1923, 391). Sklep se dnes 

skládá ze dvou prostor – kratší přední (obr. 94: 6) a delší zadní (obr. 94: 7). Sedláček 

píše, že „pod tímto obydlím byly troje sklepy, jeden přední na jihovýchodní straně a 

dva jiné hluboké“ (Sedláček 1923, 390). Sám je však neviděl, protože byly zakryty 

stavbou hostince. Jeho informaci je možné interpretovat všelijak – např. mohlo jít o 

trojprostorový sklep, to znamená, že za doposud dochovaným dlouhým dílem 

následoval další kratší (jako přední), nebo, že jihozápadní budova byla samostatně 

podsklepena. Situaci je možné objasnit pouze archeologickým výzkumem. 

Přední prostoru o rozměrech 3 x 2,8 m a zadní o rozměrech minimálně 10 x 2,8 m 

odděluje příčka s druhotně vyzděným cihlovým vstupem s polokruhovým záklenkem. 

Sklepy jsou zaklenuty elipsovitě a klenby vykazují výrazné stopy šalování (Menclová 

má nesprávně klenby valené - 1/1972, obr. 542).  

Přízemí budovy známe pouze z otvorů a negativů na plášťové hradbě, nádvorní 

stěny nejsou dochovány. Není ovšem důvod pochybovat nad tím, že jejich průběh 

kopíroval nádvorní zdi sklepa. V celém průběhu východního úseku plášťové hradby 

jsou dochovány ve zdivu ponechané horizontální dráže pro podlahu i strop (obr. 

100). Tyto dráže jsou 2,54 m vysoko od sebe a tudíž nám i určují výšku místností. 

Spodní dráže (podlaha místností) má min výšku 19 cm a hloubku 12 cm (obr. 100: 3). 

Bezprostředně nad touto dráží jsou dochovány kapsy pro trámy. Při pohledu na 

hradbu od nádvoří je první kapsa umístěna hned u vstupu na prevét (má hranolovitý 

tvar, její rozměry: šířka asi 25, výška asi 20 a hloubka 28 cm). Další se nachází 90 

cm vpravo od ní (hranolovitý tvar, 19 x 20 x 40 cm). Třetí je umístěna 100 cm 

napravo od předchozí, přímo do vertikální dráže a její funkcí bylo nést kromě podlahy 

i příčku (hranolovitý tvar, asi 23 x asi 25 x 36 cm). Poslední se nachází 100 cm 

vpravo od předchozí (klínovitý tvar, asi 22 x 15 x 20 cm). Další se patrně nacházely 

již v části s vypadaným lícem zdivem a tudíž nejsou patrné. Horní dráže (strop 

přízemí) je vysoká 30 a hluboká 44 cm. Sedláček píše, že „obydlí mělo čtyři světnice, 

které příčkami od sebe odděleny byly“ (Sedláček 1923, 390). Dále uvádí, že první – 
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severnější – měla malé okno, druhá byla bez oken, další dvě pak každá po okně. 

Dodnes se dochovala stopa po pouze jedné příčce (šířka 30, hloubka 23 cm, obr. 95: 

8; 100: 2). Ta odděluje první – severnější prostoru paláce. Vzhledem k terénní situaci 

se zdá, že Sedláček nesprávně rozdělil tuto prostoru na dvě. Ve vnitřním rohu pravé 

špalety otvoru se totiž nachází polodráže (šířka 22, hloubka 24 cm), kterou 

nesprávně interpretoval jako stopu po příčce. Kdyby tomu tak skutečně bylo, měla by 

první místnost na délku asi 1,6 m a druhá 2,4 m. To je ovšem velmi 

nepravděpodobné. Spíše se zdá, že polodráže ve špaletě otvoru souvisí 

s uzavíráním – tedy, že jde o usazení ostění dveří. Bohužel neznáme situaci na 

protilehlém rohu špalety, kde zdivo vypadalo. Vzhledem k uzavírání tohoto otvoru 

z interiéru dveřmi se můžeme domnívat, že se jedná o přístup na prevét (obr. 95: 9; 

97; 100: 1). Tuto interpretaci podporuje i fakt, že na vnější straně je při podlaze jižní 

strany otvoru umístěn druhotně odsekaný pískovcový krakorec (šířka 25, výška 40, 

délka min 90 cm). Na severní straně otvoru je zdivo vylámané a krakorec byl patrně 

odtud vytržen. Nad dochovaným krakorcem na vnějším líci plášťové hradby je asi ve 

výšce 1 m dochován šmorc, který spolu s krakorcem ukazuje na přítomnost arkýře. 

Vstup je téměř stejně široký, v interiéru má 64 cm a při vnějším líci zdi 63 cm. Výška 

podlahy vstupu je 50 cm nad horizontální dráží a asi 30 cm nad úrovní horního okraje 

kapes pro trámy podlahy. Odečteme-li vlastní šířku podlahy, asi 5 cm, pak výškový 

rozdíl mezi vstupem a místností činí asi 25 cm, tedy jeden schod.  

Rozdělení dalších dvou prostor neznáme, můžeme však souhlasit se Sedláčkem, 

že každá z nich měla po jednom okně. Jedno z nich je dodnes z poloviny dochováno 

a má ještě patrný segmentový záklenek (obr. 95: 10; 100: 4). Druhé se patrně 

nacházelo v místech, kde dnes zdivo plášťové hradby zcela chybí (obr. 95: 11). Také 

v tomto místě se mohly nacházet stopy po další příčce, o které píše Sedláček (1923, 

390).  

Na jižním úseku plášťové hradby byly nalezeny zbytky nahození stěn maltou 

identickou s pojivem (úseky s dochovaným přehozením fasády jsou dochovány i na 

vnějšku hradby). Na některých místech jsou pozorovatelné i nátěry aplikované přímo 

na kamenné zdivo, ale ty spojujeme až s dobou, kdy na hradě fungovala restaurace.  

Vzhledem k výškovým úrovním stropu přízemí paláce a úrovně podlahy ochozu, 

který je téměř identický, je nutné počítat se zastřešením sedlovými střechami, 

převyšujícími úroveň plášťové hradby. I když tato varianta v podstatě odporuje 
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základní charakteristice tohoto typu hradu - hradba jako jediný prvek obrany, za níž 

se skrývá veškerá zástavba - není tento jev ojedinělý (Svoboda 1995, 355). 

Jak je vidět, téměř celá plocha a to až na severní část, byla zcela zastavěna. Mezi 

východním a západním palácem existovala pouze 2 m široká ulička, vztah obou 

budov k stavbě jižní není znám. Proto je nanejvýš pravděpodobné, že nádvoří se 

nacházelo právě v severní části, stejně jako nejnutnější hospodářské budovy, asi 

převážně dřevěné. Bližší podobu by však mohl ověřit pouze archeologický výzkum.  

Pod severní stranou jádra se nachází příkop na jehož vnější hraně kdysi stále 

zeď, kterou popisuje F. A. Heber (2006, 300). Do příkopu byl ve stejné době, kdy 

byla na hradě postavena restaurace, vestavěn kuželník (Sedláček 1923, 391). Ještě 

dnes je v příkopu patrné zdivo, patrně jeho podezdívky. Pod příkopem se terén mírně 

svažoval až k výrazné plošině, na které je dodnes možné pozorovat zbytky zdí a 

terénní relikty někdejší zástavby. V severozápadní části se nachází terénní relikty 

trojprostorového domu (obr. 98). Jeho západní nároží byla zaoblena. Dodnes jsou 

z něj místy patrné pouze nízké základy. Vzhledem k nálezům mazanice 

v amatérských výkopech situovaných do vnitřku stavby je možné soudit, že patrně 

nebyl celokamenný, ale využíval i dřevěné konstrukce. Podle nálezů keramiky na 

stejných místech je prokazatelně zařaditelný do období středověku. Východně od 

tohoto domu se nachází podkovovitý relikt, o kterém Heber uvádí, že jej místní 

považují za pivovar. Heber také uvádí, že na severním konci ostrohu se nachází 

pozůstatky věžovitých zdí, patrně z někdejší studny (2006, 300).  

 

15.5. Archeologické nálezy 

 
Přehled starších nálezů podal M. Zápotocký (1979, 148-149, obr. 70: 1-13). 
 
Cesta na první předhradí, sběry Sýkora 2006 
 
1. Fragment okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep šedý, okraj nízké okruží, datace 14. – poč. 
15. století. 
2. Atypické střepy, středověk (4 frg). 
 
První předhradí, sběry Sýkora 2006 
 
1. Atypické střepy, středověk (3 frg), recent (1 frg). 
 
Druhé předhradí, sběry Sýkora 2006 
 
1. Zlomek okraje hrncovité nádoby, redukční výpal, střep černý, okraj zavinutý, datace 15. století. 
2. Atypické střepy, datace 15. – 1. pol. 16. století (6 frg). 
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Dům na předhradí, sběry Sýkora 2006 
 
1. Atypické zlomky režných nádob, jedna s jednoduchou červeně malovanou linkou, datace 15. – 1. 
pol. 16. století (4 frg).  
 
JV svah pod jádrem, sběry Sýkora 2006 
 
1. Fragment okraje hrncovité nádoby, redukční výpal, střep černošedý, okraj nízké okruží, datace 1. 
pol. 14. století. 
2. Fragment okraje hrncovité nádoby, oxidační výpal, střep okrový, okraj vyšší okruží, na okraji 
červeně malovaná linka, datace 15. století. 
3. Mohutné tažené páskové ucho se stopou zelené glazury, datace 16. století. 
4. Atypické střepy, středověk (7 frg). 
 
Sklep, sběry Sýkora 2006 
 
1. Zlomek režného, oxidačně vypalovaného páskové taženého ucha, střep okrový, datace 15. – 1. pol. 
16. století 
 

15.6. Interpretace 

 

15.6.1. Datace 

Nevíme, kdy hrad vznikl a k čemu se vlastně vztahuje informace z r. 1276 o 

Hrádku. Archeologické nálezy zatím neprokázaly osídlení na místě hradu v této 

době. V 1. pol. 14. století již hrad stál, prvně je zmíněn r. 1344. Jak se zdá, hrad byl 

opuštěn těsně na začátku 16. století. Důvody, které k tomu vedly neznáme, ale 

můžeme se domnívat, že zde svoji roli hrálo rozdělení již tak malého hradu mezi dva 

majitele a zároveň existence dvou tvrzí ve Vchynicích. Nevíme, jak tyto tvrze 

vypadaly, ale v porovnání s poměry na hradě zřejmě poskytovaly větší pohodlí.  

 

15.6.2. Podoba hradu 

Zástavbu prvního horního předhradí neznáme, možná v jeho čele stála brána po 

které dodnes zbyl pouze suťový kužel s zářezem úvozové cesty. Nelze vyloučit i 

existenci druhé branky v místě vstupu dnešní cesty na západně hraně hřebene. První 

předhradí možná sloužilo k hospodářským účelům a široká brána by umožňovala i 

přístup vozům, nebo byl jeho účel ryze obranný. Druhá brána by pak  mohla souviset 

s přímou cestou na hrad. Zástavba druhého předhradí sestávala z předsunuté věže 

(jestli má Heber pravdu) a nějaké menší budovy při další bráně, která je zde 

předpokládána. Přístupová cesta směřovala po západní straně pod oběma 
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předhradími až pod hrad, kde u severozápadního nároží jedna její větev vstupovala 

na malé nádvoří a druhá pokračovala na dolní předhradí. Podobu brány nebo bran 

v této části přesně neznáme. Hradní jádro patrně bylo až na severní část zcela 

zastavěno. Stavby však byly pouze přízemní, možná všechny podsklepené. Dolní 

předhradí mělo zástavbu sestávající z trojprostorového domu a patrně i dalších 

staveb (nejistě pivovar) a patrně fungovalo jako hospodářské zázemí. Jestli bylo i 

první horní předhradí využito pro tyto účely není jisté, ale kdyby tomu tak bylo, pak 

impulsem k tomuto neobvyklému řešení bylo nepochybně rozdělení hradu mezi dva 

vlastníky. 

Opárno je klasickým případem hradu s plášťovou zdí, jehož nejstarší varianty 

v Čechách nacházíme již po polovině 13. století (Svoboda 1995, 355-388, Durdík 

1999, 174 a 399-400, Durdík – Bolina 2001, 113-119). 

 

15.6.3. Stavební vývoj 

Vzhledem k torzovitému dochování předhradí, které není možné z hlediska 

stavební historie vůbec posuzovat, musíme se omezit pouze na hradní jádro. Podle 

všeho bylo opevnění stavěno v jedné fázi. Již od počátku bylo počítáno i 

s východním palácem, pro který byly připraveny šmorce. Otázkou zůstává západní 

palác, který byl přistavěn k hradbě na spáru. Jižní stavbu vůbec neznáme, je po ní 

dochována pouze jedna kapsa, a ta ještě mohla být dodatečně vylámána. 

V 19. století na hradě fungovala dřevěná restaurace vestavěná do jihozápadní 

části hradu, po které se dochoval sokl zdiva na nádvoří a zbytky nátěrů vnitřních stěn 

plášťové zdi. Půdorys restaurace je dobře patrný na plánku Z. Šimečka z r. 1905 

(Sedláček 1923, 391). Z této doby pochází i podezdívky pro kulečník, umístěný 

v příkopu pod severní stranou hradního jádra.  
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16. Ostrý 
 

Hrad Ostrý se nachází na zalesněném čedičovém vrchu o nadmořské výšce 553 

m, 1,5 km jihovýchodně od Milešova (obr. 102). 

 

16.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Jako první se dějinám Ostrého věnoval J. Veselý v r. 1894 (1894, 61-63). Hrad 

pochopitelně neunikl ani zájmu A. Sedláčka (1923, 396-397), který k textu připojil i 

první půdorys (obr. 104). O jeho zbytcích pojednal i V. Luksch ve svém soupisu 

památek (před 1920, 197). V r. 1933 se hradu věnoval i J. Mašťálko (1933, 129-136). 

Hrad vystupuje i ve všech umělecko historických syntézách (Wirth a kol. 1957, 560, 

Poche a kol. 1978, 562). Krátké shrnutí známých informací přináší i publikace Anděla 

a Kabíčka z r. 1962 (1962, 79). Spíše vlastivědný charakter má článek J. Štembery 

z r. 1969 (1969c, 47-48). Hrad byl zařazen i do syntézy z r. 1984 (Anděl a kol. 1984, 

365-366). Nejsoustavněji se Ostrému věnoval L. Wettengl (1997a, 8, 12-14, 1997b, 

41-43). Pozůstatkům hradu se věnoval i T. Durdík (1999, 413-414). 

 

 

16.2. Dějiny Ostrého 

 
 

Hrad Ostrý se poprvé připomíná r. 1436, kdy jej držel Václav Kaplíř ze Sulevic, 

zakladatel osterské větve rodu (AČ III, 514). Podle svědectví písemných pramenů se 

skutečně zdá, že hrad byl vystavěn nedlouho před tímto datem. 

Území hradu původně patřilo k Milešovu, který r. 1420 získali bratři Kerunk a 

Václav Kaplířové ze Sulevic. Asi kolem r. 1433 si oba majetky rozdělili, přičemž 

Kerunk si ponechal Milešov a Václav Bílý Újezd s územím, na kterém si vystavěl 

hrad Ostrý. Po jeho smrti panství (bez Bílého Újezda) získal jeho syn Zikmund, který 

je r. 1482 prodal svému bratranci Buškovi (doložen 1437-96). Ten v tomtéž roce 

odprodal panství Milešov Václavu z Kladna a přesídlil na Ostrý (Anděl a kol. 1984, 

311, Macek 2003, rodokmen v příloze). Někdy na konci 15. století převzal panství po 

Buškovi jeho bratr Kamarét (AČ XXVIII, 697), poprvé se po něm píše r. 1496 (AČ VI, 
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571). Ten je znovu připojil k Bílému Újezdu, který získal někdy před r. 1474 od 

Václava Kaplíře (AČ VII, 673). Kamarét panství držel až do r. 1505, kdy je prodal 

Jindřichu Vencelíkovi z Vrchovišť, manželovi své dcery Markéty za 1000 kop českých 

grošů (Ebel-Macek 1988, 2 podle DZV 6 C 30). Ve výčtu statků jsou uvedeny hrad 

Ostrý, tvrze Bílý Újezd, Chotiměř a Velemín, pustá tvrz v Hrušovce, dvě pusté tvrze 

v Dobkovičkách, vsi a dvory u jmenovaných tvrzí a dalších pět vesnic. 

Jindřich Vencelík z Vrchovišť zvětšené panství r. 1508 prodal nejvyššímu kancléři 

Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně za čtyřnásobnou sumu, než za kterou je získal 

(Ebel-Macek 1988, 2 podle DZV 6 D 1). Ve výčtu panství jsou uvedeny zámek Ostrý, 

tvrz Bílý Újezd, pustá tvrz ve Velemíně, dvě pusté tvrze v Dobkovičkách, tvrz 

s příkopem v Chotiměři a pusté tvrziště v Hrušovce (tamtéž). Následujícího roku 

postoupil Kolovrat část panství jako úhradu dluhu 10 000 fl. Jindřichu ze Šlejnic 

(Ebel-Macek 1988, 2 podle DZV 84 C 19, Sedláček 1923, 397). Bílý Újezd patrně 

zůstal v Albrechtových rukou nebo byl záhy vyplacen. Po Albrechtově smrti v r. 1510 

panství získali jeho nevlastní synové Jan a Bernard z Valdštejna. V r. 1517 držel 

Ostrý výše zmíněný Jan z Valdštejna, někdy poté ale umírá a panství dědí jeho 

synové Albrecht a Jan starší (Sedláček 1923, 397). Roku 1528 se oba bratři rozdělili, 

takže Albrecht dostal Ostrý, tvrz v Chotiměři s pustým poplužním dvorem, vsi 

Dobkovičky, Hrušovku, Kletečnou, Záhoří, část Litochovic a Dlažkovice. Naproti tomu 

Jan starší dostal tvrz, poplužní dvůr, sladovnu a pivovar v Bílém Újezdě, Velemín, 

další část Litochovic, Žim a Zbožnou (AČ IX, 24, X, 162, XXXIII, 404). Roku 1535 Jan 

od svého bratra odkoupil Ostrý a ves Dlažkovice i s poplužním dvorem za 600 kop 

českých (DZ I/2, 208). 

Z uvedené ceny je patrné, že hrad Ostrý neměl velkou hodnotu. Jako stojící je 

zmiňován ještě k r. 1536, r. 1565 je poprvé uváděn jako pustý (Ebel-Macek 1988, 3). 

Naproti tomu stoupá význam Bílého Újezda, hlavního sídla. 

Jan starší z Valdštejna patřil k významným stoupenců krále Ferdinanda II. a 

podporoval ho i ve šmalkadské válce. V r. 1547 sepsal svoji závěť, ve které odkázal 

Bílý Újezd synům svého bratra. Následujícího roku se po smrti Jana staršího ujal 

Bílého Újezda jeho synovec Jan mladší, pozdější císařský rada a malostranský 

hejtman (Ebel-Macek 1988, 4 podle DZV 8 N 14, 58 F 3). Jan mladší prodal r. 1565 

„tvrz Újezd s dvorem poplužním a zámkem pustým Ostrým“ a vesnice Bílý Újezd, 

Zbožnou a části vsí Hrušovka, Žim, Litochovice, Velemín a Dlažkovice za 15 500 kop 
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míšeňských Janu Černínovi z Chudenic a na Příběticích (Ebel-Macek 1988, 4 podle 

DZV 16 A 25v, 58 F 3). 

Nová kapitola v dějinách hradu nastala v 18. století. Před r. 1784 se zde pokoušel 

hledat jakýsi zedník poklady a vystavěl si tu s povolením vrchnosti pro výletníky 

hospodu. Vychřice nakonec zničila zedníkův domek a učinila tak konec jeho hledání.  

 

16.3. Popis dochovaných reliktů 

 

Hradní areál se rozkládá na temeni vrchu a zabírá tři výškové úrovně. Nižší je 

předhradí, vrchol zabírá vlastní hradní jádro (obr. 105). Cesta na hrad přichází od 

jižní strany až k západní straně, kam sbíhá od vrcholu sbíhá skalnatý hřbet. K tomuto 

hřbetu se připojuje čelní hradební zeď, do které je zapojena nepředstupující 

hranolová vstupní brána s otevřenou zadní stranou. Podle Sedláčka zde byl kdysi 

ještě patrný otvor pro závoru a okénko vrátnice (Sedláček 1923, 396). Po levé straně 

cesty vede dodnes torzo někdejší hradební zdi, která je stavěna z velkých 

čedičových kamenů na sucho kladených (původně možná pojeno na jíl, ale ten byl 

vyplaven). Hradební zeď se připojuje k pětiboké baště, jejíž zdivo je již pojeno na 

maltu. Bašta má výrazný předstupující sokl, vzhledem k jejímu založení v prudkém 

svahu. Ještě předtím cesta prostupovala druhou hradní branou, z které zůstala 

dochována pouze její jižní stěna. Vedle brány se dodnes nachází valeně sklenutý 

sklep. Z jeho západního čela vybíhá zeď, která se lomí v tupém úhlu. Její další 

průběh neznáme, ale je možné, že probíhala kolmo k hradnímu jádru. Do jádra se 

vstupovalo branou, která zůstala dodnes částečně dochována (kapsa po uzavíracím 

trámu – obr. 106: 2, negativ trámu zazděného nad portálem, v druhém případě jde o 

ložný trám pro usazení dveří brány – obr. 106: 2). Touto branou se vstupovalo na 

malé nádvoří. Zástavbu východní části jádra, kde v jejím středu vystupuje mohutný 

skalní blok, místy možná uměle přitesaný, neznáme. Je možné, že využívala dřevěné 

konstrukce. Věžovou hradní branou uprostřed hradního jádra se procházelo do jeho 

západní části, jehož hlavní stavbou byl palác. Zaujal nejvyšší místo vrchu a dodnes 

se z něj dochoval pouze severní úsek zdi a přitesaný blok skaliska. Na západní 

straně stála sedmiboká bašta, dodnes částečně dochovaná. Od jádra je oddělena 

příkopem ve kterém zůstal ponechán pilíř skály. Patrně sloužil jako pilíř k mostu 

umožňujícímu přístup do bašty. 
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16.4. Ikonografie 

 

Hrad zachytil na jedné kresbě i K. H. Mácha (Mráz 1988). Pohled směřuje od 

severu a zachycuje pouze hradní jádro (obr. 103). Vpravo vidíme sedmibokou baštu, 

vlevo od ní úsek hradby napojený na zdivo paláce, pak bránu a za ní úsek hradební 

zdi. Úplně vlevo se nachází další polygonální stavba. Možná jde o další baštu, 

terénní situace by takovou možnost nevylučovala. 

 

16.5. Archeologické nálezy 

 
Přhled starších nálezů obsahuje monografie M. Zápotockého (1979, 149-151, obr. 69: 1). 

 
Sběry na svahu JV pod hlavní hradbou, Sýkora 26. 7. 2006 
 
1. Zlomky okrajů hrncovitých nádob, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj přehnutý ostrý i oblý, 
okraje nádob i tělo pod okraji zdobeny jednoduchými červeně malovanými liniemi a vlnovkami, datace 
2. pol. 15. – počátek 16. století (5 frg). 
2. Zlomky okrajů hrncovitých nádob, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj ovalený s vnitřním 
prožlabením, u jednoho okraje jednoduchá červeně malovaná linka, datace 2. pol. 15. – počátek 16. 
století (3 frg). 
3. Zlomek okraje hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj nižší okruží, datace 15. 
století. 
4. Zlomek okraje mísy či pernice, výpal oxidační, střep hnědošedý přepálený, okraj vodorovný 
obloukovitý, na vnitřní straně okraje málo zřetelné červené malování, datace 15. století. 
5. Zlomky těl hrncovitých nádob, výpal oxidační, střep okrový režný, zdobeno červeným malováním 
vícenásobných linek a složitějšími aplikacemi, datace 15. století (3 frg). 
6. Dva zlomky tažených páskových uch, oxidační výpal, okrový střep, datace 15. století. 
7. Dva zlomky zvonovitých pokliček, výpal oxidační, střep režný okrový, datace 15. století. 
8. Fragment ČVS reliéfního kachle, výpal oxidační, střep bílošedý režný, motiv nejasný. 
9. Zlomky nádobkových kachlů, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný, datace 15. století 
(3 frg). 
10. Zlomek ČVS a komory kachle, snad prořezávaného, oxidační výpal, střep okrový, ČVS je 
slídována, nad lištou zbytek tordovaného prutu, datace 15. století. 
11. Atypické střepy, datace 15. století (124 frg). 
12. Fe šipka, typ B2c. 
 
Sběr na J svahu pod palácem, Sýkora 26. 7. 2006 
 
1. Část hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj přehnutý ostrý, okraj nádoby i tělo 
pod okrajem zdobeno jednoduchými červeně malovanými liniemi, datace 2. pol. 15. – počátek 16. 
století. 
2. Zlomek hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj přehnutý ostrý, datace 2. pol. 
15. – počátek 16. století. 
3. Zlomek okraje mísy či pernice, výpal oxidační, střep okrový, okraj vodorovný obloukovitý, na vnitřní 
straně okraje dvě červeně malované souběžné linky mezi nimiž běží vlnovka, okraj zdoben i 
jednoduchým radélkem, datace 15. století. 
4. Zlomek zvonovité pokličky, výpal oxidační, střep režný okrový, datace 15. století. 
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5. Zlomky nádobkových kachlů, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný, datace 15. století 
(2 frg). 
6. Atypické střepy, středověk (2 frg). 
 
Západní nádvoří u paláce, Sýkora 26. 7. 2006 
 
1. Fragment hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, okraj přehnutý ostrý, okraj nádoby 
zdoben jednoduchou červeně malovanou linií, datace 2. pol. 15. – počátek 16. století. 
2. Zlomek zvonovité pokličky, výpal oxidační, střep režný okrový, datace 15. století. 
3. Atypické střepy, středověk (6 frg). 
 
Sběr pod hlavní branou jádra, Sýkora 26. 7. 2006 
 
1. Fragment podokrají hrncovité nádoby, výpal oxidační, střep okrový režný, zdobeno dvojitou rytou 
linií a červeně malovanou linkou, 15. – poč. 16. století. 
 
JV pod hradem, nálezy pana Nováka, předány 2006 
 
1. Železné šipky s tulejí, převážně typ B2a, B2c, některé ohnuté. 
2. Fe obloukovitý třmen s rozšířeným stupadlem.  
 

 

16.6. Interpretace 

 

Hrad byl vystavěn mezi lety 1433-1436, této dataci odpovídají i archeologické 

nálezy. Po r. 1496, kdy se součástí panství stala tvrz v Bílém Újezdě dochází 

k postupné degradaci objektu a přenesení rezidenčních funkcí na měnícímu se 

životnímu stylu příhodnější objekt. Tento posun můžeme vysledovat z kupních smluv, 

kdy cena hradu klesla. Roku 1565 je již zmiňován jako pustý. 

Volba stanoviště a prvky obrany názorně přibližují reakci na trpké zkušenosti 

z husitských válek a účinku dělostřelby. Významná je zde především snaha o 

skloubení pasivní a aktivní obrany. Hrad byl postaven na výrazném vrchu, který 

nebylo možné ohrozit ze žádného jiného okolního kopce. Stavebník ale nezůstal 

pouze v pasivní roli, ale k hradu připojil i prvky aktivní obrany – polygonální bašty. 

Poznání tohoto z hlediska vývoje hradní architektury nepochybně významného 

hradu zůstáváme mnoho dlužni. Bude úkolem budoucího výzkumu tuto křiklavou 

mezeru zaplnit.  
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17. Režný Újezd 
 

Obec se nachází 3,5 km západně od Lovosic, na samém okraji Českého 

středohoří. 

 

17.1. Přehled dosavadního bádání 

 

O dosud neznámém tvrzišti poprvé píší až Kabát a Slepička (1963, heslo Režný 

Újezd).  V r. 1970 bylo tvrziště zahrnuto do katalogu nemovitých archeologických 

památek severočeského kraje (Hobzek-Kabát-Vildová 1970, 34). Tvrziště bylo 

zařazeno i do syntézy z r. 1984 (Anděl a kol. 1984, 399-400). R. 1998 zaměřil tvrziště 

Z. Fišera a do Encyklopedie českých tvrzí připravil i krátký medailonek o ní (Kol. aut. 

II/2000, 648). Naposledy se pozůstatky někdejší tvrze zabýval J. Úlovec (2000, 257). 

 

17.2. Dějiny Režného Újezda 

 

Ves Režný Újezd byla až do 16. století v písemných pramenech připomínaná 

pouze jako Újezd nebo Újezdec. (Profous 1957, 435). Stejná situace se opakuje i u 

nedalekého Bílého Újezda, který se jako Újezd připomíná až od 16. století (Profous 

IV, 429). To pochopitelně ztěžuje možnost jejich rozlišení.  

Ves byla patrně založena ve 12. nebo na počátku 13. století (Žemlička 1980, 80). 

Nejstarší listina zmiňující se o Újezdu pochází z doby po r. 1250 (CDB IV/1, č. 201, 

363). V této donaci Jana z Hořence a na Žitenicích pro klášter v Alt Zelle vystupuje 

jako svědek Ladislav z Újezda. Podle Žemličky (1980, 81) se jedná o Bílý Újezd, 

neuvádí však pro své tvrzení žádný důvod. Další zmínka pochází z listiny sepsané 

15. července 1276, v níž „Příslav z Újezen“ odkazuje klášteru v Alt Zelle ves Veselí 

(CDB V/2, č. 819, 514-515). V svědecké řadě listiny vystupuje i jakýsi „Bojslav 

z Ujest“ (tamtéž). Již T. Antl, který listinu vydal v osmnáctém svazku Archivu českého 

(AČ XVIII, 291), a po něm i editoři Codexu (CDB V/2, č. 819, 514) a J. Žemlička 

(1980, 80) spojili Přeslava s Režným Újezdem. Naproti tomu autoři Hradů (Anděl a  

kol. 1984, 44) a novější Encyklopedie českých tvrzí (Kol. aut. I/1998, 28) spojili jak 

Přeslava, tak i Bojslava s Bílým Újezdem. Vzhledem ke znění listiny bude asi 
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nejpřijatelnější možnost, že Přeslav byl skutečně majitelem Režného Újezda 

(poukazuje na to rozložení jeho majetků, do kterých byl tento Újezd logicky zapadal, 

zatímco Bílý Újezd by se nacházel mimo jeho statky). 

V r. 1366 se připomíná Mikuláš z Újezda, naposledy pak v r. 1386 (Úlovec 2000, 

257). V r. 1418 byl Martinovi z Úšavy zapsán pravidelný plat na statcích Režný Újezd 

a Boreč (AČ XXVI, 30-31). Od té doby byla ves připojena k Borči. M. Ebel uvádí, že 

Hašek z Újezda zmiňovaný k r. 1433 (AČ III, 507) a Chvalík z Újezda připomínaný 

k r. 1445 (AČ III, 531-532), patřili k rodu Kaplířů ze Sulevic a že byli majitelé Bílého 

Újezda (Ebel-Macek 1988, 2). Vzhledem k tomu, že v této době Bílý Újezd postupně 

patřil Buškovi a Václavovi Kaplířům ze Sulevic, je zmíněné tvrzení zcela 

neoprávněné. Spíše se zdá, že oba jmenovaní – Hašek a Chvalík, patřili k majitelům 

Režného nebo možná i jiného Újezda. 

 

17.3. Popis terénních reliktů 

 

Tvrz stávala v jihozápadní části vsi, na zahradě čp. 2 (obr. 107). Oválné jádro 

tvrziště o rozměrech 25 x 20 m obklopoval příkop a vnější val (obr. 108). Na konci 

devadesátých let 20. století majitelé pozemku tvrziště natolik poškodili, že z něj 

zůstala patrná pouze jižní vnější hrana příkopu (obr. 109). 

 

17.4. Interpretace 

 

Tvrz se vůbec nevyskytuje v písemných pramenech. Podle jejích pozůstatků je 

možné, že patřila k typu motte, jejíž první zástupce nacházíme v Čechách již v 2. 

polovině 13. století. V této době jsou také zmíněni první zástupci místního rodu. Je 

možné, že tvrz vzniká již v této době. Ostatní autoři předpokládali její vznik až za 

Mikuláše z Újezda, kterého pokládali za prvního známého majitele vsi (Kol. aut. 

II/2000, 648, Úlovec 2000, 257). Tvrz byla opuštěna patrně v souvislosti s připojením 

vsi k Borči, kde tehdy existovalo další sídlo (zdejší tvrz poprvé zmíněna 1483). 
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18. Skalka 
 

Ves Skalka se nachází 2 km severoseverozápadně od Třebenic, v jižní části 

vlastislavské kotliny. 

 

18.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Jako první se dějinám Skalky a podobě hradu věnoval F. A. Heber, který k stati 

připojil i z hlediska ikonografického velmi cenou litografii (Heber 2006, 357; obr. 111). 

O podobě hradu psal i F. Bernau (1892, 213-218). Hrad pochopitelně neunikl ani 

zájmu A. Sedláčka (1923, 308-312), který k textu připojil i první půdorys (obr. 112). O 

jeho zbytcích pojednal i V. Luksch ve svém soupisu památek (před 1920, 150). Hrad 

se zámkem vystupují i ve všech umělecko historických syntézách (Wirth a kol. 1957, 

684, Poche a kol. 1978, 244-245). Krátké shrnutí známých informací přináší i 

publikace Anděla a Kabíčka z r. 1962 (1962, 112). Zámku se v r. 1979 věnovala M. 

Hlaváčková (1979c, 135-136). Hrad byl zařazen i do syntézy z r. 1984 (Anděl a kol. 

1984, 419-420). Hradem se v rámci vývoje hradní architektury zabýval i T. Durdík 

(1999, 500-501). Naposledy se hradu věnoval Z. Fišera (2004, 204-206; 113). V r. 

2003 vypracovali O. Novosadová a K. Podroužek stavebněhistorický průzkum 

zámku, ve kterém je i pasáž o hradě sepsaná F. Gabrielem. 

 

18.2. Metoda 

 

Celý areál hradu byl v letních měsících roku 2007 zaměřen za použití laserové 

totální stanice. Vzhledem k značné členitosti, či spíše až nepřehlednosti převážně 

skalního terénu, byly pouze zaměřeny výrazné terénní hrany po liniích a okraje 

skalisek. Takové zaměření pochopitelně neumožňuje výstup v podobě 

vrstevnicového plánu. 
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18.3. Dějiny Skalky 

 

Vylíčit dějiny hradu Skalka je téměř nemožné a to zvláště pro starší období 12. – 

14. století, bez přihlédnutí k dějinám obce Vlastislav. Ta se skládá z několika 

původně samostatných částí: Vlastislavi se zámkem, Skalky s hradem a Chrástné. 

Poslední osadu, kterou r. 1184 věnoval Jiří z Milevska pražskému biskupství 

(„…Chrazna…“, CDB I, č. 303, 273), můžeme prozatím vynechat, je však nezbytné 

podívat se blíže na samotnou Vlastislav. K tomuto místu se totiž váží osudy 

vladyckého rodu ze Skalky, který byl úzce svázán s rodem Kaplířů ze Sulevic (Macek 

2003, 29). Dokladem spojení obou rodů jsou i rodové znaky, kdy Kaplířové ze 

Sulevic přejímají erb vladyků ze Skalky. Ještě před vladyky ze Skalky a zároveň 

současně s nimi se připomínají i vladykové z Vlastislavi. Podle rodového znaku, ve 

kterém měli orla, se patrně jednalo o zcela samostatný rod, možná jen spřízněný 

s vladyky ze Skalky. Po celou dobu až do 15. století vlastnili Vlastislav vladykové 

z Vlastislavi zcela sami, teprve poté byla ves rozdělena a část získali vladykové ze 

Skalky. Ovšem již předtím drželi hrad Skalka, stojící na okraji Vlastislavi.  

První zmínka o Vlastislavi je obsažena v listině z 24. srpna 1251, kdy Smil 

z Lichtenburka, syn Jindřicha ze Žitavy, prodal část Lovosic klášteru v Altzelle (CDB 

IV/1, č. 220, 384-386). Ve svědecké řadě listiny vystupují i bratři Drslav z Vlastislavi a 

Lev („…Dyrzlawe de Cazizlawe et Leo frater eius…“, CDB IV/1, č. 220, 386). Další 

zmínka pochází z listiny sepsané 15. července 1276, v níž Přeslav z Újezda 

(Režného) odkazuje klášteru v Alt Zelle ves Veselí (CDB V/2, č. 819, 514-515). 

Listina je bohužel známa pouze z českého opisu datovaného do 16.století. Téměř na 

konci svědecké řady odděleni vystupují Vladislav a Drslav, oba s predikátem 

z Vlastislavi („…Vladislav z Vlazslav…Dirslav z Vlazslavu…“, CDB V/2, č. 819,515). 

Je velmi pravděpodobné, že Drslav zmiňovaný v obou listinách je ve skutečnosti 

jedna osoba, vztah Vladislava k výše jmenovanému nám bohužel uniká. Okolo r. 

1290 je zmíněn Radoslav z Vlastislavi („…Radoslaus de Wlastislauie…“, Profous IV, 

571). Další zmínky o Vlastislavi máme až z konce 14. století. Zdejší vladycký rod 

tehdy přesídlil do Stochova u Nového Strašecí. Jako první se po něm píše Radslav 

(„…Radslai clientis de Wlastislaw resident in Stochow…“, LC V, 167, podle Profous 

1957, 572). Na počátku 15. století byla ves rozdělena do několika dílů. Jedna část 

patřila místním vladykům, sídlícím na Stochově, další část byla přičleněna 
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k Medvědicím (1420-1545) a konečně zbytek patřil nejprve Rydkéřovi ze Skalky 

(1432-51) a poté ke Skalce (1496-1850, vše Sedláček 1998, 965). 

Je velmi pravděpodobné, že v době od 13. století do minimálně doby přesídlení 

vladyků na Stochov existovalo zde vladycké sídlo neznámé podoby. Macek jej 

dokonce lokalizuje na místo dnešního hradu Skalka (2003, 5). To se však nejeví jako 

příliš reálné. Hrad se poprvé připomíná r. 1357, tedy v době, kdy zde ještě vladykové 

z Vlastislavi sídlili. Proto je nutné hledat jejich sídlo nejspíše zcela jinde. 

Hrad Skalka se prvně připomíná snad již r. 1357, kdy se zmiňuje Petr zvaný Skála 

(„…Petri dicti Skala…“, LC I, 52), který je r. 1359 (RBM VII, č. 169, 113) a následně i 

r. 1360 uváděn již jako Petr ze Skalky („Petri de Skalca“, LC I, 141). Petr ze Skalky 

byl v l. 1357-1360 spolupatronem v Žimi a r. 1359 měl dva hlasy podacího v Sutomi. 

Třetí hlas měl Ješek zv. Jícha ze Skalky, syn Fraňkův, který byl v l. 1369-1378 

spolupatronem v Žimi (Sedláček 1923, 309). Petr ze Skalky byl zakladatelem skalsko 

– řehlovické větve Kaplířů ze Sulevic. Bohužel písemné prameny mnohdy neuvádí 

vzájemné příbuzenské vztahy jednotlivých členů rodu, takže je dnes již velmi těžké 

rekonstruovat jejich posloupnost. Názory badatelů se pak někdy do značné míry liší 

(k skalsko-řehlovické větvy: Sedláček 1923, 309; Otta, 969; Macek 2003, rodokmen v 

příloze; Úlovec 2002, 122-123). V l. 1381 – 1409 se mnohokráte připomínají Rydkéř, 

Petr a Erhard ze Skalky (AČ XXXI, 262, RTT I, 488, RTT II, 56). 

V r. 1414 držel Skalku Hanuš ze Sulevic (AČ I, 397), který byl r. 1317 

spolupatronem kostela v Sutomi a r. 1426 v Lípě. V době husitských válek stál 

vojensky na straně krále Zikmunda, za což získal záškodní list (AČ I, 397). Umírá v r. 

1437 a majetek odkazuje svým nezletilým dětem, z nichž se uvádí k r. 1453 pouze 

Hanuš a Albrecht. Až do dospělosti byla jejich poručnicí matka Anna z Bělušic a 

z Chodžova (Sedláček 1923, 310 podle DD 15 f 305). Albrecht již není v pozdějších 

pramenech připomínán,  Hanuš tedy zůstává vlastníkem Skalky sám. Prameny o 

něm hovoří naposledy v r. 1460 (Sedláček 1923, 310, AČ VII, 673). Po něm je od r. 

1465 do r. 1489 zmiňován jeho syn Jindřich Skalecký (Sedláček 1923, 310 podle DD 

XXI 343). Skalku po něm dědí jeho dcera Markéta, která celé panství a vsi Sutom, 

Chvalovice, Teplou, Vlastislav, Třtěn a Želenice, odkázala r. 1496 své matce Markétě 

ze Vchynic, v případě matčina umrtí pak Bohuslavu Dlaskovi ze Vchynic. K jakému 

z těchto dvou případů vůbec došlo, není známo. V r. 1522 drží Skalku Jiří Vrš ze 

Sadlna, který měl za manželku Annu ze Sulevic (Sedláček 1923, 310 podle DZ 2 L 

19). R. 1536 odkázal Skalku svým nedospělým dětem. Jejich poručníky byli strýcové 
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Jan a Albrecht ze Sulevic, kteří majetek před r. 1540 prodávají Janu z Vřesovic 

(Sedláček 1923, 310 podle DZ 4 H 6). Ten ho však nevlastní dlouho, již r. 1544 

prodává Skalku Janu Kaplíři ze Sulevic a na Košťálově (Sedláček 1923, 310 podle 

DZ 1 G 23, DZ 44 H 23).  Po něm ho po r. 1558 zdědil jeho syn Zdeslav (Sedláček 

1923, 310), ale brzy na to, r. 1566, umírá. Dědičkou se stává vdova Eva Kunšovna 

z Lukovce a dcera Anna. Ještě v r. 1574 je zmiňována na Skalce Eva Kunšovna 

z Lukovce. Po r. 1578, kdy se dcera Anna provdala, se zmiňuje již její manžel Adam 

Hrzán z Harasova (Sedláček 1923, 310), jemuž r. 1579 odkázala všechny své 

majetky (Sedláček 1923, 310 podle DZm 234 Q 2). Adam panství rozšiřuje a 

přikupuje r. 1588 Lanškroun, r. 1605 Červený Hrádek s Blatnem a r. 1608 Ronov a 

Stvolínky. Jeho syn Zdeslav byl rozmařilý, nešetrný šlechtic a brzy se dostal do 

dluhů. Když otec 11. ledna 1619 umírá, získává Zdeslav svou část panství Skalka a 

Stvolínky, po smrti nejmladšího bratra i Lanškroun. Po stavovském povstání mu měl 

být majetek zabaven, ale podplácením královského místodržícího, jemuž daroval 

Lanškroun, byl 29. listopadu 1622 osvobozen (Sedláček 1923, 310) a stal se 

hejtmanem Litoměřického kraje. Roku 1639 byla Skalka zpustošena švédskými 

vojsky. 

 

18.4. Popis terénních situací 

 

Hrad stojí na úzkém skalním hřebenu směřujícím ve směru SV-JZ (obr. 110; 114; 

115). Jižní a východní stranu hřebene tvoří skaliska šikmo spadající k spočinku. 

Severovýchodní stranu tvoří skalní stěna, ke které se téměř přimyká budova zámku. 

Severozápadní svah je povlovný. Odsud také směřuje přístupová cesta, která se 

větví do dvou úseků. Jeden směřuje k skalnímu suku s bergfritem, druhý běží jižním 

směrem pod předhradí (obr. 115: 1). Zde se stáčí a běží výraznou roklinkou podél 

skalního hřebene na předhradí (obr. 115: 2). Někde v těchto místech spatřoval ještě 

Sedláček zbytky branky (1923, 308). V jeho severní části jsou dva menší skalní 

kužely, jižní část klesá a má charakter terasy (obr. 115: 3). Východní stranu uzavírá 

poměrně vysoký skalní blok. Za předhradím se nachází dnes z části zavezený příkop 

(obr. 115: 4), v kterém jsou patrné novověké úpravy v podobě terasních zídek (obr. 

115: 6) a schůdků (pro ně byly druhotně použity architektonické články). Ve východní 



 130

stěně příkopu je výrazný zásek (obr. 115: 5), podle Z. Fišery zápust pro přepažovací 

zeď (Fišera 2004, 205). 

Za příkopem cesta pokračuje podél severní strany skalního kuželu s bergfritem 

(obr. 115: 7). Věž má nepravidelný půdorys a je vysoká 15,5 m (obr. 115: 8). Dodnes 

má dochovány zuby cimbuří (obr. 116). Od severovýchodní strany je přístupná 

vstupem ve výšce 9,5 m (měřeno od nejvyššího bodu skaliska na severovýchodní 

straně k prahu vstupu, obr. 117). Uvnitř zdi se kdysi nacházely nápisy, které zde 

vyryli vězni v době, kdy věž sloužila jako vězení (poč. 17. století, Sedláček 1923, 

309). Za bergfitem se nachází malé prostranství, které patrně zaujímal palác (obr. 

115: 9). 

Pod jihovýchodní stranou hradu se nachází spočinek, který je upraven jako 

terasa. Její zídky jsou stavěné na sucho. 

F. Gabriel předpokládá dva možné přístupy do hradu, jeden by vedl výše 

nastíněnou cestou, druhý od spočinku ze severovýchodní strany (Novosadová – 

Podroužek 2003, 7). 

Podle autorů stavebněhistorického průzkumu patřily k hradu i části sklepů dodnes 

dochovaných pod zámkem. 

 

18.5. Archeologické nálezy 

 
Sběr na S svahu pod  hradem, Sýkora léto 2006 
 
1. Zlomek nádobkového kachle, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný, dochovaný vnitřní 
povrch červeně nabarven, datace 15. století. 
2. Atypické střepy (4 frg) 
 
Sběr na cestě, Sýkora srpen 2007 
 
1. Zlomek okraje nádoby nejasného tvaru, výpal redukční, střep černošedý režný, okraj ovalený, 
datace 15. století ? (2 frg) 
2. Zlomek nádobkového kachle, oxidační výpal, střep okrový až šedohnědý, režný, datace 15. století. 
3. Atypické střepy, středověk (9 frg). 
4. Atypický střep, recent. 
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18.6. Interpretace 

 

18.6.1. Datace 

Hrad vznikl patrně až kolem pol. 14. století a je klasickým případem bergfritové 

dispozice. Této dataci odpovídají i archeologické nálezy. V r. 1639 byl výrazně 

poškozen Švédy a posléze některé jeho části zcela zanikly, když bylo jeho zdivo 

použito na stavbu zámku. 

 

18.6.2. Stavební vývoj 

Nejstarší část sídla představuje hradní areál na vrcholu skalního hřebene. Později 

se hrad rozšířil i na místo zámku, kde se po něm dochovaly části sklepů 

(Novosadová–Podroužek 2003, 18). Patrně již před r. 1579 byl na místě dnešního 

zámku vystavěn renesanční zámek (tamtéž). V r. 1639 byl celý areál zpustošen 

Švédy. Někdy na konci 17. století byl vystavěn dnešní zámek. Patrně bylo pro něj 

používáno materiálu lámaného na hradě, a tak se do jeho zdiva dostaly 

architektonické články z hradu. To by vysvětlovalo proč se na hradě nedochovalo 

žádné zdivo kromě věže. 
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19. Sulejovice 

 
Ves Sulejovice leží při patě Českého středohoří v rovinaté krajině Polabí, 2 km 

jihozápadně od Lovosic. Z jižní strany ji obtéká říčka Modla, větvící se do dvou 

ramen. Historické jádro vsi má centrální náves, při jejíž východní straně se rozkládá 

hospodářský dvůr (obr. 118). 

 

19.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Jako první se dějinám Sulejovic věnoval J. Veselý v r. 1894 (1894, 40-46), který 

ve své práci uvedl i správnou polohu tvrze. Tvrz pochopitelně neunikla ani zájmu A. 

Sedláčka (1923, 398). V. Luksch pojednal ve svém soupisu památek pouze o kostele 

Nejsvětší Trojice (před 1920, 156-157). Znovu její pozůstatky lokalizovali i J. Kabát a 

K. Slepička (1963, heslo Sulejovice). Tvrz byla zařazena i do syntézy z r. 1984 

(Anděl a kol. 1984, 450-451). Naposledy se jejím pozůstatkům věnoval Z. Fišera, 

který publikoval i její půdorys (Kol. aut. III/2005, 779-780). 

 

19.2. Dějiny Sulejovic 

 

Osídlení na katastru vsi existovalo již v 11. st., jak ukazuje zdejší rozměrné 

mladohradištní pohřebiště (Žemlička 1980, 44). V písemných pramenech se 

Sulejovice prvně objevují až v listině z doby po roce 1250, kterou Jan ze Hořence a 

na Žitenicích prodal klášteru v Alt Zelle (za 60 kop gr.) 7 kop grošů ročního platu na 

svém statku v Sulejovicích („Já Jan z Churyně na Žitenicích …z statku 

v Sulovicích…“, CDB IV/1, č. 201, 362-3). Znovu se ves objevuje listině z r. 1251, kdy 

Štěpán a jeho bratr Pavlík ze Sulevic dosvědčují prodej Lovosic Smilem 

z Lichtenburka cisterciáckému klášteru v Alt Zelle („…Schepan de Benesiz et Paulick 

frater eius de Sulwiz…“, CDB IV/1, č. 220, 384-6). Předkem obou prvních výše 

zmíněných vlastníků byl snad kanovník u pražského sv. Víta a od r. 1236 pražský 

biskup Bernard (Purkard), který měl údajně založit doloženou rodinnou hrobku 

v dominikánském klášteře v Litoměřicích. Jiří Crugerius o něm v 2. pol. 17. století 
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hodnověrně píše: „L.P. 1239, jiní 1241. Dne 31. prosince zemřel Bernard, jinak 

Burchard, pocházející z rytířské rodiny pánů ze Sulevic, kdysi scholastik pražského 

kostela a nově biskup, vzpomínku na něho v Litoměřicích u sv. Michala podnes 

najdeš, neboť otcům dominikánům tenhle nejvyšší kněz krátce před svou smrtí 

založil klášter a kostel; to obojí v následujících letech Sulevická rodina pánů Kaplířů 

neobyčejně podporovala…“ (podle Kotyza a kol. 1997, 356). Kaplířové pocházeli 

snad původně z Litoměřic a patřili k měšťanům, kteří se zakoupili na venkově (Otta 

XIII/1997, 967). Tuto teorii dnes není možné ověřit. Jedinou nepřímou indicií je jméno 

Kaplíř, původně „Kappler“, tedy ten kdo nosí kapuci (Macek 2000, 28-29). První 

konkrétní držitele Sulejovic z rodu Kaplířů známe z r. 1251, jsou to již zmínění bratři 

Pavlík a Štěpán. Zajímavé je, že v listině z 8. listopadu 1248 vystupují v svědecké 

řadě listiny ihned za sebou litoměřičtí měšťané Pavelík a Štěpán (CDB IV/1, č. 147, 

246). Důkaz pro to, že jsou identičtí s předchozími však bohužel chybí. 

Jednu část vsi držel i Haneman z Travčic, který ji r. 1273 odprodal litoměřickému 

měšťanu Dětmarovi z Hořence („…Hanneman řečený z Trabic…dědictví své ve vsi 

Sulovicích…prodal i zapsati dal Děthmarovi z Churyně, spoluměštěnínu našemu…“, 

CDB V/2, č. 713, 362). V r. 1322 se připomíná Burian Kaplíř ze Sulevic, tehdy 

pasovaný Ludvíkem Bavorem na rytíře za statečnost v bitvě u Mühldorfu. Po něm se 

zde zmiňují ještě Pešek (1341-1346) a Kunát ze Sulevic (Anděl a kol. 1984, 450).  

Ve 14. století byly Sulejovice rozděleny na několik dílů. Jeden z nich, 

hospodářský dvůr, držel klášter v Alt Zelle (RBM V, č. 517, 261), další pak Kaplířové. 

Ty se už tou dobou rozdělují na řadu větví (Košťálovští, Osterští a další) a jejích 

majetek velmi rychle roste. V této době jim kromě Sulejovic patří i Siřejovice, Skalka, 

Solany, Třebívlice, Želkovice, Měrunice, Bílý Újezd, Malhostice, Řehlovice, Velemín, 

Žim, Mukov a další vsi. Rod dále vykonával patronátní právo (alespoň po nějaký čas) 

u farních kostelů v Bohumilicích, Solanech, Růžodolu, Velkých Žernosekách, 

Čížkovicích, Siřejovicích, Želkovicích, Žimi a Řehlovicích (Michálek 2002, 15-16). 

Za Václava IV. se připomíná Hanuš Kaplíř (1379-1413), který držel i sousední 

Čížkovice a od krále získal v manství hrad Vimperk na Prachaticku (r. 1397 

„Hanussis dictus Kaplerz miles de Sulewicz…“, AIu III/1896, 241). Jeho syn Jan 

Kaplíř ze Sulevic (1400-1445) byl na počátku husitských válek přívržencem krále 

Zikmunda, od něhož získal za své služby rozsáhlá území - majetek pražského 

svatojiřského kláštera na Třebenicku, hrad Košťálov, na který přesídlil a některé vsi 

litoměřického a mělnického probošství (1424 – „…Johannis dicti Caplerz de 
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Sulowycz alias de Kosczalow…“, LC IX, 87, 1435 – „Johannis Caplerz de Sulewicz in 

Kostialow residentis…“, LC X, 252). V r. 1426 se sice obrátil na stranu Pražanů a stal 

se hejtmanem v Litoměřicích, ale zanedlouho se opět vrátil k Zikmundovi, který mu 

za to potvrdil všechny jeho majetky a výsady („List s majestátem ciesaře Sigmunda, 

v němž zapisuje Janowi Kapléřowi z Sulewic Třebenice, městečko Chodowlické, 

Upohlawy, Welemin, Kowelec, Siřewice, kláštera sv. jiří na hradě Pražském, item 

Dubec Litoměřického a Srbeč Mělnického probošství, v 1000 kop, jakož list šíře 

svědčí, jehož datum jest v Praze, l. 1436, v pátek na s. Tomáše apoštola. Ten list se 

srovnal s raystry, a ukázali nám jej Waněk a Bušek z Sulewic…“, AC I, 502). V r. 

1450 si dědictví po Janově smrti mezi sebe rozdělili synové Václav (1450-1474) a 

Bušek (1452-1480), první získal Čížkovice a Sulejovice, druhý Košťálov. Nedlouho 

poté se bratři dohodli, že veškeré majetky bezdětného Václava přejdou po jeho smrti 

na Buška. Na tuto dohodu poukazuje zpráva z 21. května 1456, kdy se připomíná 

Václav z Košťálova, který tehdy věnoval na Čížkovicích, k čemuž dal povolení i 

Bušek (RTT II, 275). Václav je připomínán ještě r. 1474, Bušek naposledy r. 1480, 

kdy získal Bohušovice a Brňany (Sedláček 1923, 306). V r. 1486 se Buškovi synové 

Dobeš, Zdeslav a Jan Kaplířové rozdělili o svůj majetek (AČ XXVIII, 694-695). Dobeš 

(Tobiáš) získal Sulejovice s tvrzí, Zdeslav podržel hrad s dvorem a Jan Čížkovice 

s tvrzí. Hrad Košťálov měl být otevřený pro všechny.   

Dobeš byl v l. 1507-1526 karlštejnským purkrabím (Macek 2000, rodokmen 

v příloze). V r. 1509 se navrácení svého majetku domáhal altzellský klášter, ale 

Dobešovi se podařilo statek udržet celý. Tobiáš zemřel v r. 1529 a panství po něm 

zdědili synové Jan a Václav (Sedláček 1923, 398). Ti drželi majetek nejprve 

společně, ale když bezdětný Jan r. 1535 zemřel, ujal se celého panství Václav (+ 

1545). Nad jeho syny Janem a Dobešem do r. 1558 poručníkovali Jan Kaplíř 

Košťálovský a Dorota, kteří vložili r. 1545 statek v desky zemské (1545 „…w 

Sulewiczych tvrze…“, 1545 - Sedláček 1923, 398 podle DZ 250 H 27, 1558 - 

Sedláček 1923, 398 podle DZ 13 D 22). Po roce 1558 si oba bratři majetek rozdělili 

(Sedláček 1923, 398, podle DZ 13 D 22). Jan se ujal správy Března, kde si postavil 

novou tvrz (Sedláček 1923, 398, Anděl a kol. 1984, 55), Dobeš získal Sulejovice. 

Když v r. 1593 Jan zemřel, jeho majetek získal Dobeš, který tak opětovně spojil 

Březno se Sulejovicemi. Po Dobešovi vlastnil Sulejovice a Březno jeho syn Václav 

Báše, který snad pobýval v tureckém zajetí. V r. 1616 byl po návratu z Ahníkova 

zavražděn Vilémem Hozlauerem z Hozlau. Václavův jediný potomek Jan Tobiáš 
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zemřel ještě v témže roce a jeho sestra Sidonie, provdaná podruhé za Vladislava 

Abdona Bezdružického z Kolovrat, ho následovala vzápětí. Ještě před svojí smrtí 

odkázala jednu polovinu vsi svému synu z prvního manželství Václavu Protivovi 

Černínu z Chudenic a druhou svému druhému manželovi a jejich dceři Zbyňce 

(Sedláček 1923, 398 podle DZ 138 J 16 a DZM 59 A 8). Proti tomu odporoval Kašpar 

Kaplíř ze Sulevic. Nakonec neuspěla ani jedna strana. Poslední Kaplířové byli totiž 

velmi zadluženi, takže věřitelé nakonec dosáhli toho, že celé panství Sulejovice 

s tvrzí, dvorem, ovčínem a pivovarem bylo prodáno r. 1627 Adamovi z Valdštejna 

(Sedláček 1923, 398 podle DZ 294 J 27). Od té doby patřili Sulejovice a Březno 

k Lovosicím.  K r. 1638 se uvádí tvrz „od kamene s mnoha pokoji, sklepy povrchními i 

podzemními pod cihlou“ a rozbořená, téměř neobývaná ves (Profous 1957, 235 

podle DZ 301 G 5). Ještě do konce třicetileté války byla tvrz poničena natolik, že z ní 

zbyly pouze zříceniny (r. 1646 pustá Veselý 1894, 45 podle DZ 301 G 5 a DZ 306 J 

18-22, r. 1654 z ní zbyly pouze ruiny Veselý 1894, 45). Zachované sklepy byly 

využity pro stavbu sýpky, dodnes stojící uprostřed dvora. V r. 1855 byl areál dvora 

citelně narušen výstavbou cukrovaru. 

 

19.3. Popis dochovaných pozůstatků 

 

Tvrz stávala v severovýchodní části obce v areálu panského dvora (později Státní 

statek, dnes Terra Kaplíř), na místě dnešní sýpky. Z její stavby se dodnes dochovalo 

rozsáhlé sklepení o čtyřech prostorách ve tvaru písmene T (obr. 119).  Vstupní 

chodba vede při vnitřní straně západní stěny sýpky a vchod je situován zvenčí od jihu 

(obr. 119: 1). Chodba neprobíhá pod celou západní částí, ale jenom její jižní 

polovinou a na jejím konci se nacházejí dva vstupy do sklepních prostor (obr. 119: 2). 

Východní vstup vede do většího sklepa (obr. 119: 5 a 6), situovaného přímo pod 

stojící budovou. Sklep je postaven z lomového kamene pojeného maltou, má 

valenou klenbu a je příčkou rozdělen do dvou částí. Vstupní nika v příčce je 

překlenuta segmentovým cihlovým obloukem. V obou klenebních čelech jsou větrací 

otvory, severní dodatečně zazděný cihlami. Na severozápadním konci chodby se 

nachází vstup do sklepa jehož podélná osa sleduje západovýchodní směr a který 

navazuje na západní stěnu sýpky přímo v jejím středu. Vstup je tvořen portálem 
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z několika kusů kamene, který dnes má segmentové zaklenutí a jehož hrany jsou 

okoseny na trojúhelníčky (obr. 120 a 123). Zaklenutí a pravé ostění bylo při stavbě 

sýpky nahrazeno cihlovou vyzdívkou, takže dnes již není možné určit, zda byl 

původně portál sklenut půlkruhově či segmentově. Tato místnost je stejně jako 

předchozí postavena z lomového zdiva a má valenou klenbu (obr. 119: 3). V její 

západní části je prostor výrazně zúžen, jeho zdivo výrazně předstupuje před 

východní část (obr. 119: 4; 122). Nadzemní části byly při stavbě sýpky zbořeny, ale 

její západní křídlo je ještě dodnes patrné v podobě terénních reliktů. Z původní tvrze 

pochází i malé okénko s okoseným ostěním na trojúhelníčky, dodatečně zazděné do 

severní stěny sýpky v úrovni přízemí (obr. 121). V severní stěně se nachází i další 

okénko, z velké části skryté pod přistavěným pilířem. Podle jeho velikosti usuzujeme, 

že by mohlo být identické s předchozím. 

 

19.4. Interpretace 

 

19.4.1. Datace dochovaných zbytků 
Datování tvrze představuje velmi složitý problém, způsobený především jejím 

velmi torzovitým dochováním. Chronologicky citlivé a pro dataci tedy velmi důležité 

jsou především stavební články jako ostění oken, portály a podobně. Ne však v tomto 

případě. Zde máme k dispozici jeden portál s okoseným ostěním a dvě okénka. 

Portál je ovšem dochován ve velmi torzovitém stavu, takže o něm nemůžeme říci, 

zda byl sklenut segmentově či půlkruhově. Jisté je pouze, že měl okosené hrany 

ukončené na trojúhelníčky. Všechny články můžeme datovat maximálně do širokého 

období od konce 15. až do 16. století.  

 

19.4.2. Stavební vývoj tvrze 
Z tvrze zůstaly dochovány sklepy, ve kterých můžeme vysledovat několik fází. 

V první fázi (patrně gotické, 15.- 16. století) byly vybudovány sklepy v celém svém 

rozsahu kromě západní části západního sklepa. Ta byla druhotně vestavěna za 

pomoci posuvného bednění do vyražené prostory. Tento postup by vysvětloval i 

výrazný odskok mezi zdivy. Z. Fišera si situaci vysvětluje opačně, je to ale nesmysl, 
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protože kdyby stavitelé skutečně celý sklep přilepili k západní části, nevznikl by 

takový odskok, ten mohl vzniknout pouze výše popsaným způsobem (Kol. aut. 

III/2005, 780). Časové zařazení této fáze není možné. Další fázi představuje 

vylámání severní části portálu a vyzdění ostění z cihel. Je otázkou jestli do tohoto 

období spadá i přezdění záklenku v nice příčky východního sklepa. Poslední fázi 

představuje zazdění severního větracího otvoru ve východním sklepě. 

Nadzemní zdivo není dochované, patrně ale z něho pocházejí dvě druhotně 

zazděná ostění pravoúhlých okének. 

Z. Fišera předpokládá, že z nadzemního zdiva tvrze pochází severozápadní 

terasní zeď, která se připojuje k SZ nároží sýpky (Kol. aut. III/2005, 780). Tento 

předpoklad není možné ověřit. 

Areál tvrze byl opevněn vodním příkopem napájeným z říčky Modly. Příkop zcela 

zanikl při stavbě panského dvora, ale dodnes můžeme sledovat výrazný sklon terénu 

západně a jižně od někdejší budovy tvrze, který nám snad ukazuje jeho přibližný 

průběh. 

 

19.4.3. Perspektivy 
Nedořešené problémy ohledně stáří dochovaných zbytků tvrze by snad mohl 

vyřešit archeologický výzkum. V místě někdejšího západního křídla tvrze, kde je 

dodnes patrná vyvýšenina vzniklá jeho zřícením, by bylo možno vysledovat zbytky 

nadzemního zdiva, jeho konstrukce, popř. i architektonické články, které by nám řekly 

více o stavební podobě tohoto panského sídla. 

Archeologický výzkum by pomohl vyřešit i otázku staršího sídla, které zde 

předpokládáme již ve 13. století. Jeho podoba nám zůstává zcela utajena.  
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20. Velemín 

 

Ves 6 km severozápadně od Lovosic, uprostřed velemínské kotliny. 

 

20.1. Přehled dosavadního bádání 

 

Jako první se dějinám Velemína věnoval J. Veselý v r. 1894 (1894, 66-67), který 

ve své práci uvedl i správnou polohu tvrze. Tvrz pochopitelně neunikla ani zájmu A. 

Sedláčka (1923, 400). V. Luksch pojednal ve svém soupisu památek o kostele sv. 

Martina a uvedl polohu tvrze (před 1920, 199-201). Její pozůstatky prohlédli a popsali 

i J. Kabát a K. Slepička (1963, heslo Velemín). Tvrz byla zařazena také do syntézy 

z r. 1984 (Anděl a kol. 1984, 495-496). Naposledy se jejím pozůstatkům věnoval J. 

Úlovec (Kol. aut. III/2005, 921-922). 

 

20.2. Dějiny Velemína 

 

Velemín se prvně připomíná na počátku 13. století v listinném falzu, kde se uvádí 

jeako jedna z vsí patřících benediktinskému klášteru u sv. Jiří na Pražském hradě 

(„…Welemin…“ CDB II, č. 378, 422). Zcela jistě je Velemín v majetku kláštera 

uveden v listině papeže Řehoře IX. z 2. července 1233 pro pražské benediktinky 

(„…Huelemin…“ CDB III, č. 40, 38). Samostatné osídlení je ale nepochybně staršího 

data, ves totiž leží na tzv. chlumecké cestě z Prahy do Saska. Benediktinky patrně 

nebyly iniciátorky založení vsi, ale nejspíše ji od někoho získaly (Žemlička 1980, 

104). 

Znovu se Velemín objevuje až r. 1352, kdy se z farního kostela platilo 36 grošů 

(RDP, 76). Patronátní právo ke kostelu držely benediktinty, které patrně měly ještě 

část vsi (Michálek 2002, 26). Na druhé části vsi se k r. 1397 poprvé připomíná tvrz, 

kterou tehdy držel Kunrát Kaplíř ze Sulevic („…residens in Velemin…“, LE V, 636). 

Kunrát se zmiňuje ještě v květnu 1405 (LE V, 636-637), v roce 1407 už jenom vdova 

po něm Maruška (LE V, 759-760). Jeho nástupcem byl Petrman ze Sulevic, poprvé 

zmíněný r. 1414, kdy věnoval jednu kopu grošů ročního platu Mikulášovi, faráři 
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kostela ve Rtyni nad Bílinou ze svého majetku ve Velemíně. Po r. 1418 již o něm 

neslyšíme (Sedláček 1923, 400). Po r. 1420 část Velemína s tvrzí drželi Kaplíři ze 

Sulevic a na Milešově (1428 Kerunk a Václav). V r. 1436 původně benediktinská část 

Velemína přešla na košťálovskou větev, tehdy jim jejich držbu také potvrdil i Zikmund 

Lucemburský („List s majestátem ciesaře Sigmunda, v němž zapisuje Janowi 

Kapléřowi z Sulewic Třebenice…Welemin… jakož list šíře svědčí, jehož datum jest 

v Praze, l. 1436, v pátek na s. Tomáše apoštola. Ten list se srovnal s raystry, a 

ukázali nám jej Waněk a Bušek z Sulewic…“, AČ I, 502). Kamarét Kerunk ze Sulevic 

a na Milešově pronajal tvrz v r. 1474 nějakému poddanému a sám se usadil na tvrzi 

v sousedním Bílém Újezdě („Já Gamaret Gerunk z Sulevic seděním v Oujezdě 

vyznávám, že z mého dědictvie prodal sem robotnému člověku Válovi i dědicóm jeho 

i budúcím u věčný plat neb úrok to seděnie tvrz u Velemíně i s příkopem i s dvorem i 

s sadem i se vší zvuolí…za dvadceti kop gr….Vála i dědici i budúcí jeho, kteříž tento 

list mój jmieti budú, mocni byli k svým užitkóm i k své vuoli přivésti to seděnie kromě 

toho kopce, na kterémž tvrz stojí, aby tu postavil s mú i mých budúciech vuolí…“, AČ 

VII, 673) V r. 1480 pak definitivně prodal svou část Velemína i s tvrzí a dvorem 

Jindřichovi Vencelíkovi z Vrchovišť. V r. 1505 se zmiňuje znovu tvrz ve Velemíně, 

přičemž není uvedeno, že by byla pustá (Ebel-Macek 1988, 2 podle DZV 6 C 30). O 

tři roky později, když Jindřich Vencelík z Vrchovišť panství r. 1508 prodal nejvyššímu 

kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně je jako pustá uvedena (Ebel-Macek 

1988, 2 podle DZV 6 D 1). Tato část vsi zůstala nadále připojena k Bílému Újezdu a 

později Lovosicím. 

V r. 1538 se klášteru podařilo vyplatit zástavu jejich části vsi, kterou drželi až do 

zrušení řádu r. 1782. Ves pak připadla náboženskému fondu a r. 1819 se dostala do 

soukromých rukou. 

 

20.3. Popis dochovaných částí tvrze 

 

Pozůstatky tvrze doposud nebyly zaměřeny, současného majitele pozemku není 

možné zastihnout. Při popisu tak musíme vycházet z pouhého pozorování a starších 

popisů. Tvrziště se nachází na místě čp. 58, při východní straně návsi a severně pod 

kostelem (obr. 124; 125 a 126). Skládá se z centrálního pahorku s kruhovou 

základnou na němž stojí po jedné straně dvora obytná a po druhé hospodářská 
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budova usedlosti. Při jižní a východní straně pahorku je dodnes dochovaný příkop, 

kterým protéká potok (obr. 127). Na jihovýchodní a východní straně je také znatelný 

relikt valu. Valná část areálu je narušena současnou zástavbou obce. 

Podle popisu J. Kabáta a K. Slepičky jsou pod hospodářskou budovou valeně 

sklenuté sklepy, v jejichž zádní části je zazděný vstup do další prostory, která se 

nachází mimo půdorys nadzemní části (1963, heslo Velemín).  

 

20.4. Interpretace 

 

20.4.1. Datace 
Tvrz je poprvé připomínána k r. 1397, přičemž je pravděpodobné, že vznikla 

někdy těsně před tím. Ke konci 15. století vrchnost přesídlila na Bílý Újezd a tvrz 

přestala být využívána. R. 1474 byla dokonce pronajata poddanému, který si zde 

mohl libovolně stavět, ale nesměl ničit kopec s tvrzí. S vlastní tvrzí tedy bylo počítáno 

do budoucna. Ještě r. 1505 tvrz stála, ale již r. 1508 byla pustá. Její úplný zánik 

spojujeme s přesídlením na Bílý Újezd, který postupně přejímá úlohu centra panství. 

 

20.4.2. Stavební podoba 
Vzhledem k absenci průzkumu tvrze není možné líže nastínit její podobu. Podle 

terénní konfigurace se zdá, že se mohlo jednat o typ motte. 
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21. Závěr 

 

V polovině 13. století byla stará sídelní oblast Poohří víceméně zasídlena a 

neposkytovala již dostatek možností pro ambiciózní šlechtické rody. S koncem raně 

středověkého hradu v Litoměřicích a přerodem zdejší aglomerace ve vrcholně 

středověké město je rázně přetržen vzestup Blahovců, kteří se pak úspěšně pokusí 

získat své ztracené pozice ve východních Čechách (Žemlička 1997, 193-206).  Také 

pro ambiciózní Ronovce zde bylo trochu těsno. Není divu, že krátce poté, co získali 

rozsáhlé državy na Českomoravské vrchovině, ztrácí o oblast Lovosic a okolní 

roztroušené majetky zájem a za výhodnou částku se jich zbavují. Na krátkou dobu 

sice ještě drží Klapý a Libochovice, ale v 1. polovině 14. století je prodávají králi 

Janovi Lucemburskému (Urban 2003, 38-42, 110-113).  

V této době bylo zasídleno nejenom Poohří, ale i České středohoří, kde postupně 

kolonizace pronikala do nejodlehlejších míst. K jeho patě dospělo osídlení již 

v průběhu 12. století, do samého nitra impozantních hor pronikají první kolonisté ve 

stejné době. K r. 1184 je zmíněna Chrástná, majetek významné postavy českých 

dějin Jiřího z Milevska (CDB I, č. 303, 273). Časné zprávy o Březně a Medvědicích 

ukazují na velmi rychlý postup osídlení, takže již na konci 12. století mohla být 

vytvořena základní sídelní síť v příhodnějších oblastech (velemínská a vlastislavská 

kotlina), kterou pozdější období už jenom doplňovala (Žemlička 1980, 86). V této 

době zároveň aktivně vystupují zástupci místní šlechty, dosud zahaleni stínem 

zapomění. 

Roku 1226 je připomínán Reinard, syn Bedřichův, který někdy na konci 12. století 

věnoval doksanskému klášteru ves Březno (CDB II, č. 28, 280-286). Na počátku 

následujícího století se připomíná Martin z Medvědic, možná hrabišický klient a 

předek Vchynských (CDB II, č. 362, 390). K r. 1237 jsou v listině Václava I. pro 

klášter Teplá, kterým věnoval „kladské dědiny“ v Klapý, zmíněni zástupci nižší 

šlechty ze Sedlce, Chodovlic, Vojniček, Lkáně, Želkovic, Dlažkovic a Lukohořan 

(CDB III/1, č. 158, 192-193). Když někdy po r. 1250 odkázal Jan z Hořence a na 

Žitenicích klášteru v Alt Zelle svůj roční plat ze Sulejovic, vystoupila ve svědecké 

řadě listiny řada zástupců drobné šlechty z okolí: Prozřevic z Libčevse, Smil syn jeho 

z Hnojnic, Draslav z Medvědic, Petr z Mrzlic, Petr z Chotiměře, Martin ze Sychova 
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(?), Lev z Larlavy (?), Bohuslav z Žernosek (Malé) a jeho synové Vícemil a Ctibor, 

Jindřich ze Sychova a jeho syn Burckhard z Žernosek (Malé), Ladislav z Újezda 

(Režného ?), Vojtěch z Elkař (Lkaře u Litoměřic), Radim z Elkař, Vícemil 

z Podsedice, z Čížkovic, Vojta syn jeho, Diviš z Čížkovice, Chval z Borče, Štěpán 

z Bukovce u Litoměřic, Petr z Rešhal (Košťálov), Chval a Petr syn jeho, Benedikt 

z Chotiměře (CDB IV/1, č. 220, s. 384-6). Někteří z nich se vztahují ke vsím 

v Českém středohoří, v nichž jsou později doložené tvrze (Medvědice, Chotiměř, 

Újezd (Režný ?), Sulejovice, Podsedice, Čížkovice, Boreč a Košťálov (zde od 14. 

století hrad). K r. 1251 jsou v listině Smila z Lichtenburka doloženi další zástupci 

nižší šlechty. Ve svědecké řadě zde vystupují rytíři („…milites…“): Štěpán a jeho 

bratr Pavlík ze Sulejovic, Petr z Vildštejna („Petrus de Wildens“), Lev z Medvědic a 

jeho bratr Drojslav, Vítek z Libochovan, Předislav, Oto ze Sebuzína, Jeniš z a Petráš 

bratři ze Hořence…Bojslav z Radostic (u Vchynic), Drslav z Vlastislavi 

(„…Cazizlawe…“) a jeho bratr Lev; Martin a jeho bratr Jindřich ze Žichova (u 

Měrunic), Protivec z Libčevsi u Loun. J. Žemlička uvádí, že šlo o milites secundi 

ordinis, kteří byli panovníkem usazeni do zdejší oblasti již v 11. století (1980, 101). 

Neylučuje však ani možnost, že mohlo jít o knížecí sedláky nebo dědice. Příklad 

Kaplířů ze Sulevic, kteří patrně pocházeli z řad měšťanů, ale nabádá k opatrnosti. 

Rozšíření sídelní oblasti zachycuje listina z r. 1276, ve které Přeslav z Újezda 

postupuje klášteru v Alt Zelle ves Veselí. Samotný Přeslav se patrně vztahuje 

k Režnému Újezdu. Ve svědecké řadě dále vystupují: Lev a Draslav bratři z 

Medvědic, Vilčík z Libochovan a Přibyslav, Petr z Měrunic a Chotěbor bratr jeho, 

Vojtěch syn Chotěborův, Stibor syn Petrův, Petr z Vildštejna, Petr syn jeho, Budislav, 

Jekr synové jeho, Jeník z Křesína (Jenic z Choteryn), Křežník z Hořence (Creznik z 

Horenic), Lev z Dlažkovic, Jan z Medvědic, Petr z Košťálova (Kožalo), Mladota ze 

Semče (Cemuz), Bojslav z Bílého Újezda, Drašík z Mrskles (z Merkelic), Vladislav z 

Vlastislavi, Předslav ze Sutomi, Dirslav z Vlastislavi, Vojko z Dlažkovic, Bojslav 

z Malíče a Jan ze Zbožné (CDB V/2, č. 819, s. 514-5). 

Některé ze zmíněných vladyckých a zemanských rodů nacházíme v držení vesnic 

i v následujících staletích. Vzhledem k tomu, že byl jejich majetek často omezen na 

jednu jedinou ves, je nutné předpokládat nějaké sídlo přímo v místě po kterém se 

píší. Otázkou zůstává jeho podoba. Není myslím možné, vyvozovat přímo z pozdější 

existence tvrze její původ v této době, ale nelze to vyloučit. Možná právě dochované 

vodní tvrziště typu motte v Chotiměři je toho příkladem. Ves je zmiňována 
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v predikátech po celou 2. polovinu 13. století, ale samotná tvrz se připomíná až k r. 

1404. Z plochy tvrziště pochází i bohužel nedochované zlomky keramiky hradištní 

tradice a použití typu motte nevylučuje starší původ. Přesto nejsou tyto argumenty 

dostatečně přesvědčivé. Je totiž dost dobře možné, že úlohu sídla plnil poplužní 

nebo rezidenční dvůr. Rozdíl mezi nimi pak chápeme v upřednostnění dané funkce. 

K nejstarší vrstvě šlechtických sídel lze přes to všechno zařadit dolní trvz 

v Dobkovičkách, vodní tvrz v Chotiměři, Medvědice, Režný Újezd a Sulejovice. 

Ve 14. století nastává v majetkových poměrech regionu velký zlom. Stále více se 

prosazují rody Kaplířů ze Sulevic a Vchynských z Vchynic na úkor nejdrobnější 

šlechty (ke Kaplířům: Sedláček 1923, Otta XIII, 967-970, Macek 2003, Zimmerman 

1933-1934, k Vchynským: Sedláček 1923, Otta XIV, 240-245, Brož 1997, Valenta 

2004). Oba rody se během 14. století rozdělili do několika větví, které si vybudovaly 

své rezidence. Kaplířové si ještě ve 14. století staví hrad Skalku jako sídlo Skalsko – 

Řehlovické větve. Na začátku husitských válek získávají Sulevičtí z hlavní větve rodu 

i Košťálov (i tato větev se však rozdělila do dalších třech – Sulejovické, Košťálovské 

a Čížkovické). Další větev, která držela Milešov a Bílý Újezd si na samém konci 

husitských válek staví hrad Ostrý, po kterém se pak nazývají Osterští. Kromě těchto 

hradů Kaplířové budují i tvrze (v 15. století prý vlastnili 70 sídel, z toho pouze 13 

vzniklo v předchozím období, Macek 2003, 30). Obrovský rozmach rodu a mnoho 

potomků způsobilo, že se majetky dělily mezi syny a rozmělňovaly, až na některé 

nezbyla žádná sídla. V takovém případě vznikají stavby, které pak při opětovném 

scelení majetku zanikají (např. Březno, příklad je sice pozdější, ale nelze vyloučit 

stejný mechanismus i v této době). Obdobná situace panuje u Vchynských. Jejich 

hlavním sídlem byly Medvědice a Vchynice, posléze se však větví. Jedna linie 

zakládá hrad Opárno a nazývá se odtud Opárenští. Oba rody spojuje zmatek ve 

jménech. Jejich zástupci se totiž většinou nenazývají Kaplířové nebo Vchynští, ale 

někdy i podle sídla. Jak si posteskl již A. Sedláček, v pramenech panuje takový 

zmatek, že „není možno podati jejich souvislý vývod“ (1923, 398). 

Složité majetkové poměry v daném a pozdějších obdobích byly vyvolány 

především mohutným rozvětvením rodů a drobením majetků, které někdy velmi 

rychle střídají majitele a k završení všech zmatků nejsou ani podchyceny 

v písemných pramenech. Rekonstrovat potom původní stav je značně obtížné, ne-li 

nemožné. 
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Během husitských válek stáli Kaplířově téměř vždy na straně Zikmundově, stejně 

jako ostatní velké rody v okolí (Házmburkové, Vartemberkové). To jim však nebránilo 

uzurpovat si majetky církevních institucí. V tomto směru nejdále zašel proslulý 

husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Jak on, tak Kaplířové po konci válek 

vlastnictví nabytých statků obhájili, někdy i s použitím písemných podvrhů. V stále 

ještě neklidné době po Lipanech vznikl i Jakoubkův hrad Oltářík, do doby starší se 

hlásí již zmíněný, ale stále nedoceněný a žalostně poznaný Ostrý. 

Stejná situace jako v předchozích obdobích panuje i v 2. pol. 15. a 1. pol. 16. 

století, s výjimkou některých větších majetkových celků. Například panství hradu 

Ostrý. V 2. pol. 15. století byly jeho součástí i vesnice Velemín, Dobkovičky, 

Chotiměř a Hrušovka. Ve všech jsou k r. 1508 zmíněné pusté tvrze, kromě doposud 

nejmenovaného Bílého Újezda. Velmi pravděpodobně by se úpadek mohl svést na 

divoké období husitských válek. Je tu však ještě jedna možnost, a ta vychází z jejich 

funkce. Všechny jmenované tvrze totiž přestaly sloužit svému účelu, vrchnost měla 

hrad Ostrý a Bílý Újezd, které jim bohatě postačovali. Nebyla potřeba dalších sídel a 

tak byly ponechány svému osudu. 

Další zřetelný zlom spatřujeme v 1. pol. 16. století. Řada objektů přestává 

vyhovovat náročnějšímu životnímu stylu a je natrvalo opuštěna. Tak například 

můžeme pozorovat přenesení sídelní funkce z Ostrého na Bílý Újezd, hradu 

Košťálova na tvrze ve vsi Košťálově a z hradu Opárna na tvrze ve Vchynicích. 

Zmíněné tvrze však měli projít ještě jednou zkouškou, ve které obstál pouze Bílý 

Újezd, který postupně degradoval na sídlo správy statku, ale nezanikl. Ostatní takové 

štěstí neměli (sídelní funkce košťálovských tvrzí byly například přeneseny na zámky 

Skalku a Čížkovice). Shodou okolností se tak jedna etapa vývoje sídel Kaplířů 

uzavírá přibližně ve stejné době, kdy Kašpar Kaplíř důstojně a statečně vykračoval 

vstříc svému smutnému osudu na staroměstském náměstí. 
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23. Resumé 
 

 Základním úkolem předkládané práce byla dokumentace a popis šlechtických 

sídel ve velemínské kotlině, nacházející se uvnitř milešovské části Českého 

středohoří. Z těchto sídel byly vyčleněny pouze dva typy – hrady a tvrze, 

rezidenční dvory nebyly pojednány. 

 Ke každé lokalitě byla provedena rešerše literatury, která byla konfrontována 

s vydanými písemnými prameny. Dále byly popsány dochované části objetků a 

pokud to bylo možné, byli i zdokumentovány.  

 Rozbor šlechtických sídel ukázal jejich značnou typologickou variabilitu, od 

jednoduchých sídel s jedinou obytnou stavbou až po rozsáhlé dispozice. Velký vliv 

na aplikaci jednotlivých řešení měl sociální status stavebníka, jeho ekonomický 

potenciál, funkce stavby a časové rozpětí, ve kterém sídlo plnilo své funkce. 

Nejstarší známé hrady pochází až ze 14. století (Skalka, Opárno, Košťálov a 

Milešov). První tvrze můžeme hledat již ve století předchozím, po r. 1250. Všechna 

známá sídla byla jednoduchá, typu motte. Jejich majiteli byli téměř výhradně 

příslušníci místní nižší šlechty. Pouze dva rody, Kaplířové ze Sulevic a Vchynští 

z Vchynic, výrazně překročili hranice regionu a zasáhli do českých dějin. V případě 

Kaplířů se smutným koncem. 

 Velká většina tvrzí a někdy i hradů, (např. Ostrý) nevznikala pouze jako centra 

panství, ale mnohdy byla jejím prvotním podnětem potřeba sídla pro mladší členy 

rodin, na které se při dělení nedostalo. Není žádnou výjimkou, že v některých 

rozdělených vesnicích se takové tvrze nacházely hned dvě. Při následných 

slučováních majetků pak zůstavala přebytečná sídla, která rychle zanikala. 

 V 15. století, během husitských válek, prodělal region rozsáhlé změny, z nichž 

nejdůležitější byly ty majetkové. Ani jedna ze stran vyhroceného konfliktu se ani 

v nejmenším nezdráhala násilím si přivlastnit co se dalo. Nejvíce na to doplatili 

církevní instituce. Jako mocenský bod a ochrana takto nabytých statků vznikl hrad 

Oltářík, který patřil schopnému válečníkovi Jakoubkovi z Vřesovic. 

 V 16. století je patrná výrazná snaha o scelování majetků a vytváření 

rozsáhlých dominií. To pochopitelně vedlo, ruku v ruce se změnou životního stylu, 
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k zániku mnoha hradů a tvrzí, popřípadě k jejich přeměně na pohodlné a 

náročnému stylu života uzpůsobené zámky.  

 

 

Resumé 
 

 The main goal of this work was descriptive documentation of medieval noble 

seats in Velemin Basin lying at České Středohoří near Milešovka. Two main  types 

were recognized – medieval castles and strong-holds, residential seats with primal 

economic function were not involved into the analysis. 

 Each locality was compared with literature search based on underlying written 

sources. The next step was description of objects preserved parts and their 

consecutive documentation. 

 The analysis strongly pointed at wide typological variability of medieval noble 

seats, from simple ones with solitaire buildings to large concepts, depending on 

social status, economic potential and its function. 

 The oldest castles known in this area are dated even at 14. century (Skalka, 

Opárno, Košťálov a Milešov). Strong-holds are generaly older, dated from 1250, 

with simple construction (motte type) and belonged to low local nobility. Only two 

families, Kaplířové ze Sulevic a Vchynští z Vchynic, participated on wider 

bohemian history, in case of Kaplíř family with very sad consequences. 

 In 15. century, during Hussite troubles, the strong modifications in possessive 

pattern are recognized, in particular in church institution. As result of this castle 

Oltářík was based, with its primary function to guard the new possession. Oltářík is 

symbolical coupled with the name of Jakoubek z Vřesovic. 

 16. century is recognized as a period of plots consolidation and great dominia 

growth also with change of living style, which resulted in successive decrease of 

castles and strong-holds, or their modification into the more comfortable chateaux. 

 

(transl. J. Koštial) 
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Obr. 1. Mapa velemínské kotliny 



 
 

Obr. 2: Bílý Újezd. Plán tvrze a jejího okolí (J. Koštial). 
 

 
 

Obr. 3: Bílý Újezd. Hmotový model tvrze a okolí. Pohled od JV (J. Koštial). 
 



 
 

Obr. 4: Bílý Újezd. Hmotový model tvrze a okolí. Pohled od JZ (J. Koštial). 
 

 
 

Obr. 5: Bílý Újezd. Půdorys tvrze s vyznačením sond výzkumů a zástavbou (J. 
Koštial). 

 
 
 
 



 

 
 
 

Obr. 6: Bílý Újezd. V průčelí V křídla (J. Koštial – M. Sýkora). Patrná jsou původní 
okénka a konzoly arkýře. 

 

 
 

Obr. 7: Bílý Újezd. Fotogrammetrie V průčelí V křídla (J. Koštial – M. Sýkora). 
 
 



 
 

Obr. 8: Bílý Újezd. Pohled na S průčelí V křídla a spojovacího krčku, vpravo Z křídlo 
(J. Koštial – M. Sýkora). 

 

 
 

Obr. 9. Bílý Újezd. S a Z průčelí S křídla (J. Koštial – M. Sýkora). 
 
 



 
 

Obr. 10. Bílý Újezd. Severní profil výkopu 1 A (kresba H. Jonášová). 
 

 
 

Obr. 11. Bílý Újezd. Severní profil výkopu 2 (kresba H. Jonášová). 



 
 

Obr. 12: Bílý Újezd. Západní profil výkopu 4/04 (kresba H. Jonášová). 
 

 
 

Obr. 13: Bílý Újezd. Portál v patře V křídla (kresba M. Nový). 



 
 

Obr. 14. Bílý Újezd. Fotogrammetrie sondy 2/05. 
 
 
 

 
 

Obr. 15.  Bílý Újezd. Fotogrammetrie sondy 3/05. 
 



 
 

Obr. 16. Bílý Újezd. Suterén tvrze. 
 

 
 

Obr. 17. Bílý Újezd. Suterén tvrze. 



 
 

Obr. 18. Bílý Újezd. První patro tvrze. 
 
 
 
 
 



 
 

Obr. 19. Legenda stavebněhistorického vývoje. 
 
 
 



 
 

Obr. 20. Boreč. Katastrální plán vsi z r. 1843 (SOA Lovosice, fond Mapy). 1 - zámek 
 

 
 

Obr. 21. Boreč. Katastrální plán vsi. Šedě vyznačen zámek. 



 
 

Obr. 22. Boreč. Relikt příkopu a valu na Z straně zámku. Pohled od S.. 
 

 
 

Obr. 23. Boreč. Severní křídlo od JZ. 
 



 
 

Obr. 24. Boreč. Severní křídlo od SV. 
 

 
 

Obr. 25. Boreč. Arkády S křídla od JZ. 
 
 



 
 

Obr. 26. Boreč. Renesanční portál v přízemí zámku. 
 
 



 

 
 

Obr. 27. Březno. Ves na mapě stabilního katastru (SOA Lovosice, fond Mapy). 
 

 
 

Obr. 28. Březno. Architektonický článek druhotně zazděný do zdiva obytného domu 
hospodářského dvora. 



 
 

Obr. 29. Dobkovičky. Ves na mapě stabilního katastru (SOA Lovosice, fond Mapy). 1 
– horní tvrz, 2 – areál dvora s dochovaným pivovarským sklepem. 3 – areál dolního 

dvora. 
 

 
 

Obr. 30. Dobkovičky. Pohled od SV. 1 – dům s aliančním znakem, 2 – místo, kde 
stávala horní tvrz, 3 – dům s pivovarským sklepem. 



 
 
 

Obr. 31. Dobkovičky. Deska se znaky. 
 

 
 

Obr. 32. Dobkovičky. Původní podoba znakové desky. 
 
 
 
 



 
 

 
Obr. 33. Dobkovičky. Vstupní chodba pivovarského sklepa. 

 
 



 
 

Obr. 34. Dobkovičky. Portál v pivovarském sklepě. 
 



 
 

Obr. 35. Hrušovka. Mapa stabilního katastru (SOA Lovosice, fond Mapy).1 - místo, 
kde stávala někdejší tvrz. 

 

 
 

Obr. 36. Chotiměř. Mapa stabilního katastru (SOA Lovosice, fond Mapy).1 – vodní 
tvrz, 2 – dvůr k vodní tvrzi, 3 – druhá tvrz, 4 – dvůr k druhé tvrzi. 

 
 



 
 

Obr. 37. Chotiměř. Katastrální mapa. Šedě vyznačeny areály tvrzí. 
 

 
 

Obr. 38. Chotiměř. Letecký snímek. Pohled od JZ. 1 – druhá tvrz, 2 – vodní tvrz. 



 
 

Obr. 39. Chotiměř. Plán vodní tvrze. 



 
 

Obr. 40. Hrad Košťálov. Půdorys hradu (F. Bernau). 
 

 
 

Obr. 41. Hrad Košťálov. Půdorys hradu (A. Sedláček). 
 
 



 
 

Obr. 42. Hrad Košťálov. Půdorys hradu (podle L. Wettengla). 
 

 
 

Obr. 43. Hrad Košťálov. Rekonstrukce hradu (L.  Wettengl). 
 



 
 

 
 
 
 

Obr. 44. Hrad Košťálov. Vnitřní průčelí věžového paláce. Nahoře západní, dole 
východní (podle L. Wettengla). 

 



 
 

Obr. 45. Hrad Košťálov. Věžový palác, fotogrammetrie východní stěny. 



 
 

Obr. 46. Hrad Košťálov. Dnešní stav a rekonstrukce okenního otvoru věžového 
paláce. 

 

 
 

Obr. 47. Hrad Košťálov. Pohled od SSV přes předhradí na parkánovou zeď a věžový 
palác v pozadí. 



 
 
 

Obr. 48. Hrad Košťálov. Pohled od J na předhradí od věžového paláce. 1 – příkop, 2 
– prohlubeň po zasypaných sklepech. 

 

 
 

Obr. 49. Hrad Košťálov. SV nároží parkánu. 
 



 
 

Obr. 50. Hrad Košťálov. Bašta nebo věž zapojená do parkánové hradby. Líc 
zvýrazněn. Pohled od S. 

 

 
 

Obr. 51. Hrad Košťálov. Fragment zdi jihovýchodně od paláce. Pohled od JV. 



 
 

Obr. 52. Hrad Košťálov. Věžový palác od SV na kresbě K. H. Máchy z r. 1833. 
 

 
 

Obr. 53. Hrad Košťálov. Podoba hradu na litografii z r. 1844. Pohled od SV. 
 



  
 
 

Obr. 54. Hrad Košťálov. Podoba severní strany věžového paláce v r. 1915. Pohled 
od S. 

 
 

 
 

Obr. 55. Hrad Košťálov. Podoba severní a východní strany věžového paláce z doby 
před r. 1903 (převzato od F. Bernaua). Pohled od SV. 



 
 

Obr. 56. Košťálov. Mapa stabilního katastru z r. 1843 (SOA Lovosice, fond Mapy). 1 
– jeden z dvorů, 2, 3 – praděpodobná lokalizace dalšího. 

 

 
 

Obr. 57. Medvědice. Mapa stabilního katastru z r. 1843 (SOA Lovosice, fond Mapy). 
1 – tvrz 

 



 
 

Obr. 58. Medvědice. Mapa obce. Černě tvrz, modře rybník, šedě dvůr a červeně 
kostel. 

 

 
 
 

Obr. 59. Medvědice. Stavebněhistorická analýza zdiv suterénu tvrze (M. Nový – M. 
Sýkora). 



 
 

Obr. 60. Medvědice. Jižní část suterénu tvrze. 
 

 
 
 

Obr. 61. Medvědice. Severní část suterénu tvrze. 
 



 
 
 

Obr. 62. Medvědice. Vstup do sklepa. Pohled od SV (M. Nový). 
 



 
 

Obr. 63. Milešov. Katastrální mapa z r. 1843 (SOA Lovosice, fond Mapy). 1 – zámek, 
2 – hospodářský dvůr. 

  

 
 

Obr. 64. Milešov. Letecký snímek zámku od SSZ. 1 – bergfrit, 2 – předsunutá věž, 3 
– příkop. 



 

 
 

Obr. 65. Milešov. Letecký snímek zámku a hospodářského dvora od V. 
 

 
 

Obr. 66. Milešov. Hrubý nástin modelu vývoje zámku. Úroveň 1. patra (podle F. 
Gabriel – I. Peřina 2006). 



 
 

Obr. 67. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. Katastrální mapa. 1 – hrad, 2 – dvůr. 
 

 
 

Obr. 68. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. I. vojenské mapování (zdroj: http:// 
oldmaps.geolab.cz). 1 – hrad, 2 – dvůr. 

 



 
 

Obr. 69. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. Terénní náčrt (F. Záruba). 
 

 
 

Obr. 70. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. Terénní náčrt (Z. Fišera). 
 



 
 

Obr. 71. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. Terénní náčrt (I. Lehký – M. Sýkora). 
 
 

 
 
 

Obr. 72. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. V popředí cisterna, v pozadí suk na 
kterém stála věž. Pohled od S. 

 



 
 
 

Obr. 73. Neznámý hrad na Blešenském vrchu. Krček vysunutého opevnění. Pohled 
od SZ. 

 



 
 

Obr. 74. Oltářík. Katastrální mapa. 
 

 
 

Obr. 75. Oltářík. Litografie W. Donatha. 
 



 
 

Obr. 76. Oltářík. Půdorysný plán (A. Sedláček). 
 

 
 

Obr. 77. Oltářík. Půdorys (podle Menclové). 
 
 



 
 
 

Obr. 78. Oltářík. Zaměření hradu (M. Sýkora – I. Lehký). 
 

 
 

Obr. 79. Oltářík. Zaměření brány a interpretace zdiv (M. Sýkora – I. Lehký). 
 



 
 

Obr. 80. Oltářík. Zaměření suterénu obytné věže (M. Sýkora – I. Lehký). 
 

 
 

Obr. 81. Oltářík. Zaměření přízemí obytné věže (M. Sýkora – I. Lehký). 
 



 
 

Obr. 82. Oltářík. Brána od západu. 
 

 
 

Obr. 83. Oltářík. Brána od severu. 



 
 

Obr. 84. Oltářík. Polodráže V úseku S stěny brány od JZ. 1 – zazdívka polodráže, 2 – 
negativ po trámu. 

 
 

 
 

Obr. 85. Oltářík. Obytná věž od západního předhradí. 
´ 



 
 

Obr. 86. Oltářík. Fotogrammetrie S stěny obytné věže. 
 



 
 

Obr. 87. Oltářík. Fotogrammetrie V stěny obytné věže. 
 



 
 

Obr. 88. Oltářík. Fotogrammetrie J stěny obytné věže. 
 



 
 

Obr. 89. Oltářík. Noha arkýře nebo opěrný pilíř od JV. 
 
 
 



 
 

Obr. 90. Opárno. Mapa stabilního katastru z r. 1843 (SOA Lovosice, fond Mapy). 
 

 
 

Obr. 91. Opárno. Litografie hradu od W. Donatha. 



 
 
 

Obr. 92. Opárno.Plán hradu (A. Sedláček). 
 

 
 

Obr. 93. Opárno. Plán hradu podle D. Menclové. 
 
 
 



 
 
 

Obr. 94. Opárno. Zaměření suterénu hradního jádra (M. Nový – M. Sýkora). 
 
 
 

 
 

Obr. 95. Opárno. Zaměření přízemí hradního jádra (M. Nový – M. Sýkora). 
 



 
 

Obr. 96. Opárno. Stinka cimbuří (M. Nový – M. Sýkora). 
 

 
 

Obr. 97. Opárno. Půdorys prevétu (M. Nový – M. Sýkora). 
 



 
 

Obr. 98. Opárno. Fotogrammetrie tojprostorové budovy na dolním předhradí (J. 
Koštial) 

 



 

 
 

Obr. 99. Opárno. Pohled od prvního předhradí přes druhé až k hradnímu jádru. 
 

 
 

Obr. 100. Opárno. Dochované relikty paláce. Pohled od Z. 
 



 
 

Obr. 101. Opárno. Napojení dvou úseků plášťové zdi. Pohled od SZ. 
 



 
 

Obr. 102. Ostrý. Poloha hradu. 
 

 
 
 

Obr. 103. Ostrý. Kresba K. H. Máchy z r. 1833. 
 



 
 

Obr. 104. Ostrý. Terénní náčrt hradu (A. Sedláček). 
 
 

 
 

Obr. 105. Ostrý. Terénní náčrt hradu (podle T. Durdíka). 
 
 



 

 
 

Obr. 106. Ostrý. Brána do hradního jádra. Pohled od JZ. 
 



 
 

Obr. 107. Režný Újezd. Poloha tvrziště na mapě stabilního katastru z r. 1843 (SOA 
Lovosice, fond Mapy). 

 

 
 

Obr. 108. Režný Újezd. Zaměření tvrziště (Z. Fišera). 
 
 



 
 

Obr. 109. Režný Újezd. Hrana příkopu na jižní straně od Z. 
 



 
 

Obr. 110. Skalka. Mapa stabilního katastru (SOA Lovosice, fond Mapy). 1 – zámek. 
 

 
 

Obr. 111. Skalka. Litografie hradu a zámku od P. Röhricha. 
 



 
 

Obr. 112. Skalka. Půdorys hradu (podle A. Sedláčka). 
 

 
 

Obr. 113. Skalka.Půdorys hradu (podle Z. Fišery). 
 



 
 

Obr. 114. Skalka. Pohlednice s hradem a zámkem z počátku 20. století. 
 

 
 

Obr. 115. Skalka. Zaměření hradu. 



 
 

Obr. 116. Skalka. Bergfrit od předhradí. 
 

 
 

Obr. 117. Skalka. Vstup do věže od SV. 



 
 

Obr. 118. Sulejovice. Poloha tvrze a kostela podle na mapě stabilního katastru. 
 
 

 
 

Obr. 119. Sulejovice. Zaměření sklepů tvrze s rozlišením stavebních fází.. 
 



 
 

Obr. 120. Sulejovice. Portál ve sklepení tvrze. 
 
 
 

 
 

Obr. 121. Sulejovice. Druhotně použité okénko. 



 
 

Obr. 122. Sulejovice. Západní sklep od SV. 
 

 
 

Obr. 123. Sulejovice. Portál. 



 
 

Obr. 124. Velemín. Mapa stabilního katastru z r. 1843 (SOA Lovosice, fond Mapy). 1 
- tvrziště 

 

 
 

Obr. 125. Velemín. Mapa vsi. Poloha tvrziště vyznačena šedě. 
 



 
 

Obr. 126. Velemín. Letecký snímek. 1 – tvrziště. 
 

 
 

Obr. 127. Velemín. Pohled od jihu, v popředí příkop a za ním pahorek tvrziště. 
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