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ABSTRAKT 

Státní hrad Švihov se nachází ve stejnojmenném městečku v západních 

Čechách. Nedobytný objekt při řece Úhlavě začal stavět Půta Švihovský v roce 

1480. Dalšími majiteli hradu byli Říčanští z Říčan v 16. století a Černínové 

z Chudenic, kteří objekt vlastnili až do konce druhé světové války. Hrad nebyl 

využíván jen jako sídlo pána, ale od 18. století sloužil k hospodářským účelům.  

Po válce došlo ke konfiskaci majetku Černínů a hrad přešel do státní správy. 

Po předání švihovského hradu začaly četné stavební úpravy objektu, které pokračují 

až do současnosti. Největší opravné práce se konaly v 50. letech pod vedením Ing. 

arch. Břetislava Štorma. V dalších letech byly na hradě provedeny archeologické 

a stavebně historické průzkumy, instalace historických prostor, restaurátorská 

a stavební činnost a v neposlední řadě také filmové natáčení. 

Dnes je hrad ve správě Národního památkového ústavu a od roku 2002 

národní kulturní památkou. Stal se oblíbeným cílem návštěvníků a to nejen díky své 

malebnosti a unikátnosti, ale také pořádáním nejrůznějších kulturních 

a společenských akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The state Švihov Castle is located in the eponymous town in the western part 

of Bohemia. Půta Švihovský built this unconquerable object in 1480 near the 

Uhlava river. Other owners of the castle include the Říčanští‘s from the town 

of Říčan in the 16th century, and then the Černín‘s from the town of Chudenic, who 

owned the building until the end of the Second World War. This castle was not only 

used as a home of the Lord, but moreover, it was used for agricultural purposes 

beginning in the 18th century. 

After the war, all the Černín‘s property was confiscated, and the castle has 

since been owned by the government. After the castle’s submission to the 

government, numerous construction has been performed which continues to this 

day. The majority of the restoration took place under the direction of Břetislav 

Storm, M.A.E. Furthermore, in subsequent years, the castle has served multiple 

purposes such as archaeological and historical research, restoration and construction 

activities and also many movies have been filmed there. 

The castle has been recognized as a national cultural monument, and has 

been managed by the National Heritage Institute since 2002. It has become 

a popular place to visit, not only because of its scenic beauty and uniqueness, but 

also because various cultural and social events often take place there. 
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Úvod 

„Ač stále týž, pohled na něj snad nikdy neomrzí. Věky stojí nehybně na svém 

místě – nepřehlédnutelný, statný a skvělý. Má tisíc podob a každá z nich vypovídá 

svůj příběh o neobyčejné vzdělanosti, touze po dokonalosti, lásce k detailu, 

o prozíravosti, puzení trumfnout, stejně jako o pýše a bonvivánství. 

 

Věřte místním i jeho obdivovatelům, když tvrdí, že vodní hrad Švihov dokáže zahrát 

úlohu tajemného uměleckého díla stejně dobře jako roli přívětivého ochránce.“
1
 

Tato práce se zaměřuje kromě přehledného podání historie hradu Švihova 

hlavně na situaci během první poloviny 20. století, na stavební vývoj hradu 

v 50. a 60. letech pod vedením Ing. arch. Břetislava Štorma až k dalším událostem 

uskutečněným během 20. a 21. století. Není opomenut ani současný stav hradu 

a jeho památkové využití. V závěru jsou přiblíženy náznakově i plány do brzké 

budoucnosti. 

Záměrem bylo zmapovat dějiny hradu Švihov s přihlédnutím k dějinám 

objektu ve 20. a 21. století. Pomocí dostupného materiálu a literatury, týkající se 

hradu, vytvořit ucelený a kompletní obraz minulé a zejména současné historie 

a doplnit tak některé nejasnosti či méně známe věci vynést na světlo.  

Během pátrání v literatuře a rozhovorech s příslušnými lidmi bylo zjištěno, 

že neexistuje jednotící publikace zaměřující se na novodobou historii hradu. Dávná 

historie hradu je oproti tomu nesčetně sepsána v nejrůznějších publikacích 

a odborných knihách. Události 20. a 21. století jsou přiblíženy jen náznakově nebo 

ve zprávách. Proto bylo zapotřebí ke zpracování využít Národní archiv v Praze 

a archiv Národního památkového ústavu v Plzni. Na posledním pracoviště jsem 

prošla hned několik oddělení, kde jsem získala informace různé povahy. Nejvíce 

jsem využila spisový archiv, kde je uložena veškerá korespondence týkající 

se hradu zejména v druhé polovině 20. století. Dále jsem měla k dispozici materiál 

                                                           
1
 BEZDĚKOVÁ, Alena. Vodní hrad Švihov[online]. Rev. 3. 4. 2014 [cit. 6.4.2014]. Dostupné z:  

< http://www.hradsvihov.cz/>  

http://www.hradsvihov.cz/
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z archivu plánové dokumentace – plány, zaměření, situace, stavebně-historické 

průzkumy. V neposlední řadě jsem prošla materiály i v oddělení evidence 

nemovitých kulturních památek, kde jsou uložené evidenční listy se stručným 

popisem kulturní památky, její historie, zdůvodnění památkové ochrany, náhledné 

fotky památky a mapové nákresy. V knihovně NPÚ
2
 se mi do rukou dostaly Zprávy 

památkové péče a jednotlivé brožurky o hradě. V některých případech bylo obtížné 

texty v archivech rozluštit. Objevovaly se nečitelná jména, data a někdy i celé texty 

zvláště ty psané ručně.  

Při vyhledávání informací k sepsání diplomové práce jsem také navštívila 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, kde jsem prošla staré noviny týkající 

se klatovského okresu. Bohužel jsem zde našla jen krátké úryvky, povětšinou 

věnující se jen městečku Švihov. Samozřejmostí byla prohlídka na hradě 

a konzultace se současným kastelánem hradu Lukášem Bojčukem. Na tomto místě 

bych ráda panu Bojčukovi poděkovala za poskytnutí cenných informací a materiálu 

k sepsání práce.  

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Nejdříve se několika stránkami věnuji 

historii hradu. Čtenář tím získá jakési povědomí o historickém vývoj, majitelích, 

útrapách a křivdách, které byly hradu způsobeny, a lépe tak pochopí jeho průběh 

v dalších letech. Další kapitoly se již zabývají dějinami objektu v moderní éře. 

Na počátku 20. století patřil hrad k švihovskému velkostatku, který v té době 

vlastnili Černínové. O vývoji hradu v 1. polovině 20. století hovoří kapitola druhá. 

V 50. a 60. letech hrad prošel nemalými změnami, o kterých pojednává 

3. a 4. kapitola. Pátá část je věnována vývoji do konce 20. století, konkrétně se 

zaměřuje na stavební a restaurátorskou činnost, filmové natáčení na hradě a vývoji 

průvodcovského textu. Další kapitola se již soustředí na 21. století a významné 

události v tomto období. Závěrečná část přibližuje dnešní situaci hradu a jeho 

památkové využití.   

V případě první kapitoly týkající se historie hradu jsem vycházela 

ze základních děl literatury. August Sedláček Hrady, zámky a tvrze Království 

českého na několika stránkách popisuje stav a upravenost hradu v některých 

                                                           
2
 Národní památkový ústav v Plzni. 
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historických obdobích až do přelomu 19. a 20. století. U majitelů hradu se zabývá 

jejich činy a příbuzenskými vztahy. Dobroslava Menclová Švihov, státní hrad 

a městečko se zaobírá nejen dávnou historií hradu, ale i jeho obnovou a událostmi 

v 1. polovině 20. století. Jiří Úlovec Hrady, zámky a tvrze Klatovska se popisu 

podoby hradu věnuje jen minimálně, vzhled hradu je zmapován spíše bohatou 

černobílou obrazovou přílohou. Historii majitelů shrnuje v nejdůležitějších bodech. 

Jako mnoho dalších objektů se Švihov dostal na seznam Encyklopedie českých 

hradů od Tomáše Durdíka. O hradě i městečku vypráví Josef Veselý Švihov 

od založení do roku 1994. Pro druhou kapitolu týkající se obnovy v 50. letech byla 

stěžejním materiálem zpráva vedoucího projektu Ing. arch. Břetislava Štorma 

Obnova státního hradu Švihova. V části o archeologickém výzkumu roku 1951 bylo 

převážně využito stati od Dobroslavy Menclové Zpráva o výkopu na hradě Švihově 

provedeném ve dnech 11. - 28. listopadu 1951, v podkapitole pojednávající 

o historické instalaci pak stati od Emy Charvátové Instalace historických prostor 

státního hradu. Informace o návštěvnosti a stylu vedení prohlídek jsem čerpala 

v jednotlivých průvodcovských textech. Publikace od Lukáše Bojčuka a Jana Jiráka 

Střípky z dějin Švihova se kromě švihovských rodáků a Židů, zaměřuje i na hrad 

a přináší velmi cenné a v jiných publikacích nezmíněné informace. Zvlášť 

pro některé kapitoly byl hlavním zdrojem pražský národní archiv a spisový archiv 

NPÚ. K doplnění informací posloužilo i několik internetových stránek, například 

také internetová podoba kronik městečka Švihova a oficiální stránky hradu. 

Za významný zdroj považuji i různé brožurky, které podávají zkrácené informace 

o historii hradu, naopak detailně popisují prohlídkové okruhy, například ilustrovaná 

brožura od Naděždy Kubů a Tomáše Durdíka Švihov. Z dalších publikací věnující 

se tomuto tématu třeba jen okrajově mohu jmenovat Josefa Pavla Pověsti českých 

hradů a zámků, Františka Zemana Kniha o Švihově a okolí, Lindu Foster 

Archeologické výzkumy v areálu hradu v letech 1982 – 1994 a další. Využila jsem 

také materiály z klatovského muzea a archivní dokumenty uložené na hradě.  

Obrazový materiál je celkem dobře dostupný. Archiv Národního 

památkového ústavu obsahuje sbírku fotografií, vytvářenou postupně od 60. let 

20. století, případně i některé kopie starších dobových fotografii. Dobové fotografie 

z natáčení Popelky byly získány pro účely zimní výstavy od paní Heleny Butulové 

a v současné době jsou vystavené v prostorách hradu. Staré i nové pohlednice 

javascript:open_window(%22http://aleph20.svkpl.cz:80/F/JUECMUHGTGC4R6KXYX6LNPVMP9MQ4QN1USYNCRM1UDMFMFDUMG-79894?func=service&doc_number=000307788&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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týkající se hradu a jeho okolí je možné si prohlédnout a zakoupit v prostorách 

na hradě. Některé fotografie byly pořízeny přímo na hradě v letošním roce. Ostatní 

obrazový materiál byl použit z výše uvedených publikací. Obrazová příloha 

zachycuje nejen hrad ze všech světových stran, ale také úpravy hradu, vnější 

prostory i vnitřní vybavení místností, půdorysy a další.  
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1 Historie hradu 

Hrad Švihov se nachází ve stejnojmenném městečku v západních Čechách, 

vzdáleném 10 kilometrů severně od Klatov, jižním směrem od Plzně. Město Švihov 

se rozkládá na levém břehu řeky Úhlavy ve členité krajině Pošumaví. Pojmenování 

města pochází od vlastního místa, kde v údolí švihaly větry, proto tedy Švihov.
3
 

Kolem města prochází hlavní silniční tah z Plzně do Klatov, Železné Rudy a dále 

přes hranice do Německa. Hrad se nachází u jižního okraje města. Stal 

se dominantou širokého okolí a je považován za jeden z nejmladších z hradů. Stavěl 

se v době pozdního středověku, kdy se už místo nepravidelné podoby hradů 

objevovaly zámky a hrady se stavěly už jen výjimečně.  

1.1 Zemanský rod 

Před postavením samotného hradu stála ve vesnici tvrz, která se nacházela 

na jiném místě než dnešní hrad. Ve dvanáctém století byla sídlem zemanského rodu, 

majitelem švihovského panství.
4
 Z majitelů tvrze je připomínám Držkraj a jeho dva 

synové Blažej a Budivoj. Budivoj vlastnil majetek na Klatovsku mezi lety 1194 - 

1213. Z jeho synů se na Švihově usadil Držkraj a to mezi lety 1245 – 1253 a jeho 

bratr Blažej držel Polyni. Rok 1245, kdy Držkrajovi připadlo toto území, je 

současně dosud nejstarší zmínka o Švihovu. Není známo, jakého rodu tito pánové 

byli, ale část Švihova se jim podařilo udržet až do 15. století.
5
  

Původní sídlo se nacházelo při dnešním hřbitovním kostelíku sv. Jiljí, který 

se dodnes tyčí nad návrší nad řekou Úhlavou při cestě od nádraží.
6
 Původní tvrz 

měla výhodné postavení a byla opevněna tokem řeky, skalnatou strání, hliněnými 

valy, dřevěnými ploty a také příkopem. Dnes se z tehdejší tvrze dochoval jen 

kostelík, který pochází ze století dvanáctého, což dokazují románské znaky kostela. 

                                                           
3
 VESELÝ, Josef. Švihov od založení do roku 1994. Švihov: Městský úřad, 1994. S. 3. 

4
 Tamtéž, s. 12. 

5
 ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze Klatovska. Praha: Libri, 2004. S. 218. 

6
 MENCLOVÁ, Dobroslava. Švihov, státní hrad a městečko. Praha: Čedok, 1953. S. 1. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahlava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1umav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klatovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_Ruda
javascript:open_window(%22http://aleph20.svkpl.cz:80/F/JUECMUHGTGC4R6KXYX6LNPVMP9MQ4QN1USYNCRM1UDMFMFDUMG-79894?func=service&doc_number=000307788&line_number=0016&service_type=TAG%22);
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V prvním patře tohoto kostela, v části zvané tribuna, chodil pán tvrze spolu 

s rodinou na bohoslužby a ostatní obyvatelé a poddaní se modlili dole v kostele.
7
 

1.2 Švihovští z Rýzmberka 

Dalším významným rodem, který sídlil ve Švihově, byl rod pánů 

z Rýzmberka. Šlo o mocný rod vlastnící pozemky při cestě z Bavor až k dnešnímu 

Plzenci. V jejich držení bylo i několik dalších hradů. Jedním z nich byl i Rýzmberk 

u Kdyně, po kterém se samotný rod nazývá.
8
 Páni z Rýzmberka získali Švihov 

koncem 13. století od knížete za prokázané služby. Zakladatelem nové švihovské 

tvrze, vystavěné na jiném místě než dosavadní tvrz, 

byl Vilém ze Švihova. Tvrz postavená při řece 

a opevněna vodou sloužila k pobytu purkrabího, který 

měl za úkol vybírat od poddaných daně z panské půdy 

a tak přispívat k finanční základně majitelů. Dalším a 

zřejmě hlavním důvodem pro postavení nové tvrze v 

údolí, kde byly lepší podmínky, byl zřejmě i úmysl 

založit zde městečko, které by také přispělo k získání 

financí.
9
 Jako město se Švihov připomíná roku 1367, 

ale jeho založení je zřejmě starší. Svědčí o tom 

zachované kněžiště farního kostela z počátku 14. století, dále gotická loď kostela a 

hrotitý portál, což nasvědčuje tomu, že kostel zde stál již na počátku 14. století. 

Švihov byl poddanským městem a příliš se mu nedařilo. Město i obyvatelé zůstávali 

chudí na rozdíl od Klatov či Plzně, kde se nacházely bohaté statky, a města byla 

vystavená králem.
10

  

Zakladatel tvrze Vilém Švihovský měl tři syny. Po jeho smrti Švihov 

spravoval syn Vilém, ale jen do té doby, než se od bratrů oddělil. Když dospěl 

druhý Vilémův potomek Břeněk, získal s bratrem Půtou Švihov a budětické panství. 

V roce 1376 se o majetek rozdělili. Břeňkovi zůstal Švihov a Půtovi Budětice, kde 

                                                           
7
 Veselý, s. 12. 

8
 Menclová, Švihov, státní hrad a městečko, s. 2.  

9
 Veselý, s. 12. 

10
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nechal postavit hrad Rábí.
11

 Po Půtovo smrti zdědil Rábí Břeněk. Oženil se 

s Eliškou z Velhartic a za vlády krále Václava IV. získal četní úřady. V roce 1394 

získal úřad nejvyššího komorníka za pomoc při spiknutí proti králi a poté v roce 

1396 se stal dvorským sudím. Při druhém zajetí Václava IV. v roce 1402 se Břeněk 

Švihovský přidal na stranu českého krále. V létě v roce 1404, kdy Václav odjel 

do Vratislavi, ustanovil Břeňka hejtmanem království.
12

  

Dalším správcem rodinných statků po smrti Břeňka v roce 1407 byl jeho 

nejstarší syn Jan. Správy hradu Skály, ležícího nedaleko Přeštic, se ujal Janův bratr 

Půta. Po jeho zavraždění v roce 1413 se statku ujal Jan, který poté vlastnil i Rábí. 

Roku 1414 převzal správu Švihova, díky listině Václava IV., třetí bratr Vilém 

Švihovský z Rýzmberka. Vilém Švihovský se oženil s Markétou ze Štenberka, čímž 

získal majetek na Moravě.
13

  

Nedaleko vzdálené město Klatovy bylo od nepaměti pro Švihov 

hospodářským soupeřem. Situace se zhoršila v 1. polovině 14. století, kdy zasáhla 

do historie švihovského panství husitská revoluce. Jako většina šlechty na Plzeňsku 

i páni z Rýzmberka byli přísnými katolíky. Klatovy patřily k stoupencům 

kališnictví. V roce 1420, kdy teprve náboženské nepokoje začínaly, bylo dobyto 

Rábí a Jan Švihovský musel přesídlit na Švihov. Švihov byl pro Klatovy hrozbou, 

proto se vojska z Tábora, Žatce, Klatov, Domažlic, Sušice a Písku spojily a v roce 

1424 obléhaly Švihov.
14

 Patnáct dnů trvalo vojsku, které se skládalo z 8000 pěších 

a nad 1000 jízdních s třemi praky a velkými puškami, než dobylo tvrz. Husitům se 

podařilo prokopat příkopy a vypustit vodu kolem tvrze. Švihovští, kteří chránili tvrz 

v malém počtu oproti husitům (jen 130 pacholků), se vzdali. Švihov tak zůstal 

v držení Táborských a Klatovských.
15

 Vilém Švihovský i nadále zůstával věrný 

králi Zikmundovi a roku 1427 bojoval u Tachova na straně křižáků. Křižáci však 

byli poraženi, Vilém zajat a vězněn v Tachově, kde složil rytířský slib, že neuteče. 

Slovo nedodržel, jelikož zastával názor, že slib daný křižákovi neplatí, a spolu 

s dalšími pány utekl k císaři Zikmundovi. Na straně císaře bojoval i následující léta 

                                                           
11

 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Praha: Argo, 1996. S. 11. 
12

 Sedláček, s. 13. 
13

 Tamtéž. 
14

 Veselý, s. 12. 
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 Sedláček, s. 14. 
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a to proti oddílům Prokopa Holého při obraně města Plzně a dále také v Uhrách 

proti Turkům.
16

 Po porážce husitů v roce 1436 byl švihovský statek vrácen zpět 

Vilémovi. Vilém z Rýzmberka dobře hospodařil a za své služby v období husitské 

revoluce získal od císaře Zikmunda v zástavě velké církevní statky.
17

 I když byl 

Vilém katolík, postavil se za krále Jiřího z Poděbrad na stranu kališnického tábora. 

Již před rokem 1430 měl Vilém neshody o dědická práva se svým bratrem Janem. 

Z Vilémova druhého manželství s Škonkou ze Žirotína přišel na svět jediný syn 

Půta (1460-1504), pro kterého chtěl Vilém zajistit majetek.
18

 

Půta Švihovský se narodil roku 1460. Po smrti otce byl ještě nezletilý, 

a proto zpočátku panství spravoval strýc Vilém Rábský, poručník mladého Půty. 

Půta získal vzdělání na univerzitě v Lipsku, což mu dopomohlo na místo nejvyššího 

sudího v roce 1479, které vykonával až do své smrti. Tímto povýšením se dostal 

do královy rady. Stal se také hejtmanem Plzeňského a Prácheňského kraje.   

V roce 1487 po smrti bezdětného bratrance Viléma ml. z Rýzmberka získal 

Půta všechny jeho statky a stal se tak jedním z nejbohatších velmožů té doby 

v Čechách. Mimo Švihov a Rábí vlastnil také Horažďovice, arcibiskupské statky 

roudnické, knížectví kozelské ve Slezku, Střelu u Strakonic, Bezděkov, Herštejn, 

Kašperk, Prácheň a další menší statky.
19

 Král Vladislav II. Jagellonský v roce 1472 

povolil Půtovi kromě práva těžit rudu, popravčího práva a práva trhu pro město 

Švihov, také stavbu čtyř hradů.
20

 Samotná historie dnešního dochovaného hradu 

tedy sahá do druhé poloviny 15. století, kdy byla stará tvrz zbořena a na jejím místě 

zahájena nová stavba na základě výše uvedeného povolení. Podoba tvrze před touto 

pozdně gotickou přestavbou není příliš známá. První fáze hradu patrně náležela 

do kontextu dvoupalácových dispozic.
21

 

Půta začal hrad stavět po roce 1480 a to severním křídlem vnitřního hradu, 

kde v přízemí byly komory, spižírny, kuchyně, místnosti pro čeleď. Palác měl dvě 

patra s dřevěnými stropy, kde v každém patře byl velký sál. Současně také byla 

                                                           
16

 VONDRUŠKA, Vlastimil. Významná sídla české šlechty. Praha: Albatros, 2005. S. 271. 
17

 Menclová, Švihov, státní hrad a městečko, s. 2. 
18

 Sedláček, s. 14. 
19

 Menclová, Švihov, státní hrad a městečko, s. 2. 
20

 Sedláček, s. 14 - 15. 
21

 DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 1995. S. 283 - 284. 
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postavena kaple. Vysoká vstupní věž, bašta pod kaplí a dvě okrouhlé nárožní bašty 

(zvané Červená a Zlatá) tvořily vnitřní opevňovací okruh hradu. Dosavadní část 

výstavby byla podle dosvědčující kamenné desky dostavěna v roce 1489. V době, 

kdy Půta přistoupil ke stavbě jižního paláce, změnil se způsob stavby a to tak, že 

místo dosavadních rovných stropů se začalo užívat kleneb. Proto byly všechny 

rovné stropy nahrazeny křížovými klenbami, avšak neobvyklým způsobem – bez 

kleneb. Půta tak učinil patrně na radu Benedikta Rejta, jehož přítomnost byla 

na Švihově doložena. Dvorský stavitel tento druh kleneb poprvé zavedl při stavbě 

pražského hradu, což byla v té době jediná velká stavba u nás, na které se klenby 

bez žeber stavěly. Za Půtova života byly ještě postavěny dvě okrouhlé nárožní bašty 

(Zelená a Bílá), část zevního opevnění hradu na jižné straně, dále dokončen kostel 

sv. Jana Evangelisty a bylo budováno opevnění přilehlého podhradí dnešního 

Dolního města.
22

 U obranného systému hradu najdeme shody se současně 

přestavovaným hradem Rabí. Pozdně gotická přestavba s mohutným 

dělostřeleckým opevněním, širokými vodními příkopy a vodním systémem, 

umožňujícím zatopit a rozbahnit širší okolí hradu, patřila mezi nejkvalitnější hrady 

své doby.
23

 

Na nákladné přestavby hradů Švihova, Prácheň a Rábí v roce 1490 bylo 

zapotřebí větších příjmů. Půta proto usiloval o získání většího množství peněz 

ze svého panství.
24

 Nutil lid k těžké robotě, nastoloval tvrdé tresty, věznil své 

poddané na svých hradech a zámcích. Byl znám jako krutý a tvrdý pán a nebyl 

u svého lidu vůbec oblíben. Půta umřel 19. července 1504 a je pohřben v klášteře 

v Horaždovicích, jehož byl štědrým podporovatelem a ochráncem. Díky jeho 

krutosti koluje mnoho pověstí, mimo jiné i o jeho smrti a to ta, že ho za jeho skutky 

odnesl čert z hradu Rábí, kde po něm zbyla jen díra ve stropě. Přímo se švihovským 

hradem se pojí pověst, že se zde Půta po své smrti zjevil ovdovělé manželce jako 

ohnivý pán se slovy, že si odpykává trest a nemůže být spasen. Po těchto slovech 

odešel a již se na Švihově neukázal.
25

   

                                                           
22

 Menclová, Švihov, státní hrad a městečko, s. 3 - 4; Veselý, s. 13 - 14.  
23

 Durdík, s. 284. 
24

 Menclová, Švihov, státní hrad a městečko, s. 2. 
25

 JOSEF, Pavel. Pověsti českých hradů a zámků. Praha: XYZ, 2004. S. 305 - 306. 
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Půta měl s jeho ženou Bohunkou z Lomnice čtyři syny, kteří si po jeho smrti 

rozdělili majetek. Švihov připadl Václavovi a Jindřichovi. Severní část hradu patřila 

Václavovi a jižní část Jindřichovi. Bratři se rozdělili i o městečko. I když měl každý 

svůj díl, nejednou se stalo, že si bratři překáželi.
26

 Na hradě se vše přehrazovalo 

a rozdělovalo na dvě poloviny včetně maštalí, velkého sálu a čeledníků. Uvnitř byly 

vytvořeny dva relativně samostatné obytné celky. Tuto skutečnost dokládají 

i tehdejší stavební úpravy hradu, které se částečně dochovaly.
27

 Nicméně oba 

společně pokračovali ve stavbě a dostavěli zevní opevnění hradu. Avšak toto zevní 

opevnění bylo provedeno špatně, proto byl roku 1505 povolán stavitel Benedikt 

Rejt, a tato část včetně brány k městečku byla celá zbořena a postavěna znovu.
28

  

Oba bratři se již za Václavova života stavbou zadlužili a museli prodat 

některá jiná zděděná panství a vesnice. Asi roku 1510 zemřel Václav, který 

zanechal jediného syna Jana Půtu, té doby nezletilého. Proto celý hrad spravoval 

Jindřich, který v té době zastával významné hodnosti. Od roku 1511 byl hofmistrem 

královského dvoru a roku 1522 a 1523 nejvyšším kancléřem. Kolem roku 1530 byl 

hrad dostavěn a byla také dokončena výzdoba hradu.
29

 Jeho vybavení zcela 

vyhovovala tehdejšímu bydlení pánů a jeho opevnění patřilo mezi jedno 

z nejdokonalejších v zemi. O vzhledu hradu z této doby pojednává malba na severní 

stěně v lodi v hradní kapli, kde je namalován v pozadí hrad Švihov včetně 

podrobností. Při srovnání s dnešní podobou hradu vidíme, že až na některé části 

opevnění, zůstal hrad zachován.
30

 K opevnění hradu mimo jiné sloužily příkopy 

spojené kanálem s řekou Úhlavou, která je napájela. Okolí hradu bylo srovnáno 

a proměněno v louky, které bylo možné v případě nebezpečí zatopit vodou.
31

 

Pro finanční problémy a zadluženost nakonec prodali Jindřich a Půta statky 

Rábí i Švihov. Jindřich Švihovský si udržel alespoň Horažďovice, zatímco Jan Půta 

zemřel v chudobě.
32
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1.3 Říčanští z Říčan 

Švihov byl prodán 22. září 1548 Heraltovi 

Kavkovi Říčanskému z Říčan a ze Štěkně za 10 975 

kop českých grošů. O rok později nový majitel vymohl 

od krále Ferdinanda, že Švihov byl znovu vysazen 

na město a mělo právo pečetit červeným voskem. 

Na rozdíl od předcházejících majitelů byl Heralt Kavka 

vyznáním pod obojí, který svým jednáním bránil 

katolickému vyznání.
33

  

Po smrti Heralta v roce 1563 si čtyři synové 

rozdělili statky. Dva z nich, Zdeněk a Heralt mladší, si rozdělili švihovské panství, 

tedy hrad a město na polovic. Pro neshody prodal Zdeněk svoji část Heraltovi 

za 18000 kop míš. K tomu, aby mohl Heralt bratra vyplatit, musel prodat hrad 

Skálu, některé vesnice a půjčit si peníze.
34

 V této době byl hrad částečně přestavěn, 

jak je zřejmé z Willenbergovy kresby. Spolu s malbami v obou sálech severního 

palácového křídla dali Říčanští přestavět a vymalovat i starší gotickou budovu 

stávající nalevo od velké vstupní věže, kde v roce 1563 bydlel hradní purkrabí. 

Z přestavby se však kromě zbytku maleb nic nezachovalo. Kromě výše zmíněných 

úprav se ale Heralt mladší příliš o panství nestaral. Za jeho působení začala chátrat, 

především opevnění.
35

 

 

1.4 Černínové z Chudenic 

Jako páni Švihovští i Heralt mladší se dostal do finančních potíží. 

Aby udržel svoje statky, uzavřel roku 1596 smlouvu s Humprechtem Černínem 

z Chudenic. Humprecht za něj zaplatil nějaké peníze. Heralt mu měl do podzimu 
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vrátit dluh, jinak zůstane Švihov v držení Humprechta. Heralt však dluh nesplatil, 

a tak se celé švihovské panství dostává v roce 1598 do rukou Černínského rodu.
36

  

Humprecht Černín zemřel roku 1601. 

Zanechal po sobě dva syny, z nichž Jindřich získal 

Švihov a Adam Chudenice. Jindřich, hejtman 

plzeňského kraje, daroval švihovské obci lesy 

nad Kokšínem a u dvora Kamýka. Lidé potřebovali 

dřevo na opravu mostů a lávek, které byly zničeny 

povodněmi. Na oplátku mu platili. Jindřich, ač byl 

horlivým katolíkem, objevuje se jeho jméno 

v souvislosti s protihabsburským povstáním.
37

 

Osobně se sice vzpoury nezúčastnil, ale králi Fridrichovi Faltskému slíbil přísahu 

věrnosti. Jindřich ale nebyl ze vzpoury obviněn, dokonce nedostal ani žádnou 

pokutu. Naopak byl v roce 1626 povýšen do panského stavu a stal se radou 

u dvorského a komorního soudu.
38

 

Roku 1640 Jindřich umírá a Švihov dostávají do rukou jeho dva synové. 

Humprecht Protiva a Jan Maxmilián si po otcově smrti Švihov rozdělili. Každý 

dostal polovinu švihovského města, dvora a hradu. Společným majetkem zůstaly 

mosty, veliká věž, zámecká brána, kaple, vězení, pivovar. V průběhu třicetileté 

války, probíhající té doby v Evropě, se dostali Švédové i do Švihova. V únoru roku 

1641 se o dobývání hradu ani nepokusili, ale o tři roky později roku 1644 byl hrad 

obsazen 30 císařskými dragouny. Díky dobrému opevnění se Švédům panství 

nepodařilo dobýt. Švédové vypálili město a Švihov opustili.
39

 

Dne 13. listopadu 1655 oznamuje císař Ferdinand III., že hrad má být 

na doporučení nejvyššího vachmistra Jana de Crone zbourán. Důvodem tohoto 

rozhodnutí byla obava, že hrad by mohl být v budoucnu využit proti císaři 

nepřítelem či šlechtou. I přes apelace krajských hejtmanů u místodržících, bylo 
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 Sedláček, s. 19. 
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oběma pánům nařízeno, aby hrad se všemi staveními a hradbami srovnali se zemí. 

Jako první se začaly bourat hradby a bašty na jižní straně. V tomto období umírá 

jeden z majitelů hradů, Jan Maxmilián. Po jeho smrti roku 1657 jeho polovinu má 

v držení poručnice jeho manželky a dcery, Sylvie Kateřina Černínova z Millesimo. 

Zatímco se na hradě bouralo, k císaři od hraběnky Sylvie chodily žádosti o jeho 

zachování. Nakonec díky oddalování bourání, zásahům hraběnky a také 

uplatňováním požadavků na úhrady škody způsobené demolicí, došlo k záchraně 

hradu před zbořením. Zbouraná byla jen část opevnění a Zlatá bašta.
40

  

Polovina Švihova patřící Františce Maxmiliáně, dceři Jana Maxmiliána, byla 

zadlužena. V roce 1662 byla Františka jmění zbavena a vstoupila do řádu. Umírá 

v roce 1721 pokládaná lidem za blahoslavenou. Tato polovina hradu vystřídala 

v nedlouhé budoucnosti několik majitelů. Od roku 1662 do roku 1666 se zde 

vystřídali následující majitelé: Majdaléna Černínová z Harasova, Adam Jindřich 

a Markéta Lidmila Lapáčkovna z Rzavého, která nakonec prodala tuto část hradu 

Humprechtovi Protivovi Černínovi, držiteli druhé poloviny. Ten se však obával, 

že koupený statek nezaplatí, neboť jeho část byla také zadlužena a prodal tento díl 

majetku dalšímu majiteli.
41

  

Hrad měl v následujících letech ještě několik majitelů, připomeňme 

si alespoň pozdějšího majitele Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. V této době 

přestal hrad plnit svoji úlohu, protože majitel sídlil v Jindřichově Hradci a v Praze 

a na tomto panství nepobýval.
42

  

V 18. století byl hrad připojen k chudenickému panství a od této doby 

sloužil jen k hospodářským účelům. Z paláců byly zřízeny sýpky. Hrad nebyl 

dlouho udržován, střechy byly ve špatném stavu a některé místnosti se staly 

neobyvatelnými. Udržovány byly jen budovy, které sloužily k hospodářským 

účelům. Využívaly se budovy v předhradí, konírny, chlévy, sýpky, pivovar 

a sladovna. Vnitřní prostory hradu byly opuštěny a pro zdejší úřednictvo Černínové 

postavili novou budovu v severní části parkánu, která byla roku 1949 zbořena. 
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Do roku 1860 se ještě ve zdejší kapli sloužily mše, které byly ovšem v důsledku 

josefínských reforem zrušeny, a kaple byla poté využívaná jako skladiště.
43

 

Využívání hradu jako vrchnostenské sýpky způsobilo porušení mnohé 

architektonické dekorace, ale v hlavní podstatě zůstal zachován i na přelomu 

19. a 20. století. Z vchodu do hradu na severní straně, který byl v minulosti střežen 

čtverhrannou věží, zbyla jen brána s lomeným obloukem. Od brány na pravé straně 

se rozprostírala hospodářská stavení. Bránou se procházelo do předhradí, od kterého 

byl samotný hrad dělen příkopem, v této době byl zasypaný. Za příkopem se 

nacházely zdi hradu spolu s šestipatrovou vysokou věží. Okna byly pro hospodářské 

účely hradu zazděny. I přes udržování hospodářské části hradu, hrad nadále 

chátral.
44
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2 Švihovský hrad v 1. polovině 

20. století 

Na počátku 20. století patřil hrad k švihovskému velkostatku. Jak již bylo 

řečeno v předcházející kapitole, objekt byl využíván po dlouhou dobu jen 

pro hospodářské účely a chátral. Ke zhoršení stavu přispěla i povodeň roku 1906, 

která zbořila hradní zeď vedle bašty na západní straně.  

Doklady o údržbě panství na počátku 20. století nebyly nalezeny. Veškeré 

zmínky o hradu jsou zaznamenány v souvislosti s děním v městečku Švihov. 

Z týdeníku Šumavan se například dovídáme, že paní hraběnka Černínová 

každoročně při příležitosti adventního představení a vánoční nadílky darovala 

dětem několik obleků a obuv.
45

  

Palácové budovy i nadále sloužily jako sýpky, předhradí bylo stále ještě 

hospodářským dvorem jako na sklonku 15. století. Udržovací péče se proto v tomto 

omezovala na nejmenší míru.
46

 Hrad byl ponechán po dlouhá léta na pospas 

působení času, deště, větru a podle toho také vypadal jeho stav na počátku 

20. století. 

2.1 Pozemková reforma a její dopady na hrad 

Držitelem hradu do provedení pozemkové reformy na zdejším velkostatku 

(tj. do roku 1924) byl Eugen Černín (1851-1925). Majitel, který sídlil buď 

v Jindřichově Hradci, nebo v Petrohradě u Podbořan, nemohl zpočátku kvůli jeho 

nepřítomnosti na hradě tušit o závadách. Eugen Černín pomýšlel na opravu hradu, 

dokonce si nechal na ni udělat rozpočet. Vzhledem k výši rozpočtu (1 ½ milionu 

Kč) a restaurování sídla v Jindřichově Hradci, což vyžadovalo také značného 

nákladu, z opravování švihovského hradu sešlo. Kvůli nedostatku financí nejenže 
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nedošlo k důkladné opravě, ale nebyla provedena ani rekonstrukce nejdůležitějších 

věcí, tj. oprava krytin. 

Za majitele Eugena Černína byl hrad mimo hospodářské účely také využíván 

k tělocviku a cvičení Sokola a to do roku 1923. Velkostatkář podporoval činnost 

Sokola také materiálně - daroval na stavbu švihovské sokolovny 200 metrů 

krychlových kamene z lomu v Kokšíně.
47

 

Po první světové válce patřila 1/3 veškeré půdy velkostatkům, které vlastnila 

především německá a maďarská šlechta. Mezi lety 1919-1938 proběhla 

v Československu první pozemková reforma, která spočívala ve vyvlastnění 

a zestátnění soukromých, především zemědělských pozemků. Rámcový zákon, 

který ji vymezoval, stanovil zábor pozemků buď nad 150 hektarů zemědělské půdy, 

nebo nad 250 hektarů celkové půdy.
48

 Černínský velkostatek, k němuž Švihov 

náležel, byl v důsledku této reformy na podzim roku 1924 rozparcelován 

a švihovské statek jako zbytkový statek s 60 hektary půdy měl být přidělen novému 

uchazeči. O hrad se zajímal Klub československých turistů, kteří ho chtěli získat 

pro své účely. Když jim nebylo vyhověno, žádali alespoň, aby příští majitel 

zbytkového statku spolu se švihovským hradem byl zavázán postarat se 

o zabezpečení památky. Dalším návrhem pro zachování hradu bylo rozdělení 

zbytkového statku od stavební parcely, na které se nachází hrad. Tato parcela by 

pak mohla být nabídnuta uchazeči jako samotná jednotka. O hrad bez nároku 

na zemědělskou půdu se ucházel akademický sochař a konzervátor Jindřich Čapek. 

Tomuto návrhu ovšem nebylo vyhověno.
49

  

Písemnosti, zachycující obavy o další osudy památky, ukazují, že se jednu 

chvíli „hradním pánem“ mohl stát kterýkoli československý občan, který by zaplatil 

za celé panské sídlo jeden tisíc korun československých, ale se závazkem, že během 
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několika let hrad opraví na své vlastní náklady. Takový odvážlivec se nenašel 

v celém Československu, který by se takto zavázal.50
 

2.2 Manželé Knappovi 

Dne 6. ledna 1925 byl hrad v rámci zbytkového statku přidělen a odevzdán 

do správy Karlu Knappovi, bývalému hospodářskému správci a jeho ženě Friodě 

Knappové. Noví majitelé statku si byli vědomi, že na roční údržbu hradu v tak 

zchátralém stavu bude zapotřebí velkého nákladu, takže povinnost udržování této 

památky na sebe nepřijali. Nicméně se zavázali, že budou pečovat o budovu hradu 

v tom směru, aby ze strany třetí osoby nebyla ničena a pokud to bude možné, budou 

podporovat zachování této památky.
51

  

Státní památkový úřad byl často upozorňován odborníky, osvětovými 

a turistickými korporacemi z Plzeňska a Klatovska na chatrný stav hradu. 

V novinách Národní politika vyšel dne 31. března 1925 článek s titulkem 

„Zachovejte jedinečnou památku celé střední Evropy!“.
52

 Již z názvu vypovídá, že 

hrad byl prezentován jako jeden z nejpřednějších památek nejenom v Čechách, ale 

pro svoji velikost, poměrnou neporušenost zdiva a pro zvláštní způsob opevnění 

k nejpřednějším památkám hradního stavitelství v celé střední Evropě vůbec. 

Důvodem pro sepsání článku byly kolující zprávy, že tehdejší majitel Karel Knapp 

bourá a adaptuje místnosti na hradě pro hospodářské účely. Autor článku apeluje 

na památkové a další příslušné orgány, aby se přesvědčily o pravdivosti těchto 

zpráv a popřípadě zakročily a památku ochránily. Na Knappovu obranu se v této 

věci postavil předseda Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni, kdy 

po přečtení zpráv se chtěl dozvědět o dané situaci více, proto zašel prohlédnout 

hradní budovy. Karel Knapp mu zároveň ukázal i úřední povolení od Státního 

památkového úřadu k úpravám, kterým se mu povoluje odstranit tzv. „druhé 
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sypání“
 53

 z hradních místností. Po prohlídce shledal, že povolené odstraňování 

dřevěné konstrukce je prováděno šetrně a s ohledem na historickou hodnotu 

památky.  

Dne 3. června 1925 byly pozdně gotické sochy svatého Augustýna, 

Ambrože, Jeronýma a Řehoře Velikého odvezeny z hradní kaple 

do jindřichohradeckého archivu spolu s obrazem Humprechta Protivy Černína 

z roku 1666. Odvezením soch a obrazu přišla kaple o původní zařízení. Z inventáře 

kaple zbyly jen lavice a černínský epitaf.
54

 

O rok později opět přicházely stížnosti na majitele hradu. Karel Knapp 

prováděl adaptace přilehlých budov bez ohledu na památkovou situaci sousedství 

hradu. Majitel rozhodoval o svém majetku zcela svobodně. O tomto stanovisku 

svědčí i svévolná novostavba obytné budovy, postavená místo starého čeledníku 

roku 1925 bez vědomí Památkové úřadu. Karel Knapp přestavoval hospodářské 

budovy ve svůj domov a to bez povolení. Stavbou obytné budovy byl porušen 

starobylý vzhled hradního nádvoří.
55

 Karel Knapp k této věci prohlásil, že ani 

o povolení úřady žádat nebude, jelikož nejde o stavbu v historickém obvodu 

hradu.
56

 Státní památkový úřad se obával úplné zkázy památníku hradního 

stavitelství, proto vzhledem k těmto okolnostem požádal Ministerstvo školství 

a osvěty, aby zařídilo příslušná opatření a zejména poukázalo Státní pozemkový 

úřad na nutnost v zájmu ochrany hradního objektu švihovského správce hradu 

stanovit povinnost udržovat hrad v dobrém stavu dle pokynu Státního památkového 

úřadu a to na vlastní náklady. V případě, že manželé Knappovi by i nadále 

neudržovali hrad, tak by jim byly hradní objekty i s přilehlými pozemky vzaty 

a dány v majetek korporaci.  

Jednou z žádostí o zasažení do osudu hradu byl dopis Vlastivědného muzea 

v Klatovech adresovaný Státnímu památkovému úřadu pro Čechy koncem roku 

1925. Důvodem pro sepsání žádosti byla podrobná zpráva muzejního důvěrníka 
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o žalostném stavu hradu. Již v minulosti se odvolávali na příslušné orgány v této 

věci, ale výsledek nebyl žádný. Nyní žádali alespoň zabezpečení nejpamátnějších 

místností hradu, a to rytířského sálu a kaple. Dále se zajímala i Společnost 

pro národopis a ochranu památek v Plzni, která upozorňovala Státní památkový 

úřad na adaptaci švihovského hradu za tehdejšího majitele Karla Knappa.
57

  

Žalostný stav hradu vzbudil zájem i široké veřejnosti, jak tomu nasvědčuje 

uveřejněný fejeton Bohumila Schweigstilla o tom, jak pan Půta naříká na netečnost 

doby a lhostejnost úřadů k historické památce tak vysoké hodnoty.  I přes žádosti 

ministerstvu školství i Státnímu památkovému úřadu, ve kterých byly důrazně 

vylíčenými škody, nic se pro jeho zachování neuskutečnilo. Přes opětovná 

upozornění nedošlo ani k základnímu zabezpečení hradu.  

2.3 Působení Václava Levory na hradě 

Dne 1. července 1926 Karel Knapp prodal hrad i se zbytkovým statkem 

Václavu Levorovi, pocházejícímu z Oplotu. Ještě před předáním hradu do jeho 

vlastnictví požádal Levora Státní památkový úřad o vyhotovení projektu opravy 

hradu, na jehož základě by si nechal od stavitele vyhotovit rozpočet na opravu 

i udržování hradu. Byl si vědom toho, že je třeba udělat ještě týž rok nejnutnější 

práce - nové pokrytí alespoň rytířského sálu a kaple, zajistit na půl sesunutou zeď 

v rytířském sále a zabezpečit odtržený roh, který ohrožuje na životě jak dělníky, tak 

chodce.  

Přestože Levora si při převzetí hradu byl vědom nutnosti oprav, za dva roky 

se toho na hradě příliš nezměnilo. V červnu 1928 byla podána Státnímu 

památkovému úřadu opět zpráva o špatném stavu vodního hradu se seznamem 

oprav, které je třeba vykonat. Na veškerých hradních budovách se krovy a střechy 

nacházely v dezolátním stavu, veškeré klenby a zdivo trpělo deštěm a voda 

prosakovala až do přízemních místností. Bylo nebezpečné chodit kolem hradu, 

protože některé krovy byly prohnilé a hrozilo jejich zřícení. Následkem zatékání 

vody a působením mrazu se zřítila zeď v severní palácové budově ve druhém patře. 
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Nad touto budovou se nachází komín, který té doby byl ve špatném stavu 

a při větším větru by se mohl zřítit na obydlené byty nacházející se pod zdí 

a komínem. V neposlední řadě potřeboval opravu i kostel, konkrétně obraz 

na zdi do té doby velice zachovaný znázorňující hrad ve skutečné podobě po roce 

1581. Kvůli neopravené střeše na něj zatékala voda. Také schody vedoucí do kaple 

se střechou se zřítily v roce 1927. Na stavu hradu se za působení pana Levory 

změnilo jen to, že byl z důvodu veřejné bezpečnosti okresní správou v Klatovech 

uzavřen a o hradu se mluvilo jako o zřícenině.
58

 

Majitel statku Václav Levora ohledně těchto oprav uvedl, že se necítí být 

povinen udržovat hrad, protože při převzetí statku se k této povinnosti neuvázal. 

Navíc opravy hradu by byly nákladné a vzhledem k jeho finanční stránce by je sám 

nemohl vykonat, proto požádal o příděl lesa z vlastnictví chudenického velkostatku, 

který by mu pomohl k zajištění hradu. O lesy žádal zároveň i právní zástupce pana 

Františka Černína, který chtěl, aby mu byly ponechány. Zároveň byl František 

Černín ochoten převzít a užívat hradu. Mezi lety 1928 – 1929 se tak řešilo, komu 

přidělit lesy a zároveň i švihovské panství.  

Dne 27. srpna 1929 si podala žádost o hrad i Karolina Linhartová, která 

objekt chtěla využít pro umístění své sbírky starožitného nábytku a obrazů známých 

i v zahraničí. Její sbírka by mohla hradu přispět k jeho kulturní ceně. Zároveň slíbila 

provedení oprav a rekonstrukce. Dalším argumentem, proč vybrat z uchazečů právě 

ji, byla skutečnost, že po restauraci chtěla paní Linhartová otevřít hrad širší 

veřejnosti. Navíc po její a synově smrti by z jejího veškerého jmění a movitostí byla 

zřízena dobročinná nadace, aby její sbírky mohly posloužit veřejnosti po kulturní 

i praktické stránce. Byla si však vědoma finanční záležitosti v opravě hradu, proto 

zároveň požadovala částečnou protihodnotu přibližně 1500 hektarů lesů v okolí 

zámku, aby z výtěžku lesního hospodářství, které chtěla provozovat, mohla částečně 

opravy hradit. Státnímu pozemkovému úřadu dále nabídla veškerou zemědělskou 

půdu statku Podolí u Klatov k dispozici k parcelačním účelům. Přes její snahy 

i argumenty shledal Památkový úřad, že sbírky paní Linhartové nemají takovou 
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cenu, aby odůvodňovaly samy o sobě nárok na tak významný objekt. Tímto byla 

paní Karolína Linhartova škrtnuta ze seznamu uchazečů o hrad.
59

  

Dalším z důvodů odmítnutí paní Linhartové byla skutečnost, že v témže roce 

začal Levora vyjednávat s druhým uchazečem o švihovské panství Františkem 

Jaromírem Černínem z Chudenic a jejich jednání vedlo k cíli. Za souhlasu 

pozemkového úřadu se v březnu 1930 dohodli, že pan František Černín odevzdá 

panu Levorovi ze svého velkostatku Chudenice dvůr Pušperk ve výměře 

122 hektarů a hotovost 660 000 korun, naproti tomu pan Levora odevzdá dvůr 

Švihov s hradem ve výměře 54 hektarů panu Černínovi. Obě strany se měly ujmout 

vyměněných objektů dne 1. dubna 1930. Václav Levora se odstěhoval na statek 

Pušperk, ale zatím nevyklidil všechny budovy švihovského dvora a také neodevzdal 

klíče hradu.
60

 Nedá se zjistit, kdy přesně se černínská správa ujala hradu. Je jasné, 

že ještě v listopadu 1930 pan Levora hrad neodevzdal. Velitel četnické stanice 

ve Švihově uvedl, že není možné zkontrolovat, co všechno pan Levora z hradu 

odvezl, jelikož se v hradu zamkl. Tato skutečnost bránila započetí potřebných 

oprav.
61

 

Ani po vyměnění objektů nepřestaly komplikace s panem Václavem 

Levorou. Mezi lety 1930 – 1931 se táhl spor o vlastnictví žulových mís. Václav 

Levora si převezl do Pušperka několik žulových mís z rytířské stáje ve Švihově. 

Jelikož mísy působí jako historická hradní součást, bylo požadováno jejich vrácení.  

Velkostatek Chudenice v této věci podal trestní oznámení ke krajskému soudu 

v Klatovech, kde se ale Levora hájil povolením vrchního komisaře Ing. Rákosníka 

od přídělového komisariátu v Klatovech, v němž mu bylo povoleno odvézt tyto 

zmíněné mísy. Díky tomu nebyl Levora odsouzen.
62

 Levorovi pomohla 

i nejednotnost výpovědí svědků, které se rozcházely především v počtu žlabů. 

Levora tuto skutečnost považoval za zmatečnou a nejednotnou. Zároveň v závěru 

dopisu adresovaným Památkovému úřadu cituje výrok nájemce Tyla, že by bylo 
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nejlépe „vyhodit tu starou barabiznu do povětří.“
63

 I přes protesty černínské 

správy, žaloby konzervátorů, výslechy zaměstnanců nebyly žlaby dopraveny zpět 

na švihovský hrad. 

2.4 Hrad opět v rukou Černínů 

V roce 1930 byl tedy hrad na nátlak státního pozemkového úřadu vrácen 

původnímu vlastnickému rodu před pozemkovou reformou. V této době byl 

velkostatek několikátým rokem značně pasivní a nebylo v jeho silách vydat velkou 

částku na rekonstrukci hradu. I přes tísnivou hospodářskou krizi, přistoupilo 

se ihned k opravě hospodářských budov, jejichž stav byl velmi špatný. Krytina byla 

ve většině obnovena a krov, který byl místy velmi špatný, vyměněn nebo alespoň 

zesílen. Dosud si opravy vyžádaly obnos přes 60 000 korun.  

Došlo i k opravě samotného hradu. Další majitel statku Eugen Černín (1892-

 1955), adoptivní syn Františka Černína, se  rozhodl k opravě severní části. 

V roce 1933 došlo k opravě krovu podle plánů stavitele Václava Beneše z Klatov. 

Starý krov byl stržen a nahrazen zcela novým. Také krytina byla vyměněna novou 

taškovou. Střecha byla opatřena okapními žlaby a porušená horní část zdiva byla 

znovu vyzděna. Tato oprava, včetně honorování za vypracování plánů a rozpočtů 

architekta Beneše z Klatov, si vyžádala nákladu 51 348, 75 korun. Ministerstvo 

školství a rané osvěty výnosem ze dne 14. července 1933 na návrh památkového 

úřadu přispělo na zabezpečení hradu Švihova subvenci
64

 ve výši 15 000, tedy ani 

ne třetinu.
65

 

Díky opravám se hrad stával přístupným širší veřejnosti. První zápis 

z dochované návštěvní knihy hradu Švihova je datován k červnu 1931, ve kterém je 

popsána stručná historie hradu. Tato návštěvní kniha je dnes uložena v prostorách 

hradu a seznamuje nás s prvními návštěvami švihovského panství. 

V 18. a 19. století majitelé hradů a zámků zpřístupňovali své reprezentační prostory, 

soukromé sbírky, obrazárny a podobně. Toto zpřístupňování se netýkalo 
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švihovského hradu, který byl v té době využíván pro hospodářské účely, a nebyly 

zde tedy žádné sbírky. Od třicátých let dvacátého století můžeme na hradě sledovat 

zpočátku návštěvy osamocených výletníků a později přechod k běžnému 

návštěvnickému provozu.
66

 

Roku 1934 došlo k opravení hradní kaple, kde klenba i obraz Sv. Jiřího byly 

porušeny vodou. Rozpočet na tuto opravu činil 33 839, 45 korun.  Státní památkový 

úřad opět Ministerstvu školství a národní osvěty navrhl poskytnutí podpory ve výši 

7 000 korun, ta však nebyla poskytnuta. Navzdory tomu byla oprava provedena. 

Krytina byla vyměněna a nahrazena novou, znovu vybudována věžička, pokryta 

plechem a opatřena měděnou bání. Střechy byly kolem dokola opatřeny okapními 

žlaby a rourami. Aby do základů nezatékala dešťová voda, došlo k vyspravení trhlin 

ve zdivu kaple a rozestupující se zdi byly staženy železnou rekonstrukcí. Také polo-

zřícené schodiště s uvolněným podkladem bylo rekonstruováno a zastřešeno 

červeným eternitem. Těmito dodatečnými opravami byl zmíněný rozpočet značně 

překročen. Velkostatku se na opravu hradní kaple dostalo subvence pouze 

od zemského úřadu a to ve výši 1000 korun.
67

   

Na rok 1935 byla projektována oprava jižní části, která byla též zapotřebí, 

protože krov i rytina byla rozbitá. Kromě toho byl celý roh utržen a hrozilo 

sesunutí, proto bylo v plánu ho odbourat a postavit znovu. Tehdejší majitel 

v domnění, že ve své snaze o zachování této jedinečné památky bude patřičnými 

organizacemi podporován a částečně financován, chtěl v opravách pokračovat. 

Ale protože loňského roku nebyla poskytnutá ani slíbená minimální podpora, Eugen 

Černín v opravách ustal. Nemohl za tehdejších dezolátních poměrů, v nichž se jeho 

hospodářské velkostatky nacházely, k dalším opravám přikročit.
68

  

Teprve až v lednu 1937 odevzdal stavitel Václav Kubec rozpočet na opravy 

jižního paláce. S opravou jižního sálu se započalo až v srpnu 1937. Oprava trvala 
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jen tři měsíce a práce byla dokončena téhož roku v listopadu. Byl dán nový krov 

s taškovou krytinou.
69

  

Roku 1938 kolovala neurčitá zpráva o převedení švihovského dvora 

i s hradem z vlastnictví velkostatkáře Černína do rukou p. Strycha. Černín jednal 

v této záležitosti bez projednání s Ministerstvem školství a národní osvěty.
70

 

Nakonec však k tomuto prodeji nedošlo a hrad zůstal v majetku Černínů až 

do konce druhé světové války.  

Za druhé světové války sloužil hrad nadále jako sýpka, ale díky výše 

zmíněným opravám byl zachráněn před úplným zpustnutím. Ještě v roce 1942 byly 

obnoveny šindelové krytiny na velké věži a Červené baště. K dalším opravám 

za druhé světové války ale nedošlo, protože téhož roku Památkový úřad sdělil 

konzervátorovi, že „pro úplný zákaz staveb nelze s dalšími opravami hradu 

počítati.“
71

   

V období druhé světové války byl provoz hradů a zámků omezen nebo úplně 

zrušen. Výjimkou nebyl ani švihovské hrad. Od roku 1930 byly ve Švihově 

zaznamenány různé návštěvy, ale například v roce 1940 nebyla v pamětní knize 

zapsána žádná návštěva.
72

   

Na konci druhé světové války se na hradě seskupovaly ozbrojené čety 

ze švihovských dobrovolníků a zároveň se přihlásili četničtí penzisté. V květnu 

1945 se v okolí hradu objevily německé gardy. Ve vstupní hradní věži zmiňovaní 

dobrovolníci umístili těžký kulomet, který měl sloužit na obranu obce proti 

posledním Němcům. Je zaznamenáno několik výstřelů z kulometu, jedna dávka 

například mířila směrem k Červenému Poříčí, které se nachází 2,5 kilometru 
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od obce Švihov. K žádným vážnějším bojům naštěstí nedošlo. Druhou světovou 

válku přečkal hrad, i když stále sloužil jako sýpka, beze škod a ztrát.
73

 

2.5 Zestátnění švihovského hradu 

Po skončení války byl majetek Černínů konfiskován
74

, což zasáhlo 

i švihovské panství. Švihovský hrad a pozemky o výměře 54 hektarů byly přiděleny 

místnímu Národnímu výboru. Výnos pozemků při hradu byl však nedostatečný 

na úpravy a udržování hradu, proto místní Národní výbor žádal, aby také byla 

do vlastnictví města Švihov dána i cihelna bývalého černínského panství, která se 

nacházela v nedalekém Malechově. Malechovská cihelna vzdálená 4 kilometry 

od Švihova by tak sloužila nejen k udržování hradu, ale i k jeho restauraci. 

Na podporu tohoto záměru veškeré obyvatelstvo Švihova manifestovalo dne 

20. července 1945 pro zabrání hradu, pozemků a cihelny do správy a vlastnictví 

města Švihova za účelem zachránit památku pro další generaci a vytvořit 

z městečka rekreační a turistické středisko. K zařízení tohoto výletního střediska 

v kraji mělo sloužit i zamýšlené muzeum v hradě a již budované koupaliště. Hrad 

po přidělení místnímu národnímu výboru byl však stále užíván hospodářským 

družstvem jako sýpka.
75

  

V držení Národního výboru nezůstalo švihovské panství dlouho. 

Z rozhodnutí ministerstva zemědělství konfiskovaný
76

 statek a hrad 15. ledna 1946 

převzal do prozatímní správy Národní pozemkový fond. Nové období hradu 

započalo následujícího roku. Ministerstvo zemědělství výnosem ze dne 30. dubna 

1947 odevzdalo do správy Národní kulturní komisi pro správu státního kulturního 

majetku v Praze
77

 podle odst. 2 & 3 zákona ze dne 16. května 1946 č. 137/46Sb. 

jako státní kulturní majetek hrad Švihov se všemi nemovitostmi, které tvořily se 
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zámeckou budovou jediný celek. Dne 1. května 1947 NKK přebrala hrad Švihov 

se všemi právy a povinnostmi. Mimo Švihov přebírala ještě dalších 46 zámeckých 

objektů v Čechách i na moravskoslezském území, proto byly jednotlivé objekty 

přejímány postupně podle časového plánu. Švihovský hrad přišel na řadu ještě téhož 

roku. Odevzdání hradního objektu bylo komisionálně provedeno na hradě Švihov 

dne 26. listopadu 1947. Tohoto jednání se zúčastnil za ministerstvo zemědělství 

Ing. Jindřich Pravenec, za ministerstvo techniky Ing. arch. Břetislav Štorm, 

za Národní kulturní komisi B. Patka, za místní národní výbor ve Švihově 

místopředseda Jan Zeman a za správu hradu Josef Nykles.
78

 Původně bylo 

stanoveno, že při tomto jednání komise, bude již hrad odevzdán do správy Národní 

kulturní komise, ale protože se zástupci nedohodly o podmínkách odevzdání, 

konaly se pouze přípravné práce k převzetí hradu NKK. Národní kulturní komise 

a národní pozemkový fond se nedohodli především v otázce udržování mlýnského 

náhonu. NKK nechtěla převzít udržování náhonu, protože se jednalo o součást 

vodního díla a tedy má o něj pečovat ten, kdo díla využívá ke svému prospěchu. 

Protistrana byla toho názoru, že náhon je posledním zbytkem vodního opevnění 

hradu a tudíž udržování vodní hladiny náleží NKK.
79

 

Pro turistické návštěvy byl hrad nadále přístupný, ale samotná prohlídka 

trvala přibližně 15 minut, protože k vidění byla jen věž a kaple. V samotném hradu 

v této době byly už jen holé zdi. Výjimkou byla kaple, kde se zachovalo jen málo 

z inventáře. K hradu patřily následující nemovitosti: dům čp. 2 ve výměře 

0,0188 hektarů, hrad čp. 1 ve výměře 0,9012 hektarů, dále pak kaple, náhon, 

mlýnský náhon a hráz- cesta. Hrad byl využíván toho roku k několika účelům. 

Hospodářské družstvo ve Švihově používalo několik místností jako sýpky. Družstvo 

si tu během válečných let vybudovalo s povolením majitele kapsový výtah na obilí 

a zařízení elektrického vedení pro světlo a motor, které je v jejich majetku. 

Za využívání prostor platilo družstvo ročně 3000 korun k 1. lednu na následující 

rok. Smlouva platila na dobu neurčitou, záleželo na potřebách družstva. Jakékoli 

opravy a adaptace muselo mít družstvo povolení od správy hradu, aby nebyl 

porušen starobylý ráz hradu.  
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Dále byl hrad využíván několika soukromými osobami. Josef Nykles, 

té doby správce hradu, používal v budově čp. 2 několik místností, konkrétně 

kuchyně a tři pokoje. Na pozemku patřící hradu si založil v době okupace farmu 

nutrií v rozsahu 1,1509 hektarů. Ze Švihova každý den dojížděl do Plzně na letiště, 

kde působil jako důstojník letectva. Za jeho nepřítomnosti na hradě zastupovala 

správce jeho manželka Vlasta Nyklesová.  

Dalším nájemníkem byl pan František Krátký, který obýval několik 

místností, stodolu, koňskou stáj s řezárnou a chladírnou, půdu a to za měsíčné 

nájemné 300 korun. Stodoly byly v pronájmu Josefa Hory, Josefa Horáčka a Jana 

Hájka. Josef Škopek, dělník škodových závodů v Plzni, obýval severní přístavek 

hradu a polovinu zahrady na severní straně. František Burda a Martin Trázník platili 

120 korun ročně za skládání a uskladnění prken u severního plotu.  

Při přebírání hradu nebylo zde žádných vlastních zaměstnanců. Dozor nad 

hradem vykonával pan Josef Nykles, který byl v listopadu 1945 v Klatovech 

ustanoven dočasným správcem dvoru, polí, luk, zahrad a veškerých budov podle 

&7. dekretu č.5/45Sb. Po převzetí objektu NKK, byla působnost pana Nyklese 

omezena jen na hradní prostory a to bez zvláštní odměny. Při jednání o předání 

budov bylo zároveň prozatímnímu správci nařízeno, aby dal opravit krytiny hradu 

na účet NKK. Jelikož se státní budovy nepojišťují, pan Nykles dále dostal za úkol 

učinit opatření, aby byla vypovězena požární pojistka.
80

 

Zestátněním švihovského hradu a předání celého objektu pod správu 

Národní kulturní komise končí „přehazování“ památky z majitele na majitele a s tím 

spojené marné pokusy o opravy a zachování hradu. 
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3 Obnovovací práce za Ing. arch. 

Břetislava Štorma 

Po předání státní správě začaly četné opravy, které pokračují 

až do současnosti. Jeho začlenění do kulturního státního majetku se ovšem 

neslučovalo s dosavadním využíváním, proto hrad čekaly nemalé změny. NKK 

vybrala 46 zámků a hradů, kde bylo počítáno se zpřístupněním prostor pro 

veřejnost. Jednalo se o objekty, které reprezentují vývojovou řadu stavitelského 

umění. Pro tyto pamětihodnosti vznikaly stavebně historické průzkumy, plány 

vnitřních instalací, publikace a průvodcovské texty.  Mezi tyto památky patřil také 

hrad Švihov, kde byl proveden archeologický a historický průzkum, plán 

rekonstrukce a byla zjištěna původní funkce jednotlivých částí prostoru.
81

  

V roce 1947 se o hrad začal zajímat český památkář Ing. Břetislav Štorm, 

za jehož účasti začaly probíhat úpravy. Památkové zásahy prováděl ve spolupráci 

s Josefem Buškem a Václavem Dobruvským. Úpravy hradu v dalších letech 

provádělo SURPMO Praha a po jeho rozpadu MURUS Praha. Tyto opravy ale 

nedosahovaly takových kvalit jako opravy v 50. letech. V následujícím půlstoletí až 

do roku 2002 (obzvlášť v posledních desetiletích 20. století) docházelo 

k postupnému eliminování kulturních hodnot a narušování autentické atmosféry 

památky. Přispívalo k tomu také dosazování několika nehistorických, tvarově 

neopodstatněných a řemeslně neadekvátních detailů.
82

 

V 50. letech měly opravy následující cíl: „Není však úkolem obnovy 

Švihova, aby vypadal jako nový, a proto také nebudou útržky sgrafit schematicky 

rozváděny po celých plochách průčelí. Avšak ani ostatní staré i novější omítky 

nebudou obětovány jednorázové restauraci, ale toliko vyspraveny a ujednoceny 

s veškerou opatrností k zvláštnostem líce zdiva i otisků starých konstrukcí.“
83

 Tyto 
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slova uvedl Štorm na závěr své statě o obnově hradu. Byl si vědom hodnot, které ho 

činí mimořádným a jedinečným. S ohledem na tyto hodnoty - historické, estetické, 

dokumentární i architektonické - byly opravy v 50. letech prováděny s citlivým 

a převážně kultivovaným řemeslnickým přístupem. V první fázi oprav šlo hlavně 

o očistu od přistavěných novodobých obydlí, které souvisely s hospodařením 

a obýváním hradu v posledních desetiletích. Podle zásad plánu kulturního využití 

měl být hrad uveden do takového stavu, aby se alespoň náznakově přiblížil 

původnímu vzhledu, který je zobrazen na malbě v kapli.
84

  

První program opravných akcí byl vydán 19. února 1948. Stanovil, že 

opravy započnou v kapli, dále budou pokračovat přes schodiště do předsálí a obou 

sálu fraucimoru a skončí prozatím rekonstrukcí palácového schodiště, aby tyto 

prostory mohly být ještě před započetím nových úprav, zpřístupněny veřejnosti. 

Stavební práce převzal chudenický stavitel Josef Kubec. Opravy v tomto roce byly 

zpomaleny nedostatkem stavebního materiálu a pracovních sil. Tehdy bylo 

k opravám památek uvolňováno dělnictvo jen v zimních měsících. Ovšem drobné 

opravy prováděné v mrazivém počasí, byly občas znehodnoceny a lidská práce 

i materiál tak přišly nazmar. Rekonstrukci bránil také skladištní provoz v prostorách 

paláců.
85

 Technická kancelář NKK proto zahájila jednání o uvolnění vnitřních 

prostor hradu, které byly využívány jako sýpky hospodářským družstvem. Pro 

zahájení oprav bylo nutné, aby byly místnosti vyklizené co nejdříve. Hospodářské 

družstvo požádalo NKK o ponechání místností v hradu k dalšímu používání 

do 31. března 1949 z důvodu nedostatku skladovacích prostorů družstva. NKK 

s přihlédnutím k tomuto důvodu výjimečně povolila prodloužení nájmu hradních 

místností do požadované doby s tou podmínkou, že nájemce na vlastní náklady 

odstraní veškerá provozní zařízení. Vzhledem k této skutečnosti byly odsunuty 

opravné práce v těchto prostorách na jarní měsíce roku 1949.
86
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3.1 První úpravy 

K prvním úpravám se přistoupilo v říjnu 1948 opravou špatně udržované 

krytiny. Byly také očištěny omítky, osazen a zalit uvolněný klenák vítězného 

oblouku, vyklínovány trhliny v klenbě. Také byl opraven rozestouplý gotický 

oblouk první hradní brány. Prostory vnitřního hradu byly vyčištěny v zimním 

období, ze sklepa vyvezeny nánosu rumu, vysekány křovinaté porosty a odstraněno 

velké množství sutin ze sklepů a vnitřního nádvoří.
87

 Na počátku oprav bychom 

v hradu nenašli téměř nic, co bychom mohli odnést. Mimo lavic a epitafu v kapli, 

rozbitých barokových dveří, fošnových podlah a oken, zbyly jen holé zdi 

s útržkovými nástěnnými malbami. Všude byl prach. Věžní bráně chyběla vrata 

a do hradu mohl kdokoli proniknout nechráněnými otvory v parkánu. V srpnu 1948 

objevil hradní klíčník Alexandr Ivačenko a zedník Alois Soukup ve zdi sklepa 

severního hradního paláce 1metr širokou skrýš, ve které byly střepy nádob. Z těchto 

střepů později Ing. Dobruvský, ředitel městského muzea v Klatovech a bývalý 

technický rada, slepil jeden necelý tuhovaný džbán.
88

  

Obnova hradu je spojena se jménem zedníka Aloise Soukupa, který vedl 

veškeré zednické, kamenické, štukatérské, kladečské i betonářské práce. Díky němu 

nebylo třeba složitých projektů. Používal ústní či písemné pokyny, náčrty na omítce 

či v deníku.
 
Do přípravy stavebních prací se od počátku zapojil i Ing. Václav 

Dobruský. Poskytl zaměření hradu v měřítku 1:200, které vypracoval 

ze soukromých zájmů v minulosti a provedl nový půdorys budov vnitřního hradu 

tentokrát v měřítku 1:100. Jeho práce byla odevzdána dne 3. září 1948 spolu 

s přiloženým pohledem na hrad.
89

 I když byly na jaře roku 1949 zrušeny 

a vyklizeny poslední sýpky, v průběhu roku se opět obnova hradu značně opozdila. 

Na hrad bylo opakovaně posíláno i upozornění od Krajského národního výboru 

v Plzni o nutnosti splnění ročního programu. Šlo zejména o dokončení stavebních 

zabezpečení a oprav hradu, o obnovení nástěnných maleb akademickým malířem 
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Adámkem a o rekonstrukce vchodů a kaple.
90

 V polovině roku byl pověřen 

stavebním dozorem Ing. Dobruvský, který od té doby podává hlášení o postupu 

oprav a archeologických nálezech. Provádí také zaměření předhradí.
91

  

 

Půdorys hradu:
92

 

1- Vstupní věž                                         8- Kaple 

2- Červená bašta                                      9,10- Síně jižního palácového křídla 

3- Síň se schodištěm                               11- Bílá bašta 

4- Síň s arkýřem a krbem                       12- Zelená bašta 

5- Síň fraucimoru                                   13- Vnitřní nádvoří  

6- Spojovací schodiště                           14- Parkán  

7- Rampa ke kapli 
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3.2 Oprava kaple 

Počátkem listopadu byly zahájeny opravy kaple. Na východní straně hradu 

byla okna v dezolátním stavu a hrozilo sesunutí okenních částí. Štorm chtěl 

z bezpečnostních důvodů zabránit přístupu k této části hradního pozemku, a proto 

jej oplotil drátěným pletivem. Do května 1949 byla obnova kaple dokončena. 

Všechna okna, která byla zasklena dříve obdélníkovými, šestihrannými i barevnými 

tabulkami do olova či do hrubých dřevěných rámů, dostaly jednotné pevné zasklení 

šestihránky. Stará dlažba byla spravena, aby se zachoval starověký ráz. Kamenické 

články byly ponechané v drsně očištěné podobě z 90. let 19. století. Nápisy 

na stěnách byly ponechány na původní omítce, zbylé plochy zabíleny.
93

 Na podzim 

provedl Rudolf Adámek opravu nástěnné malby sv. Jiří z doby kolem roku 1520 

a malovaných výplní v poprsníku kruchty. O správnosti těchto oprav ale vznikl 

spor. Podle profesora Slánského nebyl ještě prověřen a náležitě prozkoumán 

bezpečný postup při obnově nástěnné malby, proto byly další opravy v listopadu 

zastaveny.
94

  

Z původního pozdně gotického zařízení kaple zmizelo během doby všechno, 

chyběly i plátna a paramenty
95

. Při první pozemkové reformě byla hradní kaple 

zbavena čtyř soch sv. Řehoře Velikého, Ambrože, Augustýna a Jeronýma. Sochy 

odvezli na zámek v Jindřichově Hradci. Ihned po předání objektu se NKK 

pokoušela navrátit původní inventář do kaple, aby se opět mohla sloužit mše. 

Po dlouhém jednání byly ve dnech 9. a 10. února 1950 z jindřichohradeckého 

archivu vráceny sochy církevních učitelů. Aby mohla být kaple využívána 

pro kulturní účely, konkrétně jako muzeální instalace, která měla v náznacích 

předvést život na šlechtickém sídle na konci středověku, musela být provedena 

vhodná restituce i po této stránce. V kapli se nacházela zachovaná kamenná mensa, 

na kterou byla instalována hlavní sochařská dominanta prostoru – sousoší 

Korunování P. Marie
96

 ze sbírek státního zámku v Libochovicích. Socha byla 
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nejprve důkladně konzervována a roku 1951 instalována na mense jako 

nejdůležitější plastika hlavního oltáře hradní kaple. Sochu opravil restaurátor 

František Kotrba. Hlavní myšlenkou konzervace bylo obnovit pokud možno 

původní stav.  Sice není známo jméno sochaře, ale můžeme ho zařadit mezi pozdně 

gotické umělce na počátku 16. století, pocházejícího zřejmě ze středního Podunají. 

Současně se zmíněným sousoším byla ve švihovské hradní kapli instalována pozdně 

gotická socha sv. Barbory
97

, která pochází ze zámku v Kamenici nad Lipou. Socha 

byla zřejmě vystavena na předcházejícím umístění povětrnostním změnám 

a do restaurátorské dílny přišla tak v dosti špatném stavu. Ani u této sochy neznáme 

autora. Datujeme ji podle slohových znaků do poloviny 15. století. Je zde patrný 

odklon od idealizované formy, strnulý pohyb tvrdé lámající záhyby a další. 

Konzervací bylo opět zachráněno hodnotné sochařské dílo, které nám pomáhá 

dokreslit vědomosti o sochařském umění té doby.
98

 Téhož roku správa státního 

hradu Švihov obdržela od NKK kostelní prádlo a ornáty, které byly následně 

odborně rozvěšeny a uloženy do skříně prozatímně umístěné za oltářem v kapli.
99

  

 3.3 Obnovovací práce severního paláce  

 Po dokončení obnovy kaple se práce přesunuly k severnímu paláci, 

konkrétně se lešení postavilo v malém fraucimoru. V severním parkánu 

při severním křídle byl zbourán patrový obytný přístavek. Byla ponechána 

podezdívka vnější obvodové zdi, která je zbytkem severní parkánové hradby. 

Při bourání řemeslníci objevili kamennou kouli o průměru asi 25 centimetru. 

V témže roce bylo přestavěno schodiště ke kapli. Bylo rozhodnuto nahradit 

schodiště rampou, protože původní práh portálu v jižní části severního paláce byl 

založen mnohem výše. Někdejší spád rampy byl na omítce palácového průčelí 

                                                                                                                                                                  
polychromované, laděné v barvě zlato- modrá, kontrastní červená se objevuje jen ve rtech, lících 

a Kristovy krvi. 
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patrný. Vyrovnávací schody byly založeny ve špaletě vstupního portálu. Oblouky 

pod rampou byly otevřeny pro průchod do přízemí bašty pod kaplí.
100

 

V 50. letech pokračovaly práce rychleji. Švihovu věnovaly pozornost 

hospodářské složky. Na začátku roku vyšetřovala komise, zda by se hrad dal využít 

jako skladiště. Těmto zájemcům bylo vysvětleno, že hrad se neopravuje pro 

skladištní účely. Účelem oprav bylo přiblížení se původnímu vzhledu, který je 

vyobrazen na malbě v hradní kapli. V zájmu bylo také otevření prostor veřejnosti. 

Restaurátoři se přitom nepokoušeli obnovovat dřívější renesanční stav, jelikož nelze 

vymazat dvě století švihovské sýpky.  

Do počátku května roku 1950 byla dokončena oprava prvního patra. 

V těchto prostorách se nedalo moc věcí zachránit. Staré dlažby v místnostech 

a fošnová podlaha v předsálí byly zničeny a musela tak být položena dlažba nová -

ve fraucimoru dlažba z malechovských topinek a cihelná v ostatních prostorách 

prvního patra severního paláce. V hodovní síni nebylo možné obnovit arkýř, jako se 

to podařilo v malém fraucimoru, kde byl postaven mělký arkýř na dva zachovalé 

krakorce. Otlučené omítky byly spravené a prostory prvního patra severního paláce 

vybíleny. Také zde byly pečlivě zajištěny nástěnné malby. Renesanční malby 

v hodovní síni opravil malíř Adámek a to podle tehdy platné zásady konzervace. 

Památkový úřad provedl kolaudaci maleb.
101

 Dále byla zjištěna původní dekorace 

síně týkající se typu i kvality, která ukázala na rozdělení prostoru v minulosti na dvě 

místnosti. Na východní části jsou namalovány jen hrubé rosety, naopak západní část 

zdobí bohatá heraldická nástěnná a strojní malba.  

Úpravy postupovaly do prostor schodiště. K  jednání o palácovém schodišti 

se dostavil i v té době těžce nemocný Ing. Dobruský, který svévolně opustil 

nemocnici. Byl pověřen vypracováním náčrtů na okna schodiště. O čtyři dny 

později v nemocnici zemřel.
102

  

Během června se opravovalo vnitřní nádvoří. Na jeho úpravu bylo 

spotřebováno sedm nákladních aut písku. V srpnu zde bylo podle projektu 

                                                           
100

 Lancinger, Muk, s. 38. 
101

 Štorm, s. 177; Lancinger, Muk, s. 39. 
102

 Štorm, s. 178. 



42 
 

postaveno nové schodiště s šindelovým přístřeškem k poškozenému portálu 

do přízemní místnosti východní části jižního paláce. Koncem roku se pracuje 

na drobných dokončovacích pracích, jako je osázení nových dubových dveří 

v místnostech severního paláce, opravené gotické dveře kaple a obnovená rampa. 

Také byl postaven nový krov přístřešku pod rampou, ze západního parkánu otevřen 

dveřní prostor do Červené bašty, dodána a poté vysázená nová okna pro palácové 

schodiště.
103

   

3.4 Opravy v roce 1951 

Roku 1951 bylo obnovováno palácové schodiště. I zde se restaurátoři snažili 

zachovat, co zbylo z minulosti. Do patra byly schody úplně přestavěny. V druhém 

patře zůstaly staré schody kamenné a cihelné, jen úplně vydrcené a zničené kousky 

byly vyměněny. Cihly, které byly získány při bourání přístřešků, byly použity 

na opravu dlažby. Dveřní ostění a kamenné kříže okenních ostění
104

 nebyly 

doplněny. Zárubeň dveří do zbrojnice, která je zároveň zbytkem ostění okna 2. patra 

jižního paláce, byla upravena na zachovaných barokových dveří zděnou, na hranách 

okosenou zárubní. Rozbitá baroková dveřní křídla truhlář opravil a podle nich 

zhotovil dveře do přízemí schodiště. Okna byla ošetřena truhlářskou prací podle 

původního členění. K jejich zasklení posloužily vyřazené šestihránky z kaple 

a tabule u barevných terčů z Nostického paláce. Ty však postačily pouze na zasklení 

tří oken. Teprve roku 1953 bylo prozatímní zasklenění vyměněno za renesanční 

barevné tabule podle návrhu dr. Evy Christovy. Barevné zasklení bylo v prostoru 

schodiště použito, aby návštěvník při průchodu mohl sledovat barevné obrazy 

v oknech. V druhém poschodí byla barevnost skel ztlumena, aby nerušila účinek 

zbytků polychromie na gotickém pilíři. Otlučené omítky byly vyspraveny a prostor 

schodiště ucelen bílením. V březnu 1951 byly dokončeny poslední úpravy 

palácového schodiště.
105

 

Obnovovací práce nejednou zdržely doposud nevyklizené prostory. Dne 

20. února 1951 bylo zahájeno řízení o přidělení pozemků zasahujících do vnějšího 

                                                           
103

 Tamtéž, s. 179. 
104

 Vnitřní plochy otvorů ve stěnách 
105

 Štorm s. 179; Lancinger, Muk, s. 39 - 40. 



43 
 

opevnění na východní straně hradu, které v té době patřily Františku Fialovi a Karlu 

Tetírkovi. V červnu téhož roku vyzvala NKK nájemníka Škopka, aby vyklidil 

na hradě kůlnu vedle stodoly, ve které se nacházel vrak jeho vozu, aby se mohlo 

pokračovat v asanačních pracích.
106

  

V jarních a letních měsících pokračovaly práce na dalších několika místech. 

Byl zbořen přístavek chléva a kůlny v jižním parkánu, vydlážděn průjezd brány, 

osázena vrata do brány vnitřního nádvoří a velké věže, opraven vstup k Červené 

baště a zdejší stará shnilá okna byla vyměněna. Tento postup oprav se může zdát 

poněkud nesouvislý, ale nakonec byl hospodářsky výhodný z hlediska využití 

pracovních sil, materiálu a v neposlední řadě také počasí.
107

 

Další velká obnova se týkala zastřešení věže Kašperky při budově zvané 

purkrabství (někdejší pivovar) na jihozápadním nároží vnějšího opevnění. Oprava 

trvala od září do prosince roku 1951. Věž měla porušenou džbánovou klenbu 

spodního vězení, polozřícenou lunetovou klenbu v patře a rozrušenou korunu. Podle 

projektu byla věž dozděna tak, aby nad místností s lunetovou klenbou mohlo 

vzniknout podstřeší s dostatečně vysokou nadezdívkou. Kuželová střecha byla 

přizpůsobena výškou k sousednímu purkrabství. Podle toho byl zvolen spád střechy 

tak, aby kompoziční celek objektu nebyl narušen. Došlo také k vyzdění trupu 

i s cihelnými armaturami, k zpevnění kleneb a nasazení kuželové střechy. Obrys 

torza válcové věže se zbytky neopršené omítky zůstal zachován.
108

 

3.5 Asanace jižního paláce a další úpravy  

Během roku 1952 byla na programu obnova prostor prvního a druhého patra 

jižního paláce. První patro, poměrně zachovalé, bylo rozděleno příčkou na dva sály. 

Režné omítky byly oprášeny, opadlá místa doplněna, spravena dlažba, obnoven 

zřícený arkýř a osázená nová okna. S přihlédnutím na poměrnou temnotu prostoru, 

byla okna zasklena solínovým sklem bez vnitřního dělení. Staré mříže byly 

v oknech ponechány. 
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V dalších měsících docházelo opět k drobným pracím na různých místech. 

Byla opravena dlažba v Červené baště, položena nová dlažba v patře obnovené věže 

Kašperky. Dlouhé jednání předcházelo zrušení hospodářství v předhradí, rozebrání 

záchodové budky na nádvoří a zavedení hnojiště. V dubnu začaly práce 

na zajišťování základů Zlaté bašty. Zároveň byly vykonány přípravy k obnově 

parkánové zdi a založeny klínové opěrné pilíře, které upevnily ohrožené základy 

vítězného oblouku kaple.
109

   

K obnově velké palácové síně v druhém poschodí jižního paláce bylo 

zapotřebí zajistit vhodné zastropení. Na základě architektonické analýzy se zjistilo, 

že sál byl zakryt kazetovým stropem. Vyvstala nutnost takový strop opatřit. 

Břetislav Štorm doporučoval použít k zakrytí velkého sálu kazetový strop ze zámku 

v Dobrovici u Mladé Boleslavi
110

. Důvodu zde bylo několik. Důležité je zmínit to, 

že postavení paláce a vznik dobrovického stropu časově připadá na stejnou dobu, 

jedná se o 16. století. Touto volbou byl také ušetřen materiál, který by musel být při 

adaptaci stropu pořízen. Jedním z dalších důvodů byl fakt, že vypracované staré 

dřevo má větší trvanlivost než dřevo zcela nové, které se může trhat. Navíc strop se 

do místnosti rozměrově hodil a odpovídal původní renesanční úpravě sálu. 

Renesanční malovaný kazetový strop byl na Švihov dovezen oblastním inspektorem 

Josefem Pilkou v létě roku 1952. Způsob opravy dobrovického stropu byl složitý. 

Restaurace zahrnovala mimo jiné i truhlářské úpravy, vyspravení rámů, zarámování 

kazet, čištění špíny, zatmelení děr po hřebech a retušování. S opravou stropu se 

započalo 27. ledna 1953 a práce trvala celý rok. Na jeho obnově se podílela 

zejména Milada Zbíralová. Poté byla pro něj sestavena speciální konstrukce 

v hlavním sále jižního paláce a počátkem roku 1954 osazeny všechny jeho kazetové 

desky, erby, kytice, vyzlaceny lišty a strop byl nakonec převoskován. Sál vydláždili, 

očistili gotické portály, zasklili okna a stěny vyspravili omítkou. Díky dlouhé a 

namáhavé spolupráci architektů, uměleckých historiků, malířky, řezbáře a tesařů 
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bylo zachráněno krásné umělecké dílo a též navrácena společenská funkce. Strop 

byl prohlášen za státní kulturní majetek.
111

 

V témže roce byly zahájeny stavební úpravy palácové síně. Vybourali 

zazdívky gotických oken. Rekonstrukce ostění se mohla opřít o zachovalé 

podokeníky, které zůstaly při přestavbě na sýpku téměř ve všech oknech. Některá 

okna prošla rekonstrukcí, některá byla vyštukována a dva páry štukových oken 

ponechány na památku po tehdejším využití hradu. Podlaha sálu byla vydlážděna, 

hlazené omítky očištěny a podle potřeby doplněny. Na konci roku byl již palácový 

sál po stavební stránce upraven kromě okenních otvorů, které zůstaly na zimu 

zabedněny.
112

  

I v tomto roce přicházely na hrad žádosti o hospodářské využití hradu. 

Konkrétně v listopadu bylo žádáno o propůjčení hradních sklepů ke skladování 

brambor a v prosinci o propůjčení předhradí pro umístění dobytka. Těmto 

žadatelům bylo vysvětleno, že Švihov pro svoji památkovou hodnotu nemůže být 

nadále využíván pro hospodářské účely. 

3.6 Závěrečné práce v letech 1952 - 1954 

   Opravné práce se přesunuly do velkého sálu v druhém patře severního 

paláce. V zimním období se přešlo k vybourání okenních otvorů. Na rozdíl 

od jižního paláce se zde zachovala téměř všechna ostění a pro všechna okna byla 

zajištěna truhlářská práce. V tomto stadiu byly práce v paláci pozastaveny, jelikož 

bylo nutné nejprve přikročit k opravě vodovodu a kanalizace v předhradí, aby 

klíčník mohl uvolnit svůj byt v přízemí severního paláce a vystěhovat se do nově 

zřízeného bytu v domě čp. 2. Při výkopu vodovodu a kanalizace se objevily tři 

metry silné a šest metrů dlouhé zdi ukončené nasazeným základem jiné zdi, která 

pravděpodobně tvořila hrazení příkopu. Z toho plyne, že velké nádvoří bylo 
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od východního vnějšího opevnění odhrazeno a příkop byl po vnějším obvodu 

opatřen hradební zdí.
113

 

Jak opravy postupovaly a hrad byl stále více zachraňován od zapomenutí, 

měly o jeho využití zájem různé složky. Například pan Václav Krs, odborný učitel 

střední školy ve Švihově, žádal, aby mu byla propůjčena místnost Červená bašta, 

ve které zamýšlel uspořádat výstavu obrazů Švihova a okolí. Za určitých podmínek 

(nepoužití hřebíků a skob) mu byla výstava povolena.
114

 I v těchto letech žádalo 

hospodářské družstvo pronajmutí prostor v hradu. Nejprve na uskladnění 

předkličovacích brambor k setbě a to na dobu od 1. listopadu1952 do 30. dubna 

1953. Žadatelům bylo připomenuto, že nejdříve musí zkusit najít jiné místo 

k uskladnění, aby neutrpěla památková hodnota objektu. Navzdory tomu Krajský 

národní výbor v Plzni přidělil výměrem ze dne 8. září 1953 stodoly a stáje hradu 

pro účely výkupního skladu v Přešticích. Ministerstvo školství, věd a umění v Praze 

a rada krajského národního výboru v Plzni ovšem s tímto rozhodnutím nesouhlasily. 

Nelíbilo se jim používání stájí vzácné historické památky pro účely dokrmny 

dobytka. Po několika žádostech, dopisech a rozhovorech se rada Krajského 

národního výboru v Plzni usnesla, aby objekt hradu Švihova, jako jedna 

z nejvýznamnějších stavitelských památek Plzeňského kraje, sloužil nadále 

výhradně ke kulturně osvětovým účelům a nebylo tak obnovováno nebo 

rozšiřováno hospodářské užití. V důsledku toho nevyhověly žádosti Krajského 

výkupního podniku v Plzni o zřízení dokrmny dobytka v hradním objektu.
115

 

Nakonec byly družstvu pronajaty stáje a stodoly v nádvoří za podmínky využití 

uvedených prostor jen k uskladnění slámy a sena. Přistupovat k těmto budovám se 

mohlo jen z jižní strany objektu, ne hlavní branou, aby nedošlo ke znečištění. Roku 

1954 opět hospodářské družstvo žádalo o pronajmutí místností. Tentokrát bylo 

přeštickému družstvu vyhověno a uvolněny prostory nad bývalými stájemi 

pro dočasné uložení. Nájemníci slíbili, že budou používat zadní cestu do objektu 
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a zároveň udržovat pořádek a dbát na úklid. V témže roce byly na hradě zřízené 

hromosvody a zdvojena krytina nad jižním palácem.
116

 

V první polovině roku 1954 pokračovaly úpravy hospodářských budov, 

připravovala se hygienická zařízení pro návštěvníky hradu a dokončovala úprava 

bytu pro klíčníka a přilehlého badatelského pokoje.
117

 Rokem 1954 byla ukončena 

rozsáhlejší obnova hradu. V dalších letech byly na objektu prováděny opravy 

zejména menšího rozsahu a začal se klást důraz na restaurátorskou činnost 

a náznakovou instalaci. 
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4 Hrad v péči Národní kulturní komise 

a Státní památkové péče 

Po převzetí hradu Národní kulturní komisí v roce 1947 se rozjely záchranné 

a obnovovací akce. Kromě stavebních úprav v prostorách hradu proběhl 

archeologický průzkum a první historická instalace.  

4. 1 Pronájem hradu Švihov 

Hrad byl i za působení NKK pronajímán civilním osobám k různým účelům. 

Jedním z nájemníků se stal František Krátký, rolník ve Švihově, který obýval 

místnosti v přístavku u stáje, stodolu, koňskou stáj a půdu nad tímto objektem. Bylo 

mu také povoleno používání dvora. Nájemník František Skala, hospodář 

ve Švihově, také podepsal nájemní smlouvu, kterou mu byla přidělena zahrada 

za stodolou za roční nájem ve výši 360 korun. Josef Voráček a Josef Hora si 

pronajali stodolu, za kterou jim byl vyměřen nájem 840 korun.
118

 V roce 1952 byla 

uzavřena nájemní smlouva mezi Československým státem zastoupeným Národní 

kulturní komisí pro správu státního kulturního majetku v Praze, majitelem 

švihovského objektu a Alexandrem Ivančenkem, klíčníkem hradu Švihov. Alexandr 

Ivančenko měl v pronájmu služební byt tvořený jednou místností s příslušenstvím. 

Pronájem byl přechodný a nájemce se zavázal, že v případě kulturního využití 

objekt uvolní. Dalším nájemníkem se stal pan Vojtěch Petlan, správce hradu 

Švihov, který obýval bezplatně služební byt v budově č.p. 2, skládající se z jedné 

kuchyně a dvou pokojíků s příslušenstvím.
119

 Nájemní smlouva byla uzavřena 

i s hospodářským družstvem skladištním a výrobním z Přeštic, který využíval 
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prostory k uskladnění slámy a sena. Pronájem byl stanoven na dobu od 1. července 

1952 do 30. června 1953 a činil 2100 korun.
120

  

Všichni nájemci se zavázali, že pronajatý objekt budou udržovat v náležitém 

pořádku a na svůj náklad provedou všechny drobné udržovací opravy. K provedení 

podstatných změn na najatých objektech museli nájemci požádat o souhlas 

technickou kancelář NKK. Po skončení nájemního poměru byl nájemce povinen 

prostory odevzdat v řádném a původním stavu. Za veškerá poškození ručili 

nájemníci. V budoucnosti se objevily s některými nájemníky problémy, když 

v době potřeby nevyklidili dané prostory.
121

    

4.2 Archeologický průzkum 

V listopadu 1951 provedli pracovníci Archeologického ústavu průzkum 

opevnění. Výkop byl uskutečněn ve dnech 11. – 28. listopadu 1951 pod vedením 

Ing. arch. Dobroslavy Menclové. Výkop měl dva hlavní cíle. Prvním úkolem bylo 

odhalení průběhu a charakteru vnějšího opevnění hradu na jižní, východní a severní 

straně, které podlehlo již v 17. století. Jako orientační pomůcky při průzkumu 

sloužily zdejší malby, konkrétně Willenbergova kresba z počátku 17. století a freska 

v hradní kapli, na níž je hrad zobrazen v pozadí legendárního zápasu sv. Jiří 

s drakem v době kolem roku 1520. Druhým úkolem bylo doplnit průběh vnitřního 

opevnění kolem hradu.
122

 

Průzkum započal sondami při jižní straně hradu v místech, kde v prostorách 

purkrabství končí zachovalá část vnějšího hradebního okruhu. Zde se očekávalo, 

že na ni naváže zbořené opevnění, jehož průběh a ráz měl výkop odhalit. 

Willenbergův obraz ukazuje pobořené zevní opevnění, což dokazuje, že již tenkrát 
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nebyla tato část pevnostního okruhu udržována. Západní část opevnění zůstala 

ušetřena díky přilehlým hospodářským budovám.
123

 

Na počátku výkopu na jižní straně hradu u budovy purkrabství se objevily 

základy hranolové věže zesílené po bocích opěrnými pilíři. Na věž navazovala 

na východní straně s ní vázaná hradební zeď 2 metry silná, která směřovala 

k jihovýchodní nárožní baště. Hradební zeď jako celé vnější opevnění byla 

vystavěna z lomového zdiva. Na jižní straně byla hradební zeď u hranolové věže 

zesílena. Další osmimetrový průběh zdi nebylo možné zjistit. Při výkopu se totiž 

narazilo na bahno a spodní vodu a nebyly nalezeny stopy po zdivu a stavebním 

materiálu. Zeď bylo možné vypátrat zase až ve vzdálenosti 250 centimetrů 

od jihovýchodní nárožní bašty, jejíž půdorys měl v minulosti tvar podkovy. Od ní 

opevnění směřovalo v přímém směru k baště východní. Na východní straně naproti 

kapli navazovala na hradby mohutná bašta, jejíž půdorys měl rovněž podkovovitý 

tvar. Její zdivo bylo zčásti zachováno. Na severovýchodní straně se k baště 

připojovala hradební zeď a zdá se, že zde bylo přistavěno schodiště na ochoz. 

Zjišťování hradní zdi severovýchodní části bylo obtížné. Pozemky, které se 

nacházejí vně, byly pronajaty komunálnímu podniku, který v těchto prostorách měl 

uskladněn v kůlnách a přístřešcích řezivo. Tři metry od této zdi probíhala cesta, 

která sice patřila k hradu, ale v té době byla využívána místním družstvem. Další 

problém představoval elektrický kabel. Proto bylo možné zjistit průběh hradeb jen 

v částech mezi kůlnami a skládkou dříví s ohledem na kabel. Podařilo se určit 

nároží, v němž zeď navazovala na severovýchodní baštu, jak také ukazuje freska 

v kapli. Severní část opevnění byla zjištěna uvnitř zahrady a skládala se z hradební 

zdi a malé podkovité věžičky. V blízkosti vstupní brány byly nalezeny základy 

pozdější podélné přístavby.
124

   

Fortifikační věnec kolem hradu se sestává z parkánu, zesíleného na nárožích 

válcovými věžemi, z nichž tři stojí, čtvrtá severovýchodní Zlatá bašta se 

nedochovala. Byla tvořena dvěma částmi, hranolové a válcové. K jihozápadní části 

bašty přiléhala ohradní zeď parkánu táhnoucí se ke kapli. Zjistilo se, že zeď byla 

úplně rozbořena, základy patrně rozrušila povodeň. Tímto výkopem byly doplněny 
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základní poznatky o vnitřním opevnění hradu. Další práce už nebyly započaty, 

protože práci v terénu znemožnilo počasí. Na rozdíl od vnějšího opevnění se zde 

našly nějaké archeologické předměty, například zbytky keramiky, kachle 

s figurálními náboženskými výjevy, hrncové kachle, střepy nádobí a další. Nálezy 

byly roztříděny a uloženy v krabici u správce hradu.
125

  

Půdorys hradu Švihova s opevněním:
126

 

1- Vstupní věž                                                  15- Vstupní věž do vnitřního hradu 

2-6- Základy opevnění (výkop 1951)              16- Most přes příkop 

7- Vrátnice (výkop 1951)                                   17- Renesančního křídlo  

8- Věž Kašperka                                                 18- Červená bašta 

9- Bývalý fraucimor                                           19- Zlatá bašta (výkop 1951) 

10- Byt                                                                20- Bílá bašta 

11- Předhradí s hospodářskými budovami      21- Zelená bašta 

12- Vnější vodní příkop                                      22- Bašta pod kaplí 

13 – Mlýnský náhon                                           23- Původní překlenutý parkán  

14- Vnitřní vodní příkop                                    24- Vnitřní nádvoří hradu  
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Díky prozkoumání stojících budov hradu, bylo přiblíženo vnitřní zařízení 

a jeho zmizelé součásti. Na severní straně zevního hradebního okruhu, na půdě 

domku při bráně, byla nalezena nepoškozená konstrukce někdejšího hradebního 

ochozu. V nepoškozených hradních palácích bylo také leccos odhaleno. 

Pod dlažbou velkého sálu v druhém patře severního paláce se přišlo na úplně 

neporušenou podlahu z tvrdého bílého štuku pocházející patrně z 16. století. 

V obdobném sále v jižním křídle objevili ztrouchnivělé stropní trámy na čtyřech 

obvodních zdech. Součástí výkopu byly také sondy v podlaze purkrabství na jižní 

straně hradu, které měly zjistit, zda zdejší původní strop neměl střední podpory. 

Původní podlaha se nenašla, navíc se objevila spodní voda, tudíž byl výsledek 

negativní. Průzkumu bylo kromě budov podrobeno i okolí dotčené 

architektonickými zásahy- vegetace, vodní díla a podobně.
127

   

 Výsledek výkopu Ing. arch. Menclová zaznamenala do starého plánu 

hradního obvodu, který v minulosti vypracoval Ing. Dobruský. Byly objeveny 

základy hranolové věže s brankou na východním nároží purkrabství, odkud vedla 

hradební zeď přes močáliště k baště, odtud dále pokračovala směrem 

severovýchodním k východní baště. Při výkopu byla prozkoumána i Zlatá bašta, 

kde bylo po odkrytí základů zjištěno, že byla větší než ostatní tři bašty. Možná proto 

se jí také říká Paní bašta.
128

  

NKK provedením architektonické analýzy, která měla být především 

podkladem pro vypracování asanačního projektu, pověřila Ing. arch. Dobroslavu 

Menclovou. Základní pomůckou pro vypracování analýzy byly plány skutečného 

stavu objektu. NKK požadovala, aby Ing. arch. Menclová postupovala podle 

předepsané osnovy práce a doložila potřebné grafické přílohy. Odměnou 

za odevzdání elaborátu do 30. prosince 1951 byl honorář ve výši 5000 korun.
129

 

Ing. arch. Menclová odevzdala grafický i písemný elaborát 29. prosince 1951. 

Výsledky archeologického průzkumu i architektonické analýzy zpracovala 

v axonometrické rekonstrukci hradu, která byla uveřejněna v roce 1953 v Umění 

                                                           
127

 MENCLOVÁ, Dobroslava. Švihov – hrad pozdního středověku. In: Zprávy památkové péče. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, říjen 1954, roč. 14, č. 6 – 7, s. 164. 
128

 Štorm, s. 180 – 181.  
129

 Architektonická analýza, 6. prosince 1951, in: Národní archiv Praha, fond Státní památková 

správa, karton 120, hrad Švihov. 



53 
 

i ve Zprávě památkové péče. Při srovnání rekonstrukce Dobruského z roku 1947 

s vědecky pojatou rekonstrukcí Menclové z roku 1951 zjišťujeme jen rozdíly 

v názoru na východní část vnějšího opevnění, o němž pan Dobruský nemohl mít 

před výkopem přesnou představu. V jeho práci schází hranolová věž při purkrabství 

a Zlatou baštu považuje za menší, než bylo výkopem zjištěno.
130

  

Výkop sloužil jako opora při adaptačních a záchranných pracích na hradě, 

protože na jeho výsledku byl založen návrh náznakové rekonstrukce původního 

hradebního obvodu. Na těchto pracích se podílel veškerý kolektiv pracovníků, kteří 

byli vedeni jednotící architektonickou myšlenkou obnovy. Část objevené vnější 

hradby a jihovýchodní bašta byly po odhalení obnoveny do výšky přibližně 

80 centimetrů nad terén.
131

  Současně byl obnoven do výše dva metry úsek 

vnitřního opevnění s baštou při kapli.
132

 Navíc tyto cenné poznatky posloužily 

k hlubšímu vědeckému poznání stavby i pozdně gotické architektury. 

4.3 Zánik Národní kulturní komise 

V roce 1952 došlo k velkým změnám v organizaci památkové péče. Mimo 

jiné byla ukončena činnost NKK, která byla přeměněna na poradní sbor ministra. 

Sbor se však nikdy nesešel. Její agendy (tedy i hrad Švihov) byly společně 

s agendou Státního památkového ústavu a Státního fotoměřického ústavu sloučeny 

pod nově vzniklou Státní památkovou správu, která byla zřízena pod ministerstvem 

školství a osvěty. Měla na starosti jak evidenci památek, tak i jejich průzkum 

a údržbu. Vedle kulturních památek dohlížela také na ochranu přírody.
 133

 

4.4 Instalace historických prostor  

Dřívější instalace historického objektu se omezovala na vytvoření 

neutrálního interiéru, který tvořila přírodovědecká nebo mineralogická sbírka nebo 
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sloužil jako vzpomínková síň některého místního kulturního pracovníka.
134

 

Z minulosti existují záznamy o návštěvách veřejnosti, ale areál hradu v té době 

sloužil především jako hospodářský dvůr, paláce jako sýpka a skladiště 

a v některých místnostech se bydlelo. Aby mohly být švihovské prostory přístupné 

veřejnosti, bylo třeba po obnově vnitřních prostor hradních paláců najít náplň 

jednotlivých místností.  

V 50. letech byly tři opravené místnosti úplně prázdné, bez veškerého 

zařízení. Správce hradu proto prosil NKK o dodání odpovídajícího zařízení nebo 

nějakých sbírek, aby byl uspokojen zájem návštěvníků. Řada návštěvníků 

přicházejících na hrad poukazovala na prázdné prostory a dožadovala se možnosti 

shlédnutí interiéru jako tomu bylo na ostatních zámcích a hradech.
135

 

Seznamy potřebného mobiliáře pro instalaci Švihova byly odevzdány správě 

státního kulturního majetku již v září roku 1952, ale do dubna následujícího roku 

nebyly věci dovezeny. Při vyřizování instalace se totiž vyskytly četné problémy. 

Především se nevědělo, kde se potřebné exponáty, jako v případě výšivky 

z 16. století a gobelinu ze 17. století, nalézají. Také nastala složitá otázka dopravy, 

převozu a nákladů. Cesty pro jednotlivé interiérové kusy byly velmi nákladné, proto 

se hledaly levnější příležitosti a možnosti k převozu mobilií. Bylo zapotřebí stanovit 

zvláštního referenta, který by po organizační stránce s přihlédnutím 

k ekonomickému využití vozidla koordinoval všechny potřeby instalace.
136

   

Instalace v historickém objektu je vždy složitější než třeba instalace nějaké 

sbírky či výstavy. Zahrnuje v sobě již samu architektonickou památku, která je 

sama exponátem. Nejde jen o výběr a umístění nábytku, ale musíme vzít v úvahu 

i kapacitu objektu a jeho zaměření. Zároveň je nutné skloubit obnovu památky s její 

instalací, aby byl dosažen cíl jednoty úpravy a náplně historického objektu.
137
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Prvním návštěvám na hradech a zámcích byly zpřístupněny vybavené 

prostory, které byly ještě běžně používány. Později dochází k novým instalačním 

plánům a změnám interiéru. Na Švihově byla odlišná situace. Hradu, který byl 

využíván pro hospodářské účely, chybělo jakékoli vybavení. Státní správa mohla 

libovolně nakládat s veškerým zabaveným inventářem, proto postupně doplňovala 

slohově se hodící předměty do švihovského hradu. V tomto případě se nepočítalo 

s realistickou popisnou instalací, ale bylo využito tak zvané „náznakové instalace“. 

Jednalo se o použití nepůvodního vybavení z různých míst a zajištění jednotlivých 

prostor, které by naznačovaly úlohu a funkci zařízených místností. Instalace je 

zároveň vlastní architektonickou památkou a je sama exponátem. V budoucnu byl 

takový způsob instalace velmi oblíbený a mnoho zámků a hradů má takto vyřešený 

interiér. Při takovém druhu instalace je důležitý výklad, který na hradě zpočátku 

nebyl na dobré úrovni. Proto byl vyhledáván mobiliář, který by zaplnil prostory tak, 

aby jejich funkce byla jasná bez potřeby odborného komentáře. Instalační plán se 

zakládal na historických faktech, slohové a stavební analýze a archeologických 

poznatcích. 
138

 

Postupně s obnovou hradu započalo i zaplňování vnitřních prostor. 

Autorkou prvního interiérového zařízení hradu byla Ema Charvátová. Existující 

archivní dokumenty od Ing. arch. Václava Kubce (syn tehdejšího stavitele 

na hradě), které se týkají první instalace hradu, je možné prohlédnout si v přílohách. 

Fotografie jsou poměrně vzácné, protože z této doby se mnoho archiválií 

nedochovalo.
139

 Svoz jednotlivých kulturních předmětů vybraných pro instalaci 

probíhal ze všech koutů České Republiky, například z Blatné (stůl), Lnářích 

(medvědí kožešina, křeslo, pět židlí), Horšovského Týna (obdélný stůl, šest židlí), 

Klášterce nad Ohří (tři gobelíny, dvě renesanční židle, jedna renesanční truhla, dvě 

rytířská brnění), ze Sychrova (socha světce s knihou, cínový džbán, socha sv. Jana 

nově polychromovaná) a z dalších míst.
140

 

Nejprve byla hotova kaple, která proměnila  prostor v církevní umění pozdní 

gotiky. Do kaple na hlavní oltář bylo umístěno již zmíněné plastické sousoší 

                                                           
138

 Jirák, Bojčuk, s. 63 - 64. 
139

 Tamtéž, s. 64. 
140

 Instalace ve Švihově, 19. prosince 1953, in: Národní archiv Praha, fond Státní památková správa, 

karton 120, hrad Švihov. 



56 
 

a navrácené sochy církevních otců. Další exponáty byly doplněny ze svozu. 

Na chodbě, která vede k síni paní, se vystavilo brnění, což mělo vyvolat iluzi 

přítomných strážců. V síni paní byla nejprve jen pozdně gotická socha světice, která 

byla po získání dalšího mobiliáře přesunuta do kaple. V této místnosti instalovali 

sedací nábytek, lůžko a další. Zároveň byla naplněna hodovní síň kopiemi 

renesančního mobiliáře hlavně ze svozů Plzeňského kraje. Zařizování zbrojnice se 

vyhnulo dekorování stěn zbraněmi. Namísto toho byly exponáty opřené o stěny, aby 

měl návštěvník dojem možnosti použití zbraně. Zároveň zde byla postavena socha 

sv. Jiří k představě dobového rytíře. Roku 1954 byl instalován již zmiňovaný 

renesanční kazetový strop v sále druhého patra. Otázkou zde zůstala další instalace 

místnosti.
141

 

Umístěné exponáty někdy zcela nevyhovovaly instalačnímu programu. Byly 

to většinou kopie, protože veškeré originály se nacházely v depozitu různých muzeí. 

Nezbývalo nic jiného než se spokojit s tímto stavem ovšem za předpokladu, že 

jakmile se objeví vhodnější exponát, je nutné jím nahradit ten stávající. Nelze také 

stanovit čistý sloh interiéru. Nemůžeme říci, že se jednalo o gotický nebo 

renesanční interiér. Nebylo v silách vytvořit skutečný gotický/renesanční prostor 

z předmětů, které byly k dispozici.  Současníci si byli vědomi toho, že je stále 

co zlepšovat a nutné hledat detailnější a dokonalejší zprávy minulosti. Proto 

instalace nebyla definitivní. Nadále se získávaly jednotlivé předměty. Instalace 

prostor stejně tak jako stavební obnova neměla podobu jednorázové opravy, nýbrž 

narůstajících prací.
142

 Měla přiblížit dobový sloh životních forem a obsah života, 

nikoli vyvolání realistické představy o dobovém bydlení s veškerými podrobnostmi. 

Proto byla jen náznakem přiblížena funkce zbrojnice, síně pro strážné i pro paní.  

Z toho plyne, jak se tato instalace lišila od ostatního tradičního zařizování 

interiéru.
143

 

Roku 1956 probíhala na hradě revize mobiliáře. Za podklad sloužil „Seznam 

mobiliáře“, který pořídila soupisová skupina Jarmila Šolcová s Dr. Hlávkou 

ve dnech 19. - 25. května 1953 a dále „Seznam přírůstků mobiliáře“. Mobiliář, 
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instalovaný do výstavních místností, byl od doby soupisu několikrát přemístěn, 

takže jeho rozmístění neodpovídalo zapsání v seznamu. Popsané kartičky a lístky 

s inventárními čísly se poničily nebo dokonce u některých předmětů chyběly. Při 

těchto revizích některé předměty (příkladem je schránka na patrony v roce 1956) 

nebyly vůbec nalezeny. Je možné, že je odcizil návštěvník. Jiné předměty byly 

poškozené, zapůjčené, převezené nebo zlikvidované. V důsledku zjištěného stavu 

bylo třeba zařídit potřebná opatření.144
 

4.5 Návštěvnost hradu v 50. – 60. letech  

Zatímco stavební vývoj pod vedením Ing. Břetislava Štorma byl ukončen 

roku 1954, instalace interiéru byla nadále ve vývoji. Každý rok na hrad docházelo 

více návštěvníků, například za rok 1956 zavítalo na hrad kolem osmi tisíc 

návštěvníků., v roce 1967 to bylo již jedenáct tisíc. V sezóně vždy návštěvnost 

stoupala. Pro návštěvníky byly připraveny brožurky o Švihově, které si mohli 

zakoupit. Byly rozesílány letáčky a také pozvánky na školy, protože objekt byl 

a stále je vhodný i pro školní výpravy.
145

 

Průvodcovský výklad měl v té době na starosti správce hradu Kulhánek 

a klíčník Ivančenko. Pan Kulhánek mimo jiné obstarával na hradě úklid. Hrad byl 

díky němu uklizený a čistý. Jako jediná výtka k vedení památky se ukázala špatná 

výslovnost Ivančenka při výkladu hradu, která byla pro návštěvníky někdy 

nesrozumitelná. Z důvodu očekávání stále větší návštěvnosti bylo potřeba vytvořit 

text pro průvodce. Tohoto úkolu se zhostil lektor Ladislav Fuks, který sepsal 

průvodcovský sylabus. 
146

 Textu bylo vytýkáno, že některé zmínky i celé pasáže se 

několikrát v textu opakují bez lokální souvislosti. Jednalo se o didaktický text, který 

průvodci měli vyprávět různorodému kolektivu při prohlídce hradu. K tomuto účelu 

bylo třeba text přizpůsobit, zejména některé údaje zestručnit a upravit.
147

 Sylabus 

schválila Státní památková správa v roce 1957. Nenalezneme zde jen pouhý výklad, 
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ale také metodiku, která průvodci radila, jak správně prezentovat, co je na hradě 

k vidění. V úvodu uvedl instrukce, které měl průvodce dodržovat, například 

nepodávat rozsáhlý a náročný výklad či opakování některých důležitých informací, 

které je třeba si zapamatovat. Autor nezapomněl ani na druhotné okolnosti jako je 

například velikost a složení skupiny či povětrnostní vlivy.
148

  

Prohlídka roku 1957 začínala výkladem historie na nádvoří před vstupem 

do hradu. Hradní bránou se vešlo do prvního patra severního paláce, kde byl výklad 

zaměřen na stavitele hradu Půtu Švihovského a jeho rod. Dále se pokračovalo 

do hodovní síně, poté do fraucimoru. Součástí prohlídky byla hradní kaple, kde se 

průvodce zaměřil na dochovanou fresku a znovu na rod Švihovských. Návštěvníci 

mohli na malbě vidět, jak vypadal hrad v době svého stavění v první čtvrtině 

16. století. Součástí prohlídky byl velký hradní sál ve druhém patře jižního paláce, 

ve kterém se zavzpomínalo na období Černínů z Chudenic, jejich počínání na hradě 

a instalovaný dobrovický strop. Návštěvníci odtud mohli pozorovat z oken zbytky 

vnějšího opevnění hradu. Poslední místností přístupnou v té době byla zbrojnice. 

Průvodce návštěvníkům v průběhu prohlídky pohovořil o funkci místností, 

stavebních prvcích i o vývoji stavby. I když sylabus obsahuje jen přístupné prostory 

v době jeho sepsání, stal se vzorem pro další zpracování průvodcovských textů.
149
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5 Vývoj do konce 20. století 

I v dalších letech se na hradě opravuje, zlepšuje a obnovuje, jen ne už 

v takové míře jako mezi lety 1948- 1954. Kromě stavební a restaurátorské činnosti, 

stojí za zmínku také filmové natáčení na hradě nebo vývoj průvodcovského textu.   

5.1 Převedení majetku 

V březnu 1960 byla jednostranným opatřením převedena nemovitost 

státního hradu Švihov do správy Krajského vlastivědného ústavu v Plzni, který tak 

převzal celkem stavební parcely ve výměře 9 398 metrů čtverečních v hodnotě 

28 194 korun a pozemkové parcely ve výměře 10 678 metrů čtverečních v hodnotě 

10 678 korun.
150

  

Dne 15. května 1960 Krajský vlastivědný ústav převzal movitý majetek 

kulturní povahy instalovaný nebo uskladněný na státním hradu ve Švihově, který se 

na objektu k danému dni nacházel včetně předmětů, které byly podle záznamů 

v operativně technické evidenci.
151

 V červnu 1960 Státní památková správa 

v likvidaci v Praze, zastoupená správcem hradu panem Kulhánkem, odevzdala 

z pověření ministerstva školství a kultury jednostranným opatřením movitý majetek 

užitkové povahy podle inventurních seznamů do správy Krajského střediska státní 

památkové péče a ochrany přírody Západočeského kraje v Plzni, v zastoupení Jiřího 

Kříže.
152

  

O rok později došlo k vytřídění mobiliáře státního hradu Švihov. Komise 

pro vytřídění začala dne 5. května 1961 eliminací mobiliáře ve všech prostorách 

objektu za vedení správce hradu, který upozornil členy komise i na drobné 

předměty inventáře a byl práci přítomen. Řízení bylo ukončeno ještě tentýž den. 

Jednání bylo ztíženo tím, že předměty byly označeny dvojím i trojím inventárním 
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číslem, jiná čísla vybledlá a nečitelná.
153

 Koncem roku 1962 byl převeden kulturní 

mobiliář do správy KSSPPOP
154

.  

Trvalo několik let, než byl všechen majetek převeden do správy KSSPPOP. 

Jak plyne z korespondence, někdy ani příslušné organizace nevěděly, kdo je v té či 

oné době pověřen správou státního hradu Švihov. Potížím a neshodám mezi 

organizacemi se objekt nevyhnul ani v tomto období. Již v roce 1963 rozhodla 

školská a kulturní komise ONV Klatovy o tom, že jižní křídlo hradu bude použito 

jako výstavní prostor okresní galerie. KSSPPOP nesouhlasilo s takovýmto 

rozhodnutím a už vůbec se jim nelíbilo jejich vyloučení při projednávání.  

Důvodem pro nesouhlas byla již dvouroční příprava materiálu pro rozsáhlou 

reinstalaci objektu. Byli si vědomi stavebních zásad, které bylo nutno zajistit. Dále 

byla plánována instalace expozice o objektu, dokumentující hospodářské poměry 

na panství za Švihovských z Rýzmberka a jejich postavení v politickém životě 

českého státu vrcholného feudalismu, dále stavební vývoj objektu s modelem 

rekonstrukce hradu 16. století. KSSPPOP spolu se Státním ústavem památkové péče 

v Praze připravovalo pro další rok reinstalaci objektu, proto nemohli souhlasit 

s rozdělováním objektu. Konstatovali, že prostory musí být instalačně jednotné 

a tudíž nelze pod renesanční malovaný strop dát okresní galerii, kterou navíc 

považovali za zbytečnou a bezúčelnou.
155

 

5.2 Ráj filmařů 

Švihov je pro svoji unikátnost a malebnost vyhledávaným místem filmařů. 

Již v roce 1968 studio Barrandov uzavřelo smlouvu o pronajmutí historických 

interiérů a nádvoří na švihovském hradě k natáčení celovečerního historického 

filmu „Králův omyl“. Studio uhradilo nájem i ušlý zisk na vstupném. Měli povoleno 

přeměnit interiér s tím, že před započetím úprav bude udělána fotodokumentace 

a po dokončení natáčení místnosti podle ní vráceny do původního stavu. Jak plyne 
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z korespondence, příprava a samotný průběh natáčení se netýkal jen filmařů 

a herců, ale také a co je pro nás důležitější, správce hradu, který měl důležitý úkol - 

starat se o památku, aby nedošlo k újmě. Předně bylo třeba zajistit dozorce, který 

správcovi pomáhal s dohledem a přípravami. Po filmařích bylo zapotřebí každý den 

překontrolovat místnosti, ostatní prostory uzavřít. Správce spolu s dozorci dávali 

pozor, aby filmaři neodřeli zeď, neporušili zařízení, osvětlení nebylo umístěno 

blízko hořlavých věcí a podobně. Při jakémkoli natáčení bylo třeba zajistit několik 

místností- místnost k odpočinku herců, toalety, místnost pro 

kameramany k uschování cenných kamer. Dále také musela být k dispozici kancelář 

správce a telefon. Nejdříve přijel architekt spolu s řemeslníky pro úpravu scény, 

poté producent a režisér převzali od architekta scénu, dorazili osvětlovači, 

kameramani, štáb, herci a kompars. A mohlo se začít natáčet.
156

   

Asi nejznámější natáčení proběhlo v roce 1973, kdy zde točil Václav 

Vorlíček pohádku „Tři oříšky pro Popelku“ s Libuší Šafránkovou a Pavlem 

Trávníčkem v hlavních rolích.
157

 Natáčely se zde některé scény: domov Popelky 

(nádvoří, balkón), v okolí Švihova využili rybník, do kterého spadla nevlastní sestra 

s macechou nebo přístřešek, ve kterém sídlila Popelčina sova Rozárka. Dodnes je 

příležitostně na hradě natáčení připomínáno výstavou či jinou akcí. 

Další pořady a filmy už jsou méně známé. V roce 1974 Československá 

televize natáčela pro pořad Vlaštovka záběry na nádvoří.
158

 O rok později 

Československá televize připravovala dva pořady „To se to tancuje“ a „Jede 

forman, jede“. Za natáčení a pronajatí prostoru hradu a okolí bylo vyměřeno 

nájemné 5000 korun.
159

 Krátký film Praha natáčel koprodukční film „Kepler“, který 

ukazoval nejvýznamnější Keplerovy vynálezy. Některé scény, rekonstruující 
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epizody ze života vědce, byly natočeny na nádvoří a v okolí Švihova za nájemné 

ve výši 500 korun.
160

 

Natáčení historického filmu „Já královna“ natáčelo studio Barrandov v roce 

1980. Příběh z gotické doby o Závišovi z Falkenštejna bylo třeba natáčet 

v prostorách, které splňují historické podmínky k natáčení, proto bylo vybráno hned 

několik místností na švihovském hradě.
161

 V měsíci červnu probíhalo natáčení 

v prostorách parkánu, zbrojnice, hodovní síně, kaple, před branou za nájemné 

20 000 korun.
162

 

I další režiséři se rozhodli k natočení několika scén na zdejším hradě, 

zejména se jednalo o filmy historické. Roku 1981 byl hrad využit pro natáčení 

celovečerního historického velkofilmu „Cyril a Metoděj“ filmovým studiem 

Barrandov. Natáčení probíhalo ve spolupráci s bulharským studiem Bojanafilm 

Sofio.
163

 Téhož roku byly využity prostory pro bulharský velkofilm „Konstantin 

filozof“.
164

  

V roce 1987 si Švihov vybrala Věta Chytilová pro svůj film „Šašek 

a královna“ s Bolkem Polívkou a Chantal Poullain. Režisérka kombinuje 

dokumentární vylíčení reality s divadelně stylizovanými vizemi. Námět poskytla 

stejnojmenná divadelní hra Bolka Polívky, jejíž podoba je pozměněna k satirickému 

vyhrocení. Kromě natáčení v okolí hradu, na pavlánech, před hradbami 

a na nádvoří, putovaly kamery i do interiéru hradu, konkrétně do zbrojnice, vstupní 

síně, tanečního sálu, do hradebních chodeb. Herci natáčeli několik scén 

i na Zvíkově.
165
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Na Švihov se vypravil také Jaroslav Štětina se svým putováním za českými 

čerty, kdy vedl tříměsíční dobrodružnou cestu kolem naší vlasti a pátral 

po pověstech či „pravdách“ týkajících se čertů. Dokumentární seriál „Výprava 

za českými čerty“ se poprvé objevil na obrazovkách České televize v roce 2005. 

Dvacet jedna dílů pojednává o fenoménu českého čerta. Díl věnující se našemu 

tématu se nazývá „Únos pana Půty - Vzal čert krutého pána na Rabí nebo 

na Švihově“?
166

 

5.3 Průvodcovské texty 

Prvním průvodcovským textem, jak už bylo zmíněno v minulé kapitole, 

se stal sylabus Ladislava Fukse v roce 1957, který byl používán jako vzor pro další 

zpracování. Později pro provedení návštěvníka hradu sloužil pouhý přehled 

informací bez dalšího návodu. Vznikaly také různé nedatované dodatky 

k průvodcovskému textu.
167

    

Po dvaceti letech od vzniku prvního průvodcovského textu v roce 1983 

vypracovala Helena Butulová, průvodkyně na hradě Švihov, jako písemnou 

maturitní práci „Část průvodcovského textu – St. hrad Švihov“. Ve výkladu se 

autorka snažila předložit základní informace o objektu. Zaměřila se na místnosti 

Červená bašta, parkán, vnitřní nádvoří, vstupní síň, fraucimor, pavlač před kaplí, 

kaple. V této době navštěvovalo hrad přibližně 20 tisíc lidí ročně nejvíce v měsících 

květen a srpen. Prováděcí trasa měla sedm místností a trvala 45 minut. Průvodce 

plnil zároveň i funkci pokladníka, kdy prodával vstupenky a propagační materiál 

před započetím samotné prohlídky.
168

 

Práce Heleny Butulové byla Zdeňkem Knoflíčkem rozšířena o další části 

(hodovní síň, jižní sál, zbrojnice) a následujícího roku schválena Ústřední komisí 

pro posuzování průvodcovské činnosti. Text je rozdělen na A4 na dva sloupce. Levá 

strana obsahovala to, co má průvodce návštěvníkům sdělit. Na straně pravé se 

kromě pokynů pro průvodce nacházely i dodatky k výkladu, které nemusel nutně 

                                                           
166

 Výprava za českými čerty[online] [cit. 2. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1165109348-vyprava-za-ceskymi-certy/   
167

 Jirák, Bojčuk, s. 71.  
168

 BUTULOVÁ, Helena. Část průvodcovského textu – St. hrad Švihov. Praha: 1983, s. 8 - 9. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1165109348-vyprava-za-ceskymi-certy/


64 
 

návštěvníkům říkat, ale měl by je znát a být schopen odpovědět na případné dotazy. 

Z textu se dá vyčíst, že přístupové prostory a zejména vnitřní vybavení se rozšířily. 

Prohlídka začínala v Červené baště, pokračovala přes parkánový dvůr do vstupní 

síně, odtud do fraucimoru, kaple, hodovní síně, jižního sálu a zbrojnice.
169

  

V této době vznikal také další plán pro zpřístupnění hradu návštěvníkům, 

který ovšem nikdy nebyl realizován ve své původní podobě. Uvažovalo se 

o rozšíření prohlídkového okruhu, který by ukazoval téměř vše, co hrad nabízí. 

Prakticky by bylo toto zpřístupnění nerealizovatelné, jelikož doposud nejsou 

všechny místnosti a prostory zrekonstruovány. Zároveň by to bylo náročné jak pro 

průvodce, tak i diváka a z časových důvodů také nepříliš lákavé.
170

 

Další zpracování průvodcovského textu pochází od Jiřího Holuba, který si 

toto téma zvolil jako svoji závěrečnou práci studia památkové péče v letech 1999 - 

2001. Důvodem bylo její následné využití a zastaralost dřívějších textů. Jak autor 

sám v úvodu práce píše, dosavadní texty obsahovaly ideově zaměřené myšlenky 

doby, které plynou z některých výrazů a obratů. Další zásadní věcí k sepsání práce, 

byla i zastaralost textů po stránce instalační. Interiér a s tím i prohlídkové trasy se 

měnily, text však zůstával stejný. Autor vycházel hlavně ze své průvodcovské praxe 

na hradě, kdy sám někdy váhal nad některými slovy a výrazy v textech. Do nového 

textu proto vložil mnoho obrazového materiálu k různým předmětům, 

architektonickým prvkům i k jednotlivým stavbám a místnostem v objektu. 

Záměrem této volby bylo poskytnout průvodci názornou představu a lépe se tak 

orientovat v textu.
171

  V roce 2011 byl vydán zatím poslední průvodcovský text. 

5.4 Restaurátorská činnost 

Jedna z nejstarších restaurátorských úprav vznikla v roce 1978, jednalo se 

o restauraci erbů na kruchtě v kapli. Tuto úpravu provedli akademičtí malíři 

Vendula a Jiří Látalovi. S kaplí také souvisí navrácení gotických vrat v roce 1982. 

Za úpravu vděčíme restaurátorovi Jaroslavovi Landíkovi. Roku 1988 se kladl důraz 
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na exponáty ve zbrojnici. O rok později proběhlo hned několik restaurací: obnova 

fresek v severním paláci a záchrana obrazů od červotočů. 

Roku 1988 byla naplánována instalace severního paláce, suterénu - zřízení 

hradního lapidária, přízemí a ve 2. patře rozšíření expozice pozdně gotického 

umění. V tomto období přišla na řadu rekonstrukce sklepů, přízemí severního 

paláce, sál ve druhém patře (celé druhé patro postrádalo strop). Před započetím 

úprav bylo třeba realizovat restaurátorský průzkum nástěnných maleb. Jednalo se 

o pozoruhodné relikty původní výzdoby těchto prostor a zároveň nejcennější 

umělecko-historické nálezy hradních interiérů. Plánovalo se využití jedné 

z rekonstruovaných prostor ke kulturně výchovné činnosti. V té době neexistovala 

žádná úvodní expozice, která by seznámila návštěvnickou veřejnost s historií 

objektu, postupem jeho rekonstrukce a tradicemi zdejšího regionu. Místnost by 

zainteresovala návštěvníka, když čeká se vstupenkou na prohlídku. Pro umístění 

úvodní expozice se jak nejvhodnější jevila Bílá bašta. Pro tyto účely bylo třeba 

zajistit nasvětlený prostor a vitríny pro umístění materiálu dokumentační povahy. 

Dnes je tato úvodní expozice v místě pokladny. V rekonstruovaných interiérech 

bylo zapotřebí provést základní restaurátorské práce na původních dochovaných 

architektonických kamenných prvcích- portály, ostěním.
172

 

V 90 letech 20. století probíhalo postupné restaurování stropu ve druhém 

patře jižního paláce. V roce 1992 oprava započala a probíhala šest let. Zúčastnilo se 

mnoho příslušných osob, jelikož to byla práce náročná jak po finanční tak časové 

stránce.
173

 

5.5 Archeologické výzkumy    

K výzkumům z let 1982 – 1983 v archivu archeologického oddělení NPÚ 

v Plzni najdeme přehledné strojopisy a terénní dokumentaci. Vedoucí výzkumu 

byla Hana Svobodová. Fotodokumentace k jednotlivým sondám je dostupná 

ve fotoarchivu NPÚ. Ve výzkumech pokračovala v letech 1989 - 1994 Eva 
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Kamenická. V roce 1994 také k výzkumu hradního areálu přispěli průzkumníci 

z firmy SPELEO. K zásadním zjištěním patří důkaz o osídlení místa v prostorách 

hradu již ve 13. století. Svědčí o tom nalezená keramika z tohoto období. Z období 

vrcholného středověku byly nalezeny nádoby s podivným tvarem nebo výzdobou. 

Našlo se bohužel jen málo souborů kachlů z kamen. Skleněné nálezy konzervovala 

Eva Gabrielová v laboratoři Západočeského muzea v Plzni.
174

 

Nálezy z hradu Švihov z tohoto období byly v depozitáři archeologických 

nálezů NPÚ v Plzni uloženy do sedmi beden od banánů s nálezy. Značná část byla 

předána bez podrobných nálezových okolností. Pracovníci sáčky označili 

pořadovými čísly a jejich soupis zaznamenali v sešitě. Během sepsání této zprávy 

autorka soupis přepsala do tabulky Excel s celkem 75 položkami. Součástí její práce 

je také datování a popis nálezu. Vybrané předměty byly fotograficky či obrazně 

zdokumentovány a uloženy jako součást příloh na CD-ROM.
175

  

Movitými nálezy z průzkumů mezi lety 1983 – 1994 byla keramika ze 13. - 

14. století, zlomky nádobí z 15. - 16. století, našly se ale i mladší nálezy z 17. - 

19. století. Z keramiky jmenujme například malované talíře, zlomky mohutných 

kameninových nádob, hrnců, džbánů, misek a skleněných dutých nádob, okenní 

sklo, slitinová puklice, torzo sošky z pálené hlíny, knoflíky a další.
176

 

Práci ztěžovala vysoká hladina podzemní vody, proto se průzkumy 

soustředily na malou plochu. V přízemí severního i jižního paláce a v kapli byly 

zjištěny cihlové podlahy. Z podkaple a severního paláce průzkumníci našli zlomky 

mozaikových dlaždic.
177

 

5.6 Významné stavební úpravy 

V roce 1975 byl na hradě proveden stavební historický průzkum. Následně 

zpracovaný elaborát se skládá kromě dějin objektu zejména z detailního 
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architektonického rozboru všech místností. Při průzkumu bylo konstatováno 

několik architektonických závad, jako třeba zničení původních střech nebo zánik 

vnějšího opevnění. Zanikl také příkop a opevnění vnitřního hradu s vodní hladinou 

stejně jako přilehlé rybníky. Za nevhodné se jevily rozměrné stodoly a novodobá 

hospodářská průčelí. V interiéru se nacházel devastovaný sál, druhého patra 

severního paláce s nezajištěnými hodnotovými freskami.
178

 Autoři zároveň 

upozorňují na několik stavebních závad, které byly během průzkumu zjištěny 

a měly by se odstranit. Za havarijní pokládali stav jihozápadního nároží jižního 

paláce narušeného vodou z dešťového svodu. Ze stejného důvodu hrozilo sesunutí 

v levém koutě jižního průčelí kaple. Četné trhliny byly zjištěny v severním průčelí 

vstupní věže.  Závěr práce tvoří několikastránkové směrnice pro rekonstrukci.
179

 

V roce 1976 byla položena nová šindelová krytina v Červené baště a věžičce 

Kašperce a střecha u této věže zvýšena. O tři roky později se památka dočkala 

slavnostního a bezpečnostního osvětlení. K opravě střech se přistoupilo roku 1982 

po ničivé vichřici.  

V 90. letech 20. století se uvažovalo o dostavbách hradu do idealizované 

původní podoby. Z těchto plánovaných rekonstrukcí se některé realizovaly nebo se 

začaly realizovat (např. zvýšení krovu věže Kašperky a další), jiné zůstaly jen 

v plánech jako třeba zvýšení střech paláců, dostavba patra vstupní věže či obnova 

všech hradeb. Do 90. let 20. století se uskutečnilo několik plánů, poté byl pohled 

na další zamýšlené rekonstrukce přehodnocen.
180

 

5.7 Ochranné pásmo 

Zmínky o ochranném pásmu najdeme již v roce 1962. O čtyři roky později 

školská a kulturní komise ONV v Klatovech určila ochranné pásmo na území obce 

Švihova, užší pásmo zaujímal areál hradu včetně opevnění.
181
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V roce 1994 okresní úřad Klatovy zahájil správní řízení ve věci vymezení 

ochranného pásma hradu Švihov. Pásmo bylo rozděleno na dva rozdílné režimy 

(A, B). Režim A zahrnuje hradní komplex s dochovanou částí zavodňovacího 

systému, strukturu historického městečka a lokalitu kostela svatého Jiljí. Do režimu 

B patří velká část údolí řeky Úhlavy na jihu až k hrádku Kokšín. Veškerá činnost 

na území ochranného pásma je vymezena ochranným režimem a je nutné dodržovat 

stanovené podmínky, například zamezení postavení jakýkoliv staveb a zařízení, 

které by ve svých důsledcích narušovaly její prostředí.  

Pro režim A (mimo jiné i hrad) se ustanovily speciální podmínky jako 

například ochrana dominantního postavení památky ve vztahu k zástavbě města. 

Uvnitř pásma nemají být připuštěny velkoplošné demolice a ani stavební úpravy, 

které buď přímo, nebo ve svých důsledcích narušují prostředí památky. Zřízením 

ochranného pásma se sledovalo vyloučení či alespoň zmírnění rušivých zásahů 

a vlivů, jež by mohly ohrozit památkový objekt. Ochranné pásmo se zřizuje 

u významných památkových objektů, jako jsou státní zámky, hrady a podobně. 

Důvodem pro zajištění byla snaha, aby v okolí hradu nebyly zřizovány hospodářské 

provozovny a jiné budovy, které by ohrožovaly památku nebo ji esteticky 

znehodnocovaly.
182

  

V nedávné minulosti se ozývaly hlasy požadující změny pásma. V roce 2007 

podalo město Švihov Krajskému úřadu Plzeňského kraje podnět, aby vytvořil návrh 

na změny ochranného pásma národní kulturní památky. V tomto případě se Národní 

památkový ústav spolu s Ministerstvem kultury shodly žádosti nevyhovět z důvodu 

ochrany této národní památky a jejího prostředí.
183
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6 Novodobá historie hradu 

V novém tisíciletí sílí v památkové péči zájem o konzervační přístupy. 

Důvodem bylo nejspíše rozpačité a někdy i devastující kříšení památek díky 

odstraňování dodatečných historických doplňků, které ale už tvořily součást 

památkového celku. Některé radikální návraty k původnímu stavu měly dalekosáhlé 

důsledky a jsou řazeny na úroveň necitlivých rekonstrukcí a dostaveb v moderní 

éře.
184

 

Již roku 2000 došlo ke konzervování a restauraci historických omítek 

a kamenných architektonických prvků (spojovací křídlo mezi severním a jižním 

palácem). Na části fasád nádvoří se nalézaly jednovrstvé vápenné, relativně pevné 

šedivé omítky. Asi 20% omítky již opadalo a zdivo bylo obnažené. Na částečném 

povrchu zbyly kousky nátěrů, někde úplně chyběly. Veškeré restaurátorské práce 

byly prováděny v přímé koordinaci se statickými zajišťovacími pracemi. Obnova 

započala u východního průčelí spojovacího křídla čištěním zdiva od mechanických 

nečistot a odsolováním ploch napadených zelenou řasou. Veškeré kamenné články 

byly doplněny pouze v nejnutnějším rozsahu a to tam, kde hrozilo další 

poškozování článků, nebo byly v kameni trhliny.
185

 

6.1 Hrad národní kulturní památkou 

V roce 2002 byl hrad prohlášen národní kulturní památkou a s tím souviselo 

i převedení odborného památkového dohledu na SÚPP (nyní Národní památkový  

ústav- ústřední pracoviště)
186

. Po této změně byla pozornost soustředěna 

na záchranu ohroženého exteriéru hradu. Byly naplánovány postupné obnovovací 

práce. Dostavěla se polovina střechy gotického špýcharu a dokončily se práce 

na černé kuchyni, která dostala novou střechu a byla tak připravená k instalování 
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mobiliáře. V květnu téhož roku byl na hradě slavnostně otevřen druhý prohlídkový 

okruh „Kuchyně“, na kterém se pracovalo celý předešlý podzim a zimu. 

Návštěvníkům tak přibylo několik nových a zajímavých prostorů k vidění. 

Od tohoto roku si také návštěvníci mohli zakoupit jídlo ve stánku s občerstvením. 

Po několik dnů byl hrad veřejnosti uzavřen kvůli filmování. Německo - česká 

koprodukce využila prostory pro místo pobytu Martina Luthera v historickém 

snímku a televize Prima v soutěži „Adrenalin na scénu“ s Martinem Dejdarem.
187

 

V srpnu téhož roku zasáhla Českou republiku přírodní katastrofa. Povodeň 

zasáhla nejen Prahu, ale i západočeské lokality včetně Švihova. Zaplavila stodoly, 

správní budovy a expozice. Díky tomu, že voda na hradě uvěznila dvanáct lidí, se 

podařilo zachránit mobiliář ze sklepní a přízemní expozice a kanceláře správy 

hradu. Přišlo se o zahradní techniku, stavební materiál a další nenahraditelné věci.  

Městečko i hrad se dlouhý čas vyrovnávaly s jejími následky, některé domy byly 

pobourané, spadlé a náměstí znečištěně. Cílem se stalo obnovení turistického ruchu 

a uvedení místa do původního stavu. Průvodci dobrovolně podnikali brigády, aby 

mohl hrad co nejdříve fungovat. Prostory se nakonec kvůli katastrofálnímu stavu 

otevřely veřejnosti až v polovině září, což zapříčinilo nízký počet návštěvnosti 

v tomto roce.
188

  S touto pohromou byla spojená protipovodňová opatření lokality 

Švihov, uskutečněná o dva roky později. Žádosti o uvedenou stavbu byly zasílány 

na NPÚ již od roku 2003, ale dlouho dobu neměli zastupitelé městečka žádnou 

odpověď.
189

 Přírodní katastrofy si v roce 2002 vybraly svou daň. Měsíc 

po povodních zasáhla Švihov vichřice síly orkánu, která poškodila střechu na jižním 

křídle a severním paláci a vysklila několik oken. Koncem roku se opět přihlásily 

povodně, ale už ne v takové míře jako v srpnu.
190

  

V tomto období pokračovaly opravy severního sálu. Stavební úpravy 

a realizace celkové rekonstrukce sálu ve 2. patře severního paláce započaly již 

v roce 1996. Horní sál severního paláce byl v minulosti využíván jako sýpka 

a nevyhnuly se mu utilitární zásahy do konstrukce zdiva. V 90. letech se počítalo 

                                                           
187

 HOLUB, Jiří. Hrad Švihov. In: Výroční zpráva za rok 2002. Plzeň: Státní památkový ústav, 2003, 

s. 131. 
188

 Tamtéž.  
189

 Protipovodňová opatření, 3. března 2004, in: spisový archiv NPÚ Plzeň, karton Areál hradu, 

Stavební záležitosti od r. 1987. 
190

 Holub, Hrad Švihov, s. 131. 



71 
 

s doplněním hmoty a tvaru jednotlivých objektů, které byly patrně mírně sníženy při 

odstraňování původních krovů. Předpokládalo se, že v sále bude v budoucnosti 

zavěšen kazetový strop a místnost se zpřístupní. Stavební úpravy měly být 

dokončeny k 30. prosinci 1997.
191

 Bohužel termín nebyl dodržen. Z finančních 

důvodů došlo k opětovnému prodloužení lhůty ohledně dokončení stavby.
192

 

Úkolem obnovy byla pověřena firma Vaindl. Po neustálých problémech s absencí 

pracovníků zůstal krov rozkrytý. Pod ním se nacházel restaurovaný kazetový strop, 

který bylo nutné neustále stěhovat.
193

 Třetím prodloužením se lhůta posunula 

do data 31. prosince 2002.  

V dalších letech se neustále pokračovalo se stavební obnovou hradu. V roce 

2003 se odstraňovaly následky povodně. Většina poškození se objevila až v době, 

kdy už nebylo možné čerpat fond z povodňových peněz. Přesto hrad obdržel 

nemalý finanční obnos, který pomohl opravit nejvíce poškozené části hradu. Skoro 

celý rok se pracovalo na purkrabském paláci - špýcharu, s jehož rekonstrukcí 

střechy se započalo již v září 2001. Bohužel pověřená firma Vaindl pracovala 

pomalu.
194

 Švihov byl zařazen do programu záchrany architektonického dědictví 

na rok 2004. Bylo počítáno s obnovou špýcharu a konzervací fasády jižního paláce 

na nádvoří. Stav exteriéru hradu byl té doby alarmující, ubývalo středověkých 

omítek. O rok později docházelo ke konzervaci (přibližně 40 cyklů) a stabilizaci 

omítek v ohrožených partiích. Na jižním paláci proběhla oprava krovu a byla 

vložena nová konstrukce pro zde zavěšený dobrovický strop.
195

  

6.2. Střípky událostí mezi lety 2006 - 2013 

V roce 2006 byla budována nová kanalizační přípojka za účelem napojení 

hradu na nově zřizovanou síť kanalizace v celém městě Švihově. Práce na hradě 

probíhala podle projektu Ing. J. Maška. Archeologický dozor provádělo 
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archeologické oddělení NPÚ v Plzni. Výkop pro napojení kanalizace hradu vedl 

přes celé nádvoří předhradí od špýcharu až k hradbě hradu, východně od vstupní 

brány. V hloubce 1,60 metrů byl pod povrchem zjištěn dřevěný historický vodovod. 

Při této příležitosti byly nalezeny i nějaké movité předměty. Nálezy jsou uloženy 

v depozitáři archeologického oddělení NPÚ v Plzni ve dvou bednách od banánů. 

Soubor obsahuje kromě zlomků keramiky i pruhy kůže, zvířecí kosti a další.
196

  

Roku 2010 proběhla na hradě obnova cenných omítek zejména na severní 

a východní fasádě severního paláce. Oprava stála přibližně dva milióny korun. 

Restaurování se provádělo konzervační metodou, kdy byly stabilizovány odlupující 

se omítky. Některá místa byla doplněna, přespárována a fixovaná pomocí vápenné 

vody. Současně se při těchto pracích opravily okenní a dveřní prostory a venkovní 

schodiště. Restaurování severního paláce navázalo na obnovu omítek v hradní kapli, 

které započalo o dva roky dříve.
197

 

V záchraně omítek se pokračovalo i v roce 2011. Řemeslníci dokončili 

provozní zázemí pro zaměstnance, kancelář pro správu hradu, zdokonalili krátké 

vodovodní a kanalizační přípojky a došlo k úpravám na veřejných toaletách. Téhož 

roku byla naplánována restaurace obrazu hradu Rábí a portrét důstojníka. O obnovu 

vzácného barokního obrazu, zpodobňující Rábí s legendou o jeho obléhání z roku 

1421, se postarala známá česká restaurátorka Renáta Hronová. Obraz do té doby 

nebyl nikdy restaurován. Šlo zajisté o náročnou práci vzhledem k vybledlým 

barvám. Obraz nesl i závažnější poškození jako jsou trhliny a znečištění. 

Restaurování se uskutečnilo díky finanční podpoře Jiřího Maštálky, který má již od 

dětství osobní vztah k hradu Rábí. Dnes můžeme obraz vidět ve vstupní síni. 

Návštěvníci jsou upozorňováni na nenápadnou postavičku nejznámějšího 

husitského vojevůdce sedícího pod stromem a s tím spjatou legendou
198

. 

Opravovala se i malba z druhé poloviny 19. století - Portrét důstojníka, který také 

byl v dezolátním stavu. Restaurátorskými pracemi byla pověřena škola restaurování 

malířských děl a polychromovaných plastik Akademie výtvarných umění v Praze. 
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Práce byla naplánována již na průběh školního roku 2009/2010 pod vedením 

a dohledem pedagogů.
199

 Práce byla časově náročná, neboť restaurátor musel 

upevňovat a vysazovat velké množství odpadlých fragmentů malby, proto byla 

rekonstrukce dokončena až roku 2011. Nejprve bylo nutné poskládat uvolněné 

střepy a připevnit je k podložce plátna. Obraz dostal nové plátno, byl vytmelen, 

došlo i k upevnění barevné vrstvy a retušování. Při práci byl nalezen poničený nápis 

na zadní straně plátna. Podařilo se část rozluštit.
200

 Obraz je od loňské sezóny 

prezentován v pokladně vstupenek. Obojí restaurování bylo realizováno za menšího 

a většího přispění sponzorů s doplatkem z provozního rozpočtu hradu.  

Za zmínku stojí i nedávné připojení památky k projektu Europa Jagellonica 

roku 2012. Na hradě se pořádaly akce vázající se k tomuto tématu: Hudba v době 

Jagellonců, Oživené noční prohlídky Příběh z doby Půty Švihovského a 

Vladislava Jagellonského, Evropské dny kultury Rod pánů ze Švihova za doby 

Jagellonců a další.
201
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7 Švihovský hrad dnes 

Švihovský hrad je v současné době velmi oblíbeným cílem výletníků. Ročně 

ho navštíví zhruba 30 až 35 tisíc návštěvníků.
202

 Dnes je v prostorách hradu možné 

nejen získat cenné informace při prohlídkových okruzích, ale i prožít plno zábavy. 

Pořádají se nejrůznější kulturní a společenské akce, přičemž mnohé z nich mají 

letitou tradici. 

7.1 Současný průvodcovský text 

Pro dnešního průvodce hradu je důležitým materiálem průvodcovský 

sylabus - Hrad Švihov z roku 2011. Dokument je rozdělen do několika částí. První 

popisuje metodiku práce průvodce – základní pravidla, chování, oblečení, jazyk, 

průběh prohlídky a nakládání s obsahem textu. Druhá část obsahuje vlastní texty 

týkající se dvou prohlídkových okruhů. Třetí oddíl tvoří přílohy, obsahující kapitoly 

na různá témata, která text rozšiřují a doplňují o detaily. Sylabus obsahuje 

následující přílohy: Majitelé hradu, Hradní pověsti, Stavební slohy, Šlechta, Móda 

a odívání, Stravování, Cihlářství, Svatí otcové a světci a Dobrovický strop v jižním 

paláci.  

Druhá, stěžejní část týkající se prohlídkových okruhů, je detailně 

rozpracovaná. Obsahuje u každého okruhu uvítání, informace k jednotlivým 

místnostem a rozloučení. Kromě průvodcovského textu jsou zde i pokyny 

pro vedení prohlídky, časové intervaly pro jednotlivé úkony, definice některých 

výrazů a slovních spojení. Text je barevně rozlišen. Celým sylabem se prolíná 

obrazový materiál.  

Jsou v něm aktuální informace a požadavky. Strukturu sylabu navrhl 

současný kastelán Lukáš Bojčuk. Na základě průvodcovských zkušeností se spolu 

s kolegy na hradě podílí na jeho obsahu, který je každoročně podle potřeby 

aktualizován. Jsou v něm aktuální informace a požadavky. Autoři zároveň vítají 
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jakoukoli pomoc, která by mohla vylepšit sylabus, ať už to jsou chyby v textu, 

zkušenosti a pocity, nápady na doplnění či rozšíření.
203

  

7.2 Prohlídky švihovského hradu 

V současné době je možné navštívit dva prohlídkové okruhy „Hrad“ 

a „Kuchyně“. První seznamuje návštěvníky se stavebním a historickým vývojem 

švihovského hradu. Představuje se následujících devět reprezentačních místností: 

Červená bašta, parkán
204

 u Červené bašty, vstupní síň, ložnice hradní bašty, kaple 

Panny Marie, vrchní pavlán, taneční sál, hodovní síň a zbrojnice. Instalace místností 

nám přibližuje život šlechty v 16. století. 

Prohlídka okruhu „Hrad“ začíná před hradní branou, kde se shromáždí 

všichni návštěvníci, odkud pokračují do prostor hradu, konkrétně do Červené bašty. 

S pomocí modelu hradu, který byl vytvořen na základě fresky v kapli 

a archeologických výzkumů, se návštěvníci seznamují s historií, podobou hradu 

na počátku 16. století a stavebním vývojem. Interiér je zřízen jako písárna. Vidíme 

zde stůl, knihu, truhlu a zbytky maleb na zdi. Prohlídka pokračuje přes parkán, kde 

v minulosti stával tak zvaný Říčanský palác sloužící k obraně hradu. Dnes se 

z paláce dochovaly jen zděná okna. Vystoupáním po schodišti se dojde až do 

Vstupní síně, nacházející se v prvním patře severního paláce. V těchto prostorách si 

lze prohlédnout dochované fragmenty pozdně gotické výzdoby hradu. Na stěně se 

nachází odlitek části náhrobku stavitele hradu Půty Švihovského z Rýzmberka, 

jehož originál bychom nalezli v klášteře v Horažďovicích, kde je Půta pohřben. 

V soukromých komnatách hradní paní můžeme pozorovat každodenní život - spaní, 

odkládání osobních věcí, ruční práce a nenáročnou výbavu té doby. Nachází se zde 

postel se závěsy a vysouvacím okénkem z 18. století, truhla, tapisérie, skříň 

a prevét.  Přes další pavlán, ze kterého je možné prohlédnout vnitřní nádvoří, 

výzdobu fasád a náznak vnějšího nedochovaného opevnění, pokračujeme do kaple, 

která je ze všech místností na hradě nejlépe dochovaná. Nachází se zde druhá 

nejstarší krajinomalba v České republice - nástěnná malba Jindřicha z Rýzmberka, 

nad vchodem namalované erby, na oltáři sousoší Korunování a v prostoru jsou další 
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sochy, například sv. Kryštof a sv. Vavřinec. Po točitém schodišti dojdeme 

na nejvyšší 17 metrů vysoký pavlán, ze kterého je opět možné vidět obnovené 

vnější opevnění, dnes sloužící proti povodním. V tanečním sále se nenachází žádný 

inventář kromě kazetového stropu. Tento největší hradní sál je dodnes využíván pro 

svatební obřady nebo komorní koncerty. Hodovní síň je zařízena jednoduše 

a účelně. Prohlédnout si můžeme cínové a keramické nádobí, stůl, židle, originální 

tapisérie ze 17. století, příborník z 19. století, kde se vystavovaly nejlepší kousky 

příborů. Stěny zdobí dochované malby, například habsburská orlice a červený erb. 

Dovíme se, co dříve lidé jedli a pili. Nechybí ani pravidla stolování. V síni se 

konaly zde zvláštní příležitosti – pohřby, hostiny, křtiny a další. Závěrečnou část 

prohlídky tvoří zbrojnice, kde se nachází různé druhy zbraní z 15. - 19. století - 

dýky, meče, arabské pušky, lovecká kuš, zmenšeniny děl, halapartny, dělová 

koule z doby husitské. Součástí místnosti jsou jezdecké zimní boty nebo slavnostní 

zbroj a další brnění. Najdeme zde jeden ze tří dochovaných prevétů na hradě.
205

 

Historici se domnívají, že tento prostor sloužil jako přijímací místnost. Plánuje se, 

že ložnice pána hradu se stane součástí prohlídky. Její instalace je v jednání 

a předpokládá se zpřístupnění prostor maximálně do dvou let.   

Prohlídkový okruh „Kuchyně“ rozšiřuje prohlídku o provozně hospodářské 

zázemí. Součástí tohoto okruhu jsou následující místnosti: Hejtmanská kancelář, 

hospodářské sklepy, vnitřní nádvoří, gotický sál, strážnice, fraucimor, venkovní 

parkány, černá kuchyně. Prohlídka začíná v prvním patře vstupní věže ukázkou 

pracovny, která sloužila jako obytný prostor. Je zde možné vidět i knihovnu. 

Hospodářské sklepy tvoří tři místnosti. První je lednice, kde se skladovaly rychle 

kazící se potraviny, dále mléčný sklep a sklep na uložení vína a dalších potravin. 

Přes vnitřní nádvoří prochází návštěvníci do gotického sálu v přízemí severního 

paláce, které bylo v minulosti používáno jako skladiště, kuchyně a za hospodářské 

éry jako byty. Dnes je zde možné si prohlédnout gotické malby. Další místností je 

strážnice, která sloužila jako ochranná bašta pro strážné. V prostorách původního 

dřevěného schodiště ústícího na hradební ochoz je připomínáno místo pro dámy, tak 

zvaný fraucimor. Prohlídkový okruh prochází několika parkány, které byly 

využívané pro pohyb obránců hradu. Trasu uzavírá kuchyně, která byla 
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do prohlídkového okruhu zařazena až před několika lety. V místnosti se nachází 

replika krbových kamen připomínající způsob vaření na otevřeném ohni a dále 

kuchyňské potřeby používané po několik staletí.
206

 

Mimo tyto běžné prohlídky jsou možné i prohlídky pro školní skupiny se 

speciálním průběhem. Tuto možnost uvítají hlavně učitelé vlastivědy, jelikož 

exkurze s názvem „Putování s panem Půtou aneb jak se žilo na hradě“ je didakticky 

zpracována pro 3. – 5. třídy základních škol. Hravou formou s možností zapojení 

seznamuje děti se středověkým hradem a šlechtickým životem. Na základě výkladu 

průvodce žáci vyplňují pracovní listy a odpovídají na řadu otázek. Pro zpestření 

prohlídky jsou připraveny i další aktivity jako je zpívání písničky v hodovní síni, 

vyřešení osmisměrky, luštění tajenky, návrh a malba poštovní známky s hradem 

Švihov nebo napsání dopisu do minulosti panu Půtovi. Na závěr jsou pro děti 

připravené pamětní listy s titulem „Rytíř hradu“ nebo „Hradní dáma“. Po skončení 

prohlídky mají učitelé možnost s dětmi řešit další doplňkové úkoly v prostředí 

předhradí nebo využít materiál a podněty k následnému vyučování ve třídě. Školy 

mohou využít i jiné možnosti. Učitelé pro své žáky vybírají výklady, které jsou 

uzpůsobeny jejich věku, dále tematicky zaměřené prohlídky, kdy je dán větší důraz 

na požadované téma. Velmi oblíbená je také prohlídka s divadelním představením 

pro mateřské školy i základní školy.
207

  

Hrad je pro veřejnost přístupný každý den kromě pondělí v měsících 

květnu – září včetně svátků. V měsících dubnu a říjnu mohou návštěvníci hrad také 

navštívit, ovšem jen o víkendu či o svátcích. Po předchozí domluvě je možné 

prohlídku domluvit i mimo otevírací dobu. Prohlídka probíhá s průvodcem 

a v českém jazyce. Návštěvníci mohou využít cizojazyčné texty, případně objednat 

výklad v angličtině či němčině. Přesné informace k návštěvní době a ceníku 

naleznete na internetových stránkách hradu Švihov. 
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Mimo běžných okruhů v otevírací době nabízí hrad i další možnosti, mezi 

které patří oživení noční prohlídky, mimořádné prohlídky do nepřístupných míst, 

nebo tematické prohlídky pro objednané skupiny. Oživené prohlídky jsou tradičně 

pořádány vždy poslední tři víkendy v srpnu, a to v pátek a v sobotu. Každý rok se 

ve vybraných interiérech odehrává příběh, který je inspirovaný místní historií 

či pověstmi. Tato akce má dlouholetou tradici, koná se na hradě již od roku 1999. 

Pro představu uvádím některé názvy - Půtův návrat (2006), Půta starostlivý šlechtic 

(2009), Tucet malých soudků aneb případ mrtvého purkrabího (2010), Čeho se 

Držkraj nenadál aneb Magická kniha (2013) a další.  

Na přelomu srpna a září se koná na státních i nestátních hradech, zámcích 

a dalších objektech tak zvaná Hradozámecká noc. Hrad Švihov se účastnil všech 

čtyř konaných ročníků. Jde o otevření hradu veřejnosti v netradičních hodinách, 

s netradičním program a úžasnou atmosférou. Cílem bohatého kulturního programu 

je přiblížit památku trochu neobvyklým způsobem, proto jsou součástí akce 

divadelní představení, hudební vystoupení, noční prohlídky včetně netradičního 

osvětlení, přednášky a další programy. Návštěvnost rok od roku stoupá. Letošní rok 

je Hradozámecká noc plánována na 30. srpna 2014.
208

  

Prohlídky míst, kam se v běžné otevírací době nedostanete, jsou zařazeny 

do programu dvakrát do roka, v polovině měsíce dubna při příležitosti 

Mezinárodního dne památek a v polovině září při příležitosti Evropských dnů 

historických památek. Tato akce se uskutečňuje od roku 2006. V minulých 

sezónách mohli návštěvníci shlédnout programy s názvy: Půtova ložnice (2006), 

Věž Kašperky s hladomornou (2007), Dobrovické stropy (2010), Hradní ochoz 

(2013) a další. Součástí jsou také přednášky s tématy, které nejsou v běžném 

výkladu průvodce.
209
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7.3 Kulturní akce 

V průběhu roku je v prostoru hradu konkrétně ve výstavním sále u pokladny 

několik výstav. Tradičně se pořádá každoroční zimní výstava, která je věnovaná 

vždy konkrétnímu tématu. Zpracovávány jsou náměty od pravěku až po současnost 

s přihlédnutím na regionální souvislosti. V minulých letech se konalo několik 

výstav, například „Pojďte na kus tepla aneb boj se zimou je věčný“ (2006), „Velké 

kouzlo malého zrnka“, kde byla prvně použita dílna a návštěvníci si mohli ručně 

umlít kávová zrna. Prozatímní poslední výstava „Po stopách Popelky“ (2013) byla 

věnována čtyřicetiletému výročí natáčení známého filmu Tři oříšky pro Popelku. 

Tato akce byla součástí mezinárodního projektu „Tři výstavy pro Popelku“., Druhá 

výstava byla na zámku Moritzburg („Popelka – mýtus?“), kde před 40 lety vytvořil 

zámek rodinné sídlo královské rodiny. Zde například ztratila Popelka na schodech 

střevíček. Na zámku Ctěnice probíhala výstava „Jak se oblékají princezny“, kde 

návštěvníci mohli obdivovat nejen kostýmy princezen, králů, čarodějů, ale 

v přízemí byla k vidění Popelčina světnička i kuchyně. Součástí švihovské výstavy 

byla pohádková stezka, která návštěvníky zavedla na místa v okolí hradu, kde 

se také natáčelo. Součástí programu byla výstava kostýmů a kulis z filmu, 

informace a zajímavosti z natáčení a další.
210

 

Během roku jsou připravovány různé programy pro školy. V letošním roce 

(2014) je na programu například akce „Výlet do středověku s CK PRIMA VIA“. 

V tomto programu čeká na děti prohlídka hradu, divadelní představení, dobová 

hudba i středověké hry. Děti se mohou aktivně zapojit, dozví se plno zajímavých 

informací a užijí si zábavu, zážitky a překvapení. Program se hodí pro děti 1. - 3. 

tříd, pobaví se ale i starší děti prvního stupně. Na letošní červen je připravena 

pohádka „Princ Bajaja a princezna“ pořádaná na nádvoří hradu. Po představení si 

návštěvníci prohlédnou ložnici princezny a krále, hodovní sál a vyzkouší 

si i některá řemesla. Zároveň si mohou pohladit zvířátka.
211
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Letos je již po jedenácté naplánované Dobývání hradu, kde v pětihodinovém 

bloku čekají na návštěvníky nejrůznější představení. Návštěvnost akce v prvních 

letech konání se pohybovala kolem 1500 - 3000 návštěvníků, v posledních letech se 

počet pohybuje až k 4000 tisícům. Na těchto číslech je vidět, že akce je pořád 

oblíbenější a návštěvnost stoupá. 

Vůbec největší akcí, co se do počtu lidí týká, je letní český festival 

České hrady. V létě se bude konat již 10. ročník na osmi významných českých 

a moravských historických památek. Na festivalu vystoupí česká a slovenská 

hudební scéna. Záměrem je pomocí hudby rozšířit turistický ruch a zviditelnit 

historické památky. Diváci zažijí netradiční atmosféru nejen díky jedinečnému 

prostředí, ale také je připraven bohatý sortiment doplňkových služeb – občerstvení, 

suvenýry a podobně.
212

  

7.4 Další využití hradu  

V prostorách hradu je možné uspořádat svatební obřad, civilní i církevní. 

Nejvyužívanějším prostorem je taneční sál pro 80 lidí umístěný ve 2. patře hradního 

paláce. Pro církevní obřady je vhodná zejména hradní kaple s kapacitou 40 lidí. Pro 

větší počet hostů kolem 200 je vhodný sál ve špýcharu, ve kterém je také možnost 

uspořádání rautu. Svatebčané mají možnost obřadu venku na parkánu. Lze domluvit 

fotografování přímo v interiéru hradu nebo na nádvoří. Kromě samotného obřadu 

lze na hradě domluvit i doplňkový program či svatební hostinu. Pronajmutí 

pozemku je možné i pro jiné akce jako jsou rauty, hostiny, přednášky a další.
213

  

V roce 2009 se otevřela naučná stezka Švihov a okolí, která je rozdělena 

na krátký vnitřní okruh, přibližující historický vývoj města (včetně hradu) a dlouhý 

vnější okruh, pojednávající o zajímavostech v okolí města. Švihovský hrad je také 

zapojen do programu Burgenstraße – Hradní stezka, která vede ze „zlatověžaté           

Prahy“ až do Mannheimu. Jedná se o výletní trasu 1200 kilometrů dlouhou, která 
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spojuje přes 90 hradů a zámků. Prochází například přes Bayreuth, Bamberg, 

Norimberg, Rothenburg a další.
214

 

Návštěvníci mohou v areálu využít několik dalších služeb. V letních 

měsících za dobrého počasí si mohou děti i dospělí vyzkoušet střelbu z luku či 

z kuše a navštívit zdejší střelnici. Na své si přijdou i milovníci kol, které je možné si 

v areálu zapůjčit. Kromě zmíněného se na hradě konají různé koncerty, výstavy 

výtvarných děl i divadelní představení. Využívaná je také hradní kaple, a to celkem 

třikrát za sezónu, kdy se zde koná bohoslužba.  

V minulosti hospodářské budovy na vnějším nádvoří přiléhají ke zdi a mají 

dnes nové využití – zázemí návštěvnického provozu. Hradní krčma „U Zdeničky“ 

se nachází přímo na nádvoří hradu v místě dřívějšího vnějšího opevnění. Její 

otevírací doba je totožná s otevírací dobou hradu. Krčma funguje již od roku 2008 

a nabízí nekuřácké prostory, přilehlou zahrádku, salónek a i třeba možnost konání 

svatební hostiny nebo slavnostního oběda. V místech hospodářských budov dnes 

dále najdeme toalety, výstavní síň a místnosti správy hradu. 

V současné době na hradě probíhá rekonstrukce výstavního sálu, proto je 

pokladna přesunuta do vedlejší místnosti. V prostorách pokladny si návštěvníci 

mohou prohlédnout fotografie ze svatebních obřadů, nástěnku zobrazující 

novodobou historii, zapsat se do návštěvní knihy či si zakoupit suvenýry. 

V místnosti před toaletami je nyní výstava dobových fotografií z natáčení pohádky 

Tři oříšky pro Popelku, které poskytla paní Helena Butulová. Je možné si zde 

prohlédnout i modely zámků a hradů ze všech koutů České republiky - Kost, 

Zvíkov, Pernštejn, Kokořín, Pardubice, Přeštice, Hluboká a další. Turisté si mohou 

pořídit pamětní známku, na které je vyobrazen švihovský hrad a erb Jindřicha 

z Rýzmberka. V současné době se natáčí seriál Tři mušketýři pro společnost BBC. 

Loni se také natáčelo a to v místnostech: jižní sál, zbrojnice, ložnice, vnitřní 

nádvoří, severní sklepy. Letos se jedná o prostory: venkovní nádvoří, parkány mezi 

branami, vnitřní nádvoří, vstupní síň, zbrojnice, jižní sál. 
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Závěr 

Pozdně gotický hrad Švihov, architektonicky vynikající, slohově jednotné 

náročné sídlo mocného feudála, bylo postavené v těžkém hospodářském období. 

Je historickým důkazem poměru moci panovníka a moci stavů na přelomu 

15. a 16. století. Nákladnost a velkolepost objektu svědčí o hospodářské a mocenské 

převaze feudála. Účel hradu se spolu s časem měnil. Nejprve sloužil jako opěrný 

bod panovníkovy moci, po té se stal správním střediskem rozlehlého panství 

a honosným sídlem svého majitele, dále plnil hospodářský účel a dnes jako národní 

kulturní památka poskytuje útočiště všem nadšeným návštěvníkům i zvídavým 

badatelům. 

V práci jsem se snažila zachytit stručně historii a vývoj hradu od jeho 

počátku až do dnešní doby. Dávná historie je mnohokrát zpracována, bohužel 

ta moderní značně pokulhává. Někdy bylo velmi náročné potřebné informace 

dohledat, některé zcela chyběly. Zvláště práce s materiály Národního archivu patřila 

mezi nejobtížnější. Všechna korespondence za 1. polovinu 20. století je zde ve dvou 

kartonech na jedné hromadě a i přes snahu o mírné časové rozlišení, je materiál 

nepřehledný a pomíchaný. Doufám, že se mi v práci podařilo využít dostupných 

materiálů a přiblížit i novodobější historii, která povětšinou zůstává skryta. Myslím 

si, že bychom neměli zapomínat na tuto etapu hradu, jelikož nám dokládá 

odhodlanost a zájem lidí, kterým i přes finanční problémy a mnohdy i neochotu 

úřadů a nezájem lidí, nebyl osud hradu lhostejný. Vždyť jenom díky nim dnes 

máme možnost na hrad zavítat.    

Vývoj hradu můžeme rozdělit na několik etap. O původní tvrzi postavené 

Vilémem ze Švihova není mnoho informací a neznáme její podobu. Neví se ani, co 

bylo založeno dříve, zda tvrz nebo městečko. Samotná historie dnešního 

dochovaného hradu sahá až do druhé poloviny 15. století, kdy Půta Švihovský 

nechal zbourat původní tvrz a po roce 1480 postupně začal stavět jednotlivé 

prostory. V této době už se nestavěly hrady, ale započala éra zámků. Tudíž je 

Švihov jedním z nejmladších hradů u nás, což mu přidává na jeho jedinečnosti. 
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Švihovští v polovině 16. století hrad prodali novým majitelům Říčanštím z Říčan, 

kteří kvůli finančním problémům měli hrad v držení jen padesát let.  

Dalším rodem, vlastnící hrad (s výjimkami) až do první poloviny 20. století, 

byli Černínové z Chudenic. V jejich držení hrad po století a půl sloužil 

k hospodářským účelům. Existují různé názory na tuto etapu. Je pravda, že hrad v té 

době kromě nejnutnějších prací nikdo neopravoval, a tak chátral. Mluvilo se o něm 

dokonce jako o zřícenině. V první polovině 20. století sice byly snahy hrad 

zachránit, ale většinou to ztroskotalo na nízkých nebo i žádných finančních 

prostředcích. Na druhou stranu právě hospodářské využití zachránilo hrad před 

pozdějšími přestavbami. Díky tomu hrad stojí zachovalý tak, jak skutečně vypadal 

v době svého největšího rozkvětu a je proto možné shlédnout jeho čistý stavební 

styl s mnoha jedinečnými detaily. Tady vidíme, že zlé může být k něčemu i dobré. 

Po druhé světové válce byl hrad zkonfiskován a přešel do státního majetku. 

Od té doby započala éra obnovovacích a stavebních prací, z nichž nejvýznamnější, 

nejnáročnější a nejdůležitější ve smyslu záchrany byly v 50. a 60. letech 

pod vedením Ing. arch. Břetislava Štorma. Jeho cílem nebyla ani romantické 

představa obnovy, ani přestavba v duchu purismu, dokonce nedbal obecně platných 

zásad konzervační techniky Riegelovy školy. Odsuzuje památkářský přístup 

nezasahování do vývoje památky za účelem neuškodit památce, udržet ji se všemi 

známkami pozvolného rozkladu, protože tak docházelo k nenahraditelným škodám. 

Díky takovému přístupu také docházelo k oddělení starého umění od nového. 

Památky prohlásili za nedotknutelné z přesvědčení, že nové je na starém nezávislé 

a nemá právo zasáhnout do starého uměleckého díla. Štormovi se nelíbil pasivní 

postoj konzervace s určitou dávkou lhostejnosti k osudu památek a smířením se 

s postupující se zkázou objektu. Památková péče té doby bezmyšlenkovitě 

přejímala dědictví minulosti bez víry ve vlastní možnosti a dovednosti. Štorm věřil, 

že tento přístup je již minulostí a vydal se novou cestou. Cílem stavebních obnov 

pod jeho vedením bylo, aby dosažitelnými prostředky udrželi vše, co tvoří hmotnou 
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podstatu památky, a hrad se tak stal opět důstojnou památkou s navrácením života, 

na který má právo.
215

  

Úpravy hradu v dalších letech prováděné firmou SURPMO Praha a poté 

MURUS Praha nedosahovaly takových kvalit jako v 50. letech. V posledních 

desetiletích 20. století docházelo k postupnému eliminování kulturních hodnot 

a narušování autentické atmosféry památky pomocí dosazování několika 

nehistorických a celkově neadekvátních detailů.
216

  

Na počátku 21. století opět sílil zájem o konzervační přístup při ošetřování 

památek, což zřejmě souviselo s poškozujícím kříšením původního vzhledu 

památek. S tímto záměrem minulých let totiž docházelo k odstraňování 

„dodatečných“ historických doplňků, které ovšem tvořily součást hodnoty památek. 

Návraty k původní podobě staveb byly často spojené s radikálním přístupem a 

mnohdy přinesly negativní důsledky a ve výsledku je můžeme zařadit na úroveň 

necitlivých rekonstrukcí a dostavbám v moderní době. Myšlenka konzervačního 

přístupu byla nasnadě i při setkání památkářů a ostatních odborníků na Švihově 

v roce 2002 při jednání k opravě zdejšího gotického špýcharu. Jednání řídil Dr. 

Josef Šulc, té doby ředitel Státního ústavu památkové péče. Záměrem jednání se 

stalo vyřešení otázky o přístupu k péči hradu v budoucích letech – co je vhodné, zda 

konzervace či rekonstrukce. V té době památka vykazovala známky dvou 

protichůdných koncepcí památkové péče. Negativně hodnocený přístup v druhé 

polovině 20. století, při kterém docházelo k narušování autenticity, a pozitivněji 

dnes hodnoceny úpravy v 50. letech. Štormova obnova ukazuje na citlivý přístup 

k historické stavbě s myšlenkou zachování autenticity. Pro jeho práci se stal 

východiskem aktuální stav památky s možností zvýraznění starší fáze podoby. Šlo o 

konzervaci dochovaného stavu památky spolu s decentními a kvalitně provedenými 

rekonstrukčními zásahy. Jeho práce byla a je natolik významná pro švihovský hrad, 

že ještě v 21. století památkáři respektují úpravy hradu jím provedené.
217

 Od 

prohlášení hradu NKP se zde důsledně dodržuje konzervační přístup obnovy s 

minimem nových prvků. Myslím, že je to obecný trend dnešního přístupu 
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památkové péče, i když určitě není možné trvat na přísném dodržení u všech typů 

památek a u všech typů obnovy. 

V důsledku diskuzí na hradě byly zastaveny destrukce starého krovu 

a výstavba nové konstrukce. Názory proti radikální rekonstrukci (v tomto jednání 

roku 2002 se týkalo hlavně špýcharu) zvítězily a i za cenu finanční újmy, došlo 

k revizi dosavadní práce. Nová konstrukce špýcharu byla odstraněna a vrácen 

původní tvar střechy.
218

  

Jak vidíme, exteriér hradu se podařilo zachránit, což se bohužel nedá říci 

o zařízení hradu. Během hospodářské etapy se ztratilo vše, co na hradě mohlo být. 

V polovině 20. století zde nebylo nic, co bychom mohli z hradu odnést. Hrad byl 

prázdný. Až v roce 1950 se na hrad vrátily pozdně gotické původní švihovské sochy 

církevních otců. Ostatní exponáty byly doplněny svozem z různých koutů České 

republiky. Dnes je z původního (i když nikde nepotvrzeného) zařízení hradu možné 

vidět jen zmíněné čtyři dřevěné polopostavy církevních otců sv. Jeronýma, 

sv. Řehoře, sv. Ambrože a sv. Augustina a pískovcovou sochu Krista umístěné v 

kamenném pastoforiu
219

.
220

 

Doposud jsem zmínila dvě unikátnosti hradu, pro které je (nejen pro ně) 

obdivován – je popisován jako nejmladší hrad v České republice, a zachoval se jeho 

čistý stavební sloh (gotika s prvky renesance – novogotika). Do třetice bych 

vyzdvihla jeho roli vodního hradu, která měla v minulosti důležitou obrannou 

funkci. Hrad byl navržen jako umělý ostrov s dělostřeleckým opevněním, širokými 

vodními příkopy a vodním systémem, umožňující zatopení přístupových cest 

a rozbahnění širšího okolí bez újmy na samotném hradu. Systém vodních příkopů, 

napájených z řeky Úhlavy, chránil vnitřní i vnější opevnění. Benedikt Ried použil 

na Švihově několik důležitých obranných prvků – důmyslné otočné střílny či 

oddělení vnitřního a vnějšího obranného pásma – to činilo z hradu jednu nejlepších 
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pevností v Čechách a na Moravě.
221

 Díky tomu se hrad nikdy nepodařilo zcela 

dobýt. Za třicetileté války se sice Švédové pokusili hrad dobýt, nicméně dobré 

opevnění zapříčinilo jejich neúspěch. A tak, co se nepodařilo zničit dragounům a 

válečníkům, se podařilo lidské obavě o vlastní život, moc, prestiž a možná i závisti. 

Císař nařídil celé stavení zbourat. Díky duchapřítomnosti několika vážených lidí a 

žádostí docházejících na císařský dvůr se podařilo památku od dalšího devastování 

zachránit. Jmenujme na tomto místě například Bohuslava Balbína, který o opevnění 

hradu pronesl následující slova: „Tak široké (opevnění hradu), že dvěma vozy 

pohodlně proti sobě jeti možno. Vápno (malta) dlouhými věky jaksi se proměnila 

v kámen, … když motykami a lopatou bořili, jako by skálu kopali…“
222

 Nakonec 

byla zbourána „jen“ Zlatá bašta a také část opevnění, jehož zbytek v dalších letech 

jen chátral. I přesto že došlo k obnovení jednotlivých částí hradeb, na hradě 

nenajdeme souvislé a celé vnější opevnění. Jakýmsi snem památkářů je obnovení 

hradeb, které by připomínaly dávnou, snad nezapomenutelnou slávu hradu.    

Rekonstrukce vnějšího opevnění není jediným snem. Již v 90. letech 

20. století probíhalo systematické restaurování stropu. Restaurací prošly přibližně 

čtyři pětiny celkové plochy, ale opět z důvodu nedostatku finančních prostředků 

nebyla úplně dokončena. V roce 2011 instalovali několik výplní, které byly bez 

dotknutí uloženy v restaurátorské dílně téměř 15 let.
223

 Zbylá část stropu se opravy 

do dnešního dne nedočkala. Nebyla započata ani poslední etapa prací a tudíž je 

strop ve stejném stavu jako před třemi lety. Je přáním, aby některé výplně byly 

instalovány během letošního roku, ale věc je nejistá. Bohužel zatím se nedostává 

prostředků. Současný kastelán tuto záležitost považuje za velký dluh svých 

předchůdců, a proto se ji snaží vyřešit.  

I když se zde za posledních let mnoho změnilo k lepšímu, kastelán se 

neustále spolu s dalšími lidmi a za pomoci NPÚ snaží zlepšovat zdejší služby 

a přibližovat se tak návštěvníkům. Letošní novinkou je i švihovský novinkový 

emailový kurýr ŠNEK, který přináší registrovaným uživatelům občasník z hradu. 

Před dvěma lety si v anketě oficiálních stránek hradu návštěvníci odhlasovali 
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projekt vypůjčování loděk na vodním příkopu, který započne v letošním roce. Ze 

stavebních akcí se uskuteční léta uvažovaná a chtěná rekonstrukce vstupní věže, 

která povede ke zpřístupnění těchto unikátních prostor hradu. Zároveň je i několik 

plánů do budoucnosti, ať už krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé. Všechny se je 

postupně daří plnit, i když záleží na mnoha okolnostech. V současné době se 

připravuje rozsáhlá změna prohlídkové instalace, rozšíření instalace s ohledem 

na zpřístupnění věže a stálou expozici o rodu Švihovských. Jakýmsi plánem 

do budoucna byl i třetí prohlídkový okruh, který ovšem zatím není, ale supluje jej 

příležitostná prohlídka z cyklu NPÚ (ne)tušené souvislosti.
224

 

Státní hrad Švihov se stal, jak z výše uvedeného plyne, oblíbeným cílem 

návštěvníků. Je třeba, aby všichni přicházející na hrad přistupovali k hradu 

s vědomím minulosti, neboť bez snahy a cílevědomosti nadšených lidí pro záchranu 

tak velkolepé památky by mohli poznávat jen zchátralé padající zdi s nepřístupnými 

místnostmi nebo ani to. V současné době ale rozhodně stojí za zhlédnutí a jeho 

návštěvu mohu jen doporučit. Když nepočítáme společenské a kulturní akce, které 

se zde s velkým úspěchem konají, navštíví hrad průměrně 35 000 lidí ročně. 

Návštěvníky, badatele, památkáře nezastraší ani legenda o černé duši Půty 

Švihovského, která dodnes za své hříchy bloudí hradem a čeká na svoji spásu. Ta je 

ovšem problematická a nepravděpodobná. Duše jeho manželky Bohunky, která jako 

jediná může svého muže vysvobodit. Vlastníma rukama by musela hrad rozebrat, 

kámen po kameni, cihlu po cihle a stavební materiál vrátit do původních míst. 

Ovšem přes neustálé obnovování a stavební práce není možné, aby se jí to povedlo. 

Doufejme, že se tak nikdy nestane, duše hradního pána s jeho paní budou 

v hradních zdech navěky a s nimi i hrad Švihov. 
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Obr. 1: Nástěnná malba sv. Jiří v hradní kapli 

s pohledem na Švihov v pozadí 

Obr. 2: Podoba hradu na malbě v hradní kapli 
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Obr. 3: Rytina J. Willenberga - Švihov kolem r. 1600 

 

 

 

 

Obr. 4: Část náhrobku Půty Švihovského umístěné ve vstupní síni 
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Obr. 6: Hrad Švihov - severovýchodu 

Obr. 5: Hrad Švihov - pohled od jihovýchodu (19. století) 
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Obr. 7: Hrad Švihov- pohled od severu (19. století) 

Obr. 8: Hrad Švihov - pohled od západu 
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Obr. 9: První zápis v první návštěvní knize (1931) 

Obr. 10: Zápis z první návštěvní knihy (1940) 

Obr. 11: Zápis z první návštěvní knihy (1947) 
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Obr. 12: Švihov v roce 1947 
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Obr. 14: Švihovská hradní kaple po obnově roku 1950 

Obr. 13: Břetislav Štorm (1907 - 1960) 
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Obr. 15: Opravená okna západního 

průčelí vnitřního hradu 

Obr. 16: Přestavba schodiště ke 

kapli roku 1950 

Obr. 17: Severovýchodní část hradního 

nádvoří s obnoveným schodištěm ke kapli 
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Obr. 19: Hodovní síň po opravě r. 1950 

Obr. 18: Hodovní síň před opravou 
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Obr. 20: Palácové schodiště před 

opravou 

Obr. 21: Palácové schodiště po opravě r. 1951 
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Obr. 22: Zřícenina věže Kašperky a vnějšího 

hradebního okruhu před obnovou 

Obr. 23: Věž Kašperka a vnější opevnění 

po obnově r. 1951 
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Obr. 25: Jižní palác po obnově vnitřních prostor 

Obr. 24: Státní hrad Švihov od jihu (1949) 

Obr. 24: Státní hrad Švihov od jihu (1949) 
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Obr. 26: Portály jižního paláce před obnovou 

Obr. 27: Portály jižního paláce po obnově 

Obr. 28: Špýcharová okénka velkého sálu jižního paláce před vybouráním oken 
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Obr. 29: Velký sál jižního paláce švihovského hradu po 

vybourání zazdívek r. 1952 

Obr. 30: Velký sál švihovského jižního paláce po obnově a 

instalaci stropu r. 1954 
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Obr. 31: Nosná konstrukce stropu velkého jižního sálu 

Obr. 32: Detail stropu ze zámku v Dobrovicích 

instalovaný na Švihově v roce 1954 
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Obr. 33: Detail dobrovického stropu s 

alegorií hudby 

Obr. 34: Alegorie lásky 

Obr. 35: Strop- Obraz smrti Metiovy 

Obr. 36: Strop - Obraz Scipiona 



109 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 37: Schéma švihovského stropu 
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Obr. 39: Provizorně složený strop v době před restaurováním centrální části 

Obr. 38: Složený strop z doby jeho převozu do Švihova 
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Obr. 40: Původní podoba hradu Švihov - rekonstrukce Ing. arch. D. Menclové 

Obr. 41: Východní bašta vnějšího opevnění hradu 

podle plánu D. Menclové z roku 1951 
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Obr. 42: Hradní kaple s novou úpravou oltáře a sousoším Korunování 
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Obr. 43: Sousoší Korunování 

Obr. 44: Hlava Pany Marie Obr. 45: Hlava Boha Otce 
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Obr. 46: Socha sv. Barbory před 

restaurací 

Obr. 47: Socha sv. Barbory po 

restauraci 

Obr. 48: Hlava sochy po 

restauraci 
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Obr. 49: Sochy církevních otců - sv. Ambrož, sv. Jeroným 

Obr. 50: Sochy církevních otců: sv. Řehoř, sv. Augustin 
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Obr. 51: Instalace síně hradní paní (50. léta 20. století) 

Obr. 52: Instalace hodovní síně (50. léta 20. století) 
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Obr. 53: Instalace zbrojnice (50. léta 20. století) 

Obr. 54: Instalace zbrojnice (50. léta 20. století) 
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Obr. 55: Plán obnovy (1954) 
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Obr. 56: Záměr rekonstrukce hradu – zvýšení krovů a nástavba věže (nahoře stav v 

90. letech 20. století, dole záměr). 
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Obr. 57: Východní část hradebního areálu za srpnových povodní v roce 2002 

Obr. 58: Letecký snímek hradu a městečka během povodní (srpen 2002) 
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 Obr. 59: Ukázka movitých nálezů z výzkumu v roce 2006 
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Obr. 60: Prohlídkový okruh „Hrad“ 

 

 

Obr. 61: Prohlídkový okruh – „Kuchyně" 
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Obr. 62: Hradní kaple - pastoforium, detail sochy Krista 
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Obr. 64: Dnešní stav hradu (2014) 
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