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Anotace 

Oblast Českolipsko v období raného středověku patří k jedné z méně popsaných  

v historických pramenech a odborné literatuře. Územím procházely významné obchodní 

cesty a s nimi byly budovány i strážní hrady. Tyto hrady vystavěl rod Vartenberků, 

který patřil v této oblasti k předním šlechtickým rodům tohoto období. Ucelený obraz 

o jejich činnosti literatura neposkytuje a informace v ní si protiřečí. 

Tato práce se zaměřuje na památky města Stráž pod Ralskem, které jsou s rodem 

Vartenberků úzce spjaty. Zahrnuje hrad Vartenberk, kostel sv. Zikmunda a okrajově 

i strážní hrad Ralsko. Památky jsou zde detailně popsány jak po historické, 

tak po umělecko-historické i stavebně-historické stránce. Absence zpracovaných 

a zveřejněných písemných pramenů je právě v tomto období zdrojem rozporů 

v literatuře. Informace byly získány kritickým porovnáním historických pramenů 

a primární literatury. Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na jednotlivé památky 

shromážděním všech dostupných informací. 
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Abstract 

The region of Ceskolipsko, during the early medieval period, is one of the least 

described in historical texts. But there were influential trade routes here too, so castles 

were built along them. These castles were built by the House of Vartenberk which was 

one of the most prominent royal houses of this period. Nevertheless, current literature 

does not provide a comprehensive depiction of their influence and the information 

provided conflicts itself. 

This work focuses on landmarks in the town Straz pod Ralskem which is tightly 

related to the House of Vartenberk. This includes the Vartenberk Castle, St. Zikmund 

Church and marginally also the Ralsko Castle. These are described from the historical, 

art historical and architectural point of view in detail. The source of information 

contradiction about this period is the nonexistence of foundation charters. Information 

for this work was obtained through a critical comparison of primary sources. The goal 

of this work is to create a comprehensive depiction of individual landmarks by 

collecting all available information. 
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1. Úvod 

Oblast Českolipsko v období raného středověku je v historických pramenech 

a odborné literatuře málo popsaná. Procházely zde významné obchodní cesty a s nimi 

byly budovány i strážní hrady. Tyto hrady vystavěl rod Vartenberků, který vycházel 

z významného rodu Markvarticů a patřil v této oblasti k předním šlechtickým rodům 

tohoto období. Ucelený obraz o jejich činnosti literatura neposkytuje a informace v ní si 

často protiřečí. Nedostatek zpracovaných a zveřejněných písemných pramenů je právě 

v tomto období zdrojem rozporů v literatuře. 

 Kapitola věnující se stavu interdisciplinárního bádání porovnává a kriticky 

zhodnocuje veškerou dostupnou odbornou literaturu. Velká část práce se věnuje 

dostupným pramenným zdrojům z období raného a vrcholného středověku, které patří 

mezi velice těžko dohledatelné a srozumitelné. Důraz je kladen na pramenné záznamy 

vztahující se k dané lokalitě města Stráž pod Ralskem a na zakladatelskou činnost rodu 

Vartenberků. U pramenných záznamů dochází velice často k nejasnostem kvůli shodě 

místních jmen, což je rozebráno u každé sporné zmínky a v následující kapitole věnující 

se toponomasticko-etymologickému rozboru, kde je chronologicky nastíněn vývoj 

místních názvů jak po obsahové tak po formální stránce. Jedná se o místní názvy Stráž 

pod Ralskem, Vartenberk, kostel sv. Zikmunda a Ralsko, které zastupuje nedaleký hrad 

spjatý s rodem Vartenberků. 

Zasazení do kontextu se věnuje sídelní topografie, která čtenáře uvede do zdejší 

krajiny a nastíní vývoj osídlení okresu Česká Lípa. Současně se středověkou kolonizací 

českolipska je podkapitola věnována také archeologii v lokalitě města Stráž pod 

Ralskem, která je důležitou součástí pro poznání zdejších památek. Bohužel 

archeologická činnost v této lokalitě se omezila jen na několik výjimečných aktivit, 

a tak je poznání odkázáno především na v tomto ohledu nedostatečné písemné prameny. 

Tato práce se zaměřuje především na památky města Stráž pod Ralskem, které jsou 

s rodem Vartenberků úzce spjaty. Rodu Vartenberků je věnována pátá kapitola, která 

mapuje jejich počátky ve významném šlechtickém rodě Markvarticů v době prvních 

Přemyslovců. S posledním Vartenberkem na území města Stráž pod Ralskem končí 

i popis tohoto rodu. 

Hlavní památky, stavby středověkého města Stráž pod Ralskem hrad Vartenberk, 

kostel sv. Zikmunda a okrajově i strážní hrad Ralsko jsou detailně popsány 

jak po historické, tak po umělecko-historické i stavebně-historické stránce. U každé 
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ze zmíněných památek jsou shrnuty nejstarší písemné prameny, tradice jejich vzniku 

a nakonec syntéza formálních popisů jednotlivých badatelů zabývajícími se především 

hrady severních Čech a vlastního pozorování. 

Informace byly získány kritickým porovnáním historických pramenů a primární 

literatury. Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na nejstarší podobu středověkého 

města Stráž pod Ralskem a jednotlivé památky shromážděním všech dostupných 

informací. 
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2. Analýza stavu interdisciplinárního bádání 

Při tvorbě této práce byly sesbírány jak pramenné edice, tak primární i sekundární 

literatura a na základě poznání těchto zdrojů pak byla vytvořena syntéza všech 

informací, názorů jednotlivých badatelů i vlastního zjištění. 

2.1  Pramenné edice 

Díky prohledání digitalizovaných edicí listin a kronik v rámci centra medievistických 

studií se k danému tématu objevila spousta zmínek zachycujících především významný 

rod Vartenberků, ale i záznamy zachycující dění ve městě Stráž pod Ralskem. 

V souvislosti s jednotlivými šlechtici lze v listinách vysledovat i zmínky o jednotlivých 

památkách i o městě samotném. Nejpřínosnějším byla pramenná edice Archiv 

český, který byl v letech 1840 až 1872 sepsaný Františkem Palackým, mezi léty 1887 

až 1913 pak Josefem Kalouskem a poslední díly roku 1913 až 1944 pocházejí od autorů 

Gustav Friedrich a Václav Schulz. Bylo zde nalezeno mnoho záznamů o jednotlivých 

členech Vartenberského rodu, ale i vzácnější zmínky o hradu Vartenberk1, jinak 

pojmenovaném Stráž2, dále pak o událostech či místech ve městě3. Daleko skromnější 

jsou zmínky o hradu, či poplužním dvoru Ralsko. O zdejším kostele se Archiv český 

zmiňuje pouze ve smyslu jeho existence, ale nic bližšího bohužel neposkytuje. 

Kromě Archivu českého je na stránkách centra medievistických studií digitalizovaný 

„Codex iuris municipalis“, kde se nacházejí pouze zmínky o pánech z Vartenberka4, 

ze Stráže5, okrajově o pánech z Děčína6 a z Valdštejna7. Každopádně se všechny tyto 

záznamy vztahují k rozvětvenému rodu Markvarticů, který dal všem zmíněným 

panským rodům svůj vznešený původ.  

Další důležitou pramennou edicí je „Libri confirmation“. Po vyhledání všech tvarů 

místního jména české verze „Stráž“, „Straz“, „Strass“ a německé verze „Wartenberk“, 

„Wartmberg“, „Wartemberg“, vyplynulo zjištění, které poukazuje na to, že se vždy 

nejedná o tentýž kostel v jedné obci, ale že jde o několik kostelů, a dokonce na různých 

                                                 
1 AČ 1, 317;  AČ 3, 331; AČ 6, 587 

2 AČ 2, 315, 316, 318, 319; AČ 9, 242 

3 AČ 9, 174; AČ 6, 11, 149; AČ 4, 29, 332 

4 CIM II, 553, 1086, 1088, 1105, 1153, 1162 

5 CIM I, 241 

6 CIM II, 992, 993, 553 

7 CIM II, 1088 
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místech v českých zemích. Po rozdělení listin na ty z Vartenberka8 a ze Stráže9 

se oddělili i dva patroni, kteří by se předtím, v případě jednoho kostela, museli po pár 

letech střídat. Zarážející by byl i počet farářů, kteří by se za velmi krátký čas museli 

na jednom kostele vyměnit. U záznamů zmiňujících „ecclesia in Wartemberg“ jde 

o patrony s uvedeným predikátem z „Wartmberga“, zatímco v případě „ecclesia in 

Strass“ jde o patrona „Wilhelmi de Strass“, a později o „Henrici de Strass“. Z tohoto 

zjištění by se dalo předpokládat, že existoval rod pánů ze Stráže. Pánové ze Stráže 

nemusejí vůbec být ze severních Čech. Je velice obtížné zjistit, o kterou obec se jedná, 

jelikož v zápisu není zmíněno zasvěcení ani jiné bližší informace k danému kostelu. 

Všechny zápisy se týkají většinou výměny, ustanovení, či rezignace faráře. 

Jisté jsou zmínky píšící o „ecclesia in Wartemberg“, kde je zmíněn patron vždy 

z rodu Vartenberků. Tyto záznamy můžeme sledovat v chronologickém sledu. První 

zmínkou je rok 136310, následuje zmínka z roku 136911  a 142212. 

Sporných záznamů pro „ecclesiam in Straz“ je mnohem více. Začínají již rokem 

135913, kdy je zmíněn patron „Wilhelmi de Strass“ v souvislosti s „ecclesiam 

in Nouosedl“. Tento záznam dokumentuje, že pánové ze Stráže, konkrétně Vilhelm, 

jsou patrony v kostele ve Stráži a v Novosedlech. Jak obec Stráž, tak obec Novosedly 

existují v severních Čechách14, ale také v jižních Čechách u řeky Nežárky15. Jedná 

se tedy o shodu jmen, která situaci ohledně kostela ve Stráži pod Ralskem značně 

komplikuje. 

V dalším zápise, souvisejícím s „ecclesiam in Straz“, se patron „Vilhelmi de 

Straz“ změní na „Henrici de Straz“, což pouze dokazuje existenci rodu pánů ze Stráže, 

                                                 
8 LC I/2, 10-11; LC II, 14; LC VIII-X, 9 

9 LC I/1, 101; LC I/1, 162; LC I/2, 29; LC I/2, 56; LC II, 19; LC III-IV, 12; LC III-IV, 117; LC 

VII, 152; LC VIII-X, 237 

10 LC I/2, 10-11 

11 LC II, 14 

12 LC VIII-X, 9 

13 LC I/1, 101 

14 KUČA 2000, 234: Novosedlo u České Lípy; Kuča 2008, 95-102: Stráž pod Ralskem; KUČA 2008, 

92-95: Stráž nad Nisou; PROFOUS 1957, 190: Stráž pod Ralskem a Stráž u České Lípy; VOJTÍŠKOVÁ 1978, 

95: Stráž u České Lípy 

15 KUČA 1998, 236: Novosedly nad Nežárkou;  KUČA 2008, 87-92: Stráž nad Nežárkou; PROFOUS 

1957, 190: Stráž nad Nežárkou 
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ale nic neříká o tom, kde se rod nachází. Zmínka pochází z roku 136116, kdy byl 

pražskému arcibiskupovi panem Jindřichem ze Stráže, „Henrici de Straz“, pro tamní 

kostel prezentován „Jan Stacho de Usk“ na místo kněze Jakuba, který na tento post 

rezignoval. Ani u této zmínky není jasné, které obci se týká. O dva roky později je další 

záznam opět v rámci obce Novosedly, kde byl pověřen farář „Zezimus z Usk“ funkcí 

exekutora pro nového kněze z obce Novosedly.17 Tento záznam svědčí o dobře 

zavedené farnosti ve Stráži a zároveň dokládá i blízký vztah s farností v Novosedlech. 

Opět tato informace může souviset s obcemi v jižních Čechách stejně jako v severních. 

Dokladem, který by mohl osvětlit náležitost jednotlivých zmínek k dané obci 

by mohla být zmínka z roku 1364,18 kde je popsána výměna kněží z farností 

„Straz“ do farnosti „Srucz“, která se nachází u dnešní Plzně. V létech 1364,19 136920 a 

137421 byl vždy uveden patron „Henrici de Straz“, nebo „Strass“, což souvisí s prvními 

záznamy ohledně „ecclesiam in Straz“. 

Držíme-li se nesporných písemných pramenů, nejstarší doklad o kostele ve Stráži 

pod Ralskem pochází z roku 136322. Pro nedostatek písemných pramenů u zmínek o 

farnosti ve Stráži je pouze několik prozatím nepodložených pracovních verzí. 

Pramennou edicí, také ze stránek medievistických studií, jsou knihy „Libri 

erectionum“, které zaznamenávají založení mší na území středověkého pražského 

arcibiskupství. Ani zde nejsou jednoznačné odkazy na letopočet vzniku některých ze 

zmiňovaných památek, nicméně se občas najde záznam zmiňující dění ve Stráži pod 

Ralskem. Příkladem může být listina z roku 138923 popisující darování nevolníků ze 

Stráže „k potřebám a zřízení mše hlavního farního chrámu v Lípě“. 

Jednotlivé střípky o nejstarších dějinách města se nacházejí i v další pramenné edici 

„Regesta Bohemiae et Moraviae“.24 V rozpětí let 600-1253 existuje pouze jedna zmínka 

zachycující ve svém rejstříku název „Stráže“, nebo „Strase“, ale bohužel nezmiňuje 

                                                 
16 LC I/1, 162 

17 LC I/2, 29 

18 LC I/2, 56 

19 LC I/2, 56 

20 LC II, 19 

21  LC III-IV, 12 

22 LC I/2, 10-11 

23 LEIII, 318, 319 

24 RBM I, 326 
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Stráž pod Ralskem. Pravděpodobně se jedná o shodu jmen a zmiňuje tak jinou obec 

stejného jména. 

V knize třetí najdeme zápis ze dne 23. srpna roku 1331, kdy český a polský král Jan 

Lucemburský, postoupil městu privilegia.25 Nejcennější je pak zmínka ve čtvrtém díle 

této pramenné edice, kde lze dohledat velice cenný záznam dokazující jak počátky rodu 

Vartenberků, tak počátky hradu Vartenberk i samotného města.26 Jde o listinu Otty 

Braniborského, který v té době zastupoval uvězněného krále Václava II. Pochází z roku 

1281 a mezi svědky této listiny je poprvé zmíněn Beneš z Vartenberka jako pán hradu 

Vartenberk. 

I v ostatních záznamech jako v knize „Monumenta Vaticana“27, nebo „Fontes rerum 

Bohemicarum“28 se vyskytuje několik zmínek, které se týkají především slavného rodu 

Vartenberků a jejich činnosti, bohužel se nevztahují přímo k této lokalitě. 

Obecně jde v pramenných edicích pouze o výjimečné zmínky týkající se památek či 

města samotného. O jejich založení, či raných počátcích to platí dvojnásob. 

Do pramenů použitých k této práci bychom mohli zařadit knihu „Splendor et gloria 

domus Waldsteiniae seu viri pietate, literis et dignitatibus illustres nati Liberi Barones 

de Walstein“ od W. A. Czerwenky z roku 1673.29 Kniha oslavuje rod Waldsteinů, kde 

se věnuje počátkům tohoto rodu, které souvisejí s rodem Vartenberků. Rozrodem 

Vartenberků se postupně oddělila Waldštejnská větev, která je hrdá na své kořeny. 

Kniha obsahuje i informace o počátcích rodu Vartenberků. Problematická jsou jména 

jednotlivých členů rodiny, která se opakují a často u nich není určen ani rok, 

či generace, ke které se osoba váže. Kapitola zabývající se prvními Vartenberky není 

ani chronologicky členěna. Je tak mnohdy velice nejasné koho Czerwenka přímo 

zmiňuje a jaká je posloupnost Vartenberského rodu. 

O něco starší je dílo „Diadochos“ od Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Kniha 

pochází z roku 1602 a sám Rudolf II. dal k jejímu vzniku povolení.30 Kniha je rozdělena 

do čtyř částí, kde první sleduje posloupnost knížat a králů českých, biskupů 

a arcibiskupů pražských, popis jednotlivých klášterů a dějiny válek v Uhrách a 

                                                 
25 RBM III, 704-705 

26 RBM IV, 736-737 

27 MV I, 324, 595 

28 FRB V, 326 

29 CZERWENKA, 1673 

30 PAPROCKÝ 1602, předmluva 
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v Evropě. Druhá část „o stawu panském“ popisuje jednotlivé panské rody, včetně rodu 

Vartenberků, kterým je věnováno zhruba dvacet stránek. Třetí oddíl pak popisuje 

rytířské rody. Poslední částí je „stav městský“ obsahující popis jednotlivých měst a 

jejich dějiny. 

V již zmíněné části „o stawu panském“ jsou velmi detailně zpracované informace o 

jednotlivých členech Vartenberského rodu. Jak sám autor uvádí, pro tuto kapitolu čerpal  

z části téměř nečitelného pergamenu, kde byl zachycen rodokmen tohoto rodu. 

Bartoloměj Paprocký uvádí jako prvního Vartenberka Heřmana z Ralska a to již v roce 

1054.31 Odkazuje se na záznamy Turnovského kláštera, kde měli být jako „fundatores et 

patrons“ zmiňovaní právě Vartenberkové. Na toto časové zařazení reagoval Wilhelm 

Feistner, který ve své knize32 podal důkazy o nevěrohodnosti tohoto zadatování.33 Kniha 

Bartoloměje Paprockého „Diadochos“34 obsahuje i částečné přepisy originálních, 

latinsky psaných listin, ke kterým se daný text přímo odkazuje, nebo ze kterého jsou 

informace čerpány. Ze zdrojů jsou uvedené jak odkazy na jednotlivé listiny35, tak také 

úryvky z pramenných edicí na příklad „Libri erectionum“. B. Paprocký čerpal také, jak 

zmiňuje W. Feistner, z tak zvané turnajové knihy, kde jsou údaje, které si protiřečí a 

navíc jsou o staletí posunuty.36 Pramenem B. Paprockého byl také rukopis Gestorfský, o 

kterém se zmiňuje jak Wilhelm Feistner, tak Berthold Waldstein-Wartenberg.37 Rukopis 

je opisem zaniklého pergamenu38, obsahuje genealogii Markvarticů a nachází se v 

Gestorfské knihovně v Budyšíně.39 Úryvek z B. Paprockého je uveden i v knize 

„Markvartici“40, kde autor poukazuje na problematiku přídomku z Vartenberka, který 

tam mohl být připsán až B. Paprockým. Bartoloměj Paprocký opisoval originál rukopisu 

                                                 
31 PAPROCKÝ 1602, 251 

32 FEISTNER 1927 

33 Viz následující kapitola zabývající se odbornou literaturou. 

34 PAPROCKÝ 1602 

35 PAPROCKÝ 1602, 251: zmiňovaná je listina z Turnovského kláštera  

36 FEISTNER 1927, 5: turnajová kniha od Rürnera popisující turnaje od roku 936 je v rozporu s 

ALBIN SCHULTZ: Dvorský život, který uvádí první turnaj v německých zemích až roku 1127 a v českých 

pak roku 1245, a s kronikami měst Magdeburg, Rotenburg a Halle, které zmíněné turnaje neuvádějí. 

37 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 108; FEISTNER 1927, 6 

38 FEISTNER 1927, 6 

39 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 108 

40 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 114 
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v tehdejším držení Karla z Vartenberka. Ten byl již v době B. Paprockého fragmentem 

a do dnešních dob se nedochoval.41 

Z historické literatury lze sledovat pouze střípky ukazující nám tehdejší poměry a 

zaznamenávající dobu prvních Přemyslovců, kde figuroval rod Markvarticů a následně i 

rod Vartenberků, kterým je tato práce věnována. 

2.2  Odborná literatura 

Historií samotného města Stráž pod Ralskem, či přímo jeho památek se věnuje pouze 

několik publikací. Jde tedy o ne příliš probírané téma ale lze zde najít mnoho 

zajímavých zjištění. 

Jednou ze zmíněných a pro tuto práci stěžejních publikací o historii města je kniha 

„Geschichte der Stadt Wartenberg“ z roku 1927 od Wilhelma Feistnera.42 Popisuje, jak 

sám název napovídá, dějiny města od roku 1283 až po autorovu současnost a to rok 

1926.  Wilhelm Feistner měl osobní vztah k městu, jelikož se zde dne 16. listopadu roku 

1855 narodil. Byl absolventem oboru germanistika a historie na univerzitě v Praze a 

poté působil jako učitel na průmyslové škole v Liberci. Napsal několik publikací 

zabývajících se historií jednotlivých měst, zejména v oblasti severních Čech. Nějakou 

dobu také působil jako šéfredaktor německých novin. Zemřel v 94 letech v německém 

Schwalmstadt v roce 1946. 

Na začátku, kde vysvětluje důvody svého zájmu o toto téma, kniha kritizuje použité 

prameny. W. Feistner zde dokazuje, že mnoho historiků zabývajících se tímto tématem 

se plete. Poukazuje na historické nesrovnalosti, které podle W. Feistnera začínají u 

jakéhosi Rürnera, který napsal již zmíněnou turnajovou knihu, kde zařadil rod 

Vartenberků již do 10. století. Informací z této turnajové knihy se drželi pozdější 

badatelé a historici, jakými byli třeba M. Wenceslaus Czerwenka43, nebo Bartoloměj 

Paprocký44 a tím rozšiřovali údaje, které jsou jak podle W. Feistnera, tak i podle 

dnešních historiků zcela nesprávné.45 Z uvedeného příkladu W. Feistner poukazuje na 

to, že se vždy musí vycházet z listinou doložených sdělení, která jsou ověřena ještě z 

dalších zdrojů. 

                                                 
41 FEISTNER 1927, 6; WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 108 

42 FEISTNER 1927 

43 CZERWENKA, 1673 

44 PAPROCKÝ 1602 

45 FEISTNER 1927, 5 
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Ve své knize W. Feistner zaznamenává všechny nejdůležitější mezníky v dějinách 

města, jakými byly jednotlivé etapy. Zmiňuje město Wartenberk v době husitského 

držení, krevní msty mezi Vartenberky a jinými rody, situace po husitských válkách, 

období držení  Wartenbergu rodem Hirspergárů z Konigsheimu, hraniční spory, 

morovou ránu roku 1599, držení Wartenbergu Waldsteiny, město během třicetileté 

války, držení města rodem Lichtenštejnů, selské bouře, hrdelní soud, rod Hartigů na 

Wartenbergu, rolnické povstání a další kapitoly týkající se jednotlivých památek jakými 

byly farní kostel včetně záznamu o všech významných farářích, dále se věnuje 

kapličkám a zdejším zvonům.46 

Wilhelm Feistner se také zajímá o cechovní systém, demografický rozbor, dopravní 

systém, služby ve městě, kde zmiňuje lékaře a lazebníka. Nevyhne se ani popsání 

katastrof města jakými byl na příklad požár zámku z roku 1645 a pak velice rozsáhlý 

požár celého města v roce 1854. W. Feistner také popisuje co vše můžeme v jeho 

současnosti ve městě najít. Na příklad střelnici, měšťanskou nemocnici, mlýny a kováře. 

Poslední část knihy je věnována dějinám města mezi léty 1800 až 1926 a významným 

synům pocházejícím z „Wartenbergu“, tehdy ještě v německé verzi tohoto jména. 

Reakce a určitá kritika na práci Wilhelma Feistnera je obsažena v knize od Augusta 

Sedláčka47 z roku 1997, kde se autor v poznámkách pod čarou, u nejstarších zmínek 

dějin hradu Vartemberk, vyjádřil ve smyslu, že pro období do roku 1504 jsou informace 

obsažené ve W. Feistnerovi nepoužitelné. Wilhelm Feistner podle Augusta Sedláčka 

„nedobře vylíčil starší dějiny z důvodu nedostatečné kritiky genealogických studií“. 

Údaje z rozmezí let 1430 až 1504 pak A. Sedláček označil za úplně nepravdivé. Je 

otázkou, zda brát nacionálně zabarvený pohled Augusta Sedláčka doslova. 

Poněkud mladší kniha48 s názvem „Stráž pod Ralskem, obrazy z dějin města“ z roku 

2002 od Břetislava a Marie Vojtíškových je taktéž souhrnnou publikací celých dějin 

města podobného rázu jako „Geschichte der Stadt Wartenberg“ od W. Feistnera49. 

Kniha čerpá především z pramenů získaných ze státního okresního archivu v České 

Lípě a také ze státního oblastního archivu v Žitenicích. Materiály z archivu v České 

Lípě, který spravovala Marie Vojtíšková, zahrnovaly většinu získanou z města Stráž 

pod Ralskem. Byly sesbírány z archivu města, farního úřadu, četnické stanice, české a 

                                                 
46 FEISTNER 1927 

47 SEDLÁČEK 1997, 147 v poznámkách pod čarou 

48 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002 

49 FEISTNER 1927 
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německé školy a ze spolků a cechů strážských. Bohužel jde primárně o populárně 

naučnou publikaci, a tak v textu nenajdeme odkazy na takto zajímavé a hodnotné 

prameny, které byly při tvorbě využity. 

Manželé Břetislav a Marie Vojtíškovi jsou autory řady odborných publikací. 

Břetislav Vojtíšek studoval obory filozofie, historie a archeologie na Univerzitě Karlově 

a poté byl zaměstnán jako učitel. Za krátký čas se stal ředitelem českolipského muzea, 

pro které toho za svá léta působení mnohé udělal. Během svých studií se seznámil s 

Marií Vyšínovou, se kterou se později oženil. I ona vystudovala obor český jazyk, 

literatura a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chvíli zastávala funkci 

ředitelky českolipského muzea po dobu nepřítomnosti svého manžela, který byl v té 

době na vojenské základní službě. Po jeho návratu nastoupila jako ředitelka 

českolipského a okresního archivu. Společně byli velikým přínosem jak pro muzeum, 

tak pro archiv města Česká Lípa a měli tak snadný přístup k písemným pramenům pro 

své knihy. 

V jejich společném díle „Stráž pod Ralskem“ začínají dějiny města poněkud obšírně 

již formováním krajiny v období druhohor. Autoři tak zasvěcují čtenáře do zdejší 

krajiny. Obdobně jako W. Feistner50, i když není uveden jako zdroj této publikace, má 

kniha od Vojtíškových strukturu, která zahrnuje důležité mezníky dějin města Stráž pod 

Ralskem. Navazující částí na krajinotvorný proces je pasáž popisující počátky osídlení. 

Na toto téma napsala Marie Vojtíšková samostatnou odbornou publikaci51, ve které 

se zabývá přímo osídlením českolipského okresu na základě archivních dokladů. Na 

úvod shrnuje dějiny osídlení od 11. století, ze kdy pochází nejstarší písemná zmínka o 

obci Stranné z roku 105752 až po 19. století. Kniha je uspořádána do chronologického 

seznamu všech obcí okresu Česká Lípa a obsahuje citace z uvedených nejstarších 

písemných pramenů. Zajímavostí, se kterou se v ostatní literatuře nikde nesetkáváme, je 

zaznamenání obce Stráž u České Lípy53, která se ovšem neshoduje s městem Stráž pod 

Ralskem. Jedná se o doklad existence jiné obce Stráž v této lokalitě, což by potvrzovalo 

domněnku vycházející se zápisů v „Libri confirmationum“ a to, že kostely, které jsou 

zde zmiňovány jsou dva a pravděpodobně v jiných obcích. I když jde v německém a 

českém jazyce o stejný název, obce jsou rozdílné. 

                                                 
50 FEISTNER 1927 

51 VOJTÍŠKOVÁ 1978 

52 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 125 

53 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 95 
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Počátky osídlení v knize „Stráž pod Ralskem“54 od obou manželů je oproti odborné 

publikaci Marie Vojtíškové spíše populárně naučné. Kniha obsahuje však i spoustu 

zajímavých důkazů o existenci dálkových cest, které procházejí oblastí města Stráž pod 

Ralskem, a které pravděpodobně i daly podnět ke vzniku zdejší osady, později i 

šlechtického města. Dále kniha „Stráž pod Ralskem“ osvětluje počátky rodu 

Vartenberků, které začínají stručným shrnutím Markvartického rodu včetně hypotéz o 

jeho počátcích.55 Ve spojitosti s Vartenberky autoři uvádějí pouze vysoký post 

nejvyššího číšníka krále, který byl u některých členů Vartenberského rodu vyšší, a to 

post nejvyššího komoří krále. 

Samostatnou kapitolu pak má kostel sv. Zikmunda. V knize se prolíná čistá historie 

města a jeho památek, mezníky v historii, dějiny jednotlivých rodů, které držely toto 

panství. Dále se prolíná s průmyslem, obchodem, infrastrukturou města, konkrétními 

příběhy měšťanů, a dokonce i popisem módy 18. století, vybavením domácností a 

sportem v této lokalitě ve 20. století. Kapitoly jsou sepsány chronologicky a publikace 

se snaží o celkový obraz města pro populární četbu. Po odborné stránce je kniha 

skvělým průvodcem, který inspiruje. Pro nedostatek citací se ale uvedená fakta nedají 

ověřovat. Kniha končí událostmi z roku 1945, za kterými se ještě nachází dodatek ve 

formě pověstí vážící se na zdejší lokalitu. 

Pro tuto práci byla důležitá také publikace zabývající se rodem Markvarticů.56 

Autorem je potomek rodu Vartenberků, tudíž i potomek rodu Markvarticů Berthold 

Waldstein-Wartenberg. Historik, zaměřující se mimo jiné i na nejstarší české dějiny. 

Odborná publikace se každou svou částí odkazuje přímo na pramenné edice z české i 

německé odborné literatury. V době psaní této práce bohužel neměl Berthold 

Waldstein-Wartenberg přístup do tehdejší Československé republiky, takže většina 

odborné literatury byla získána z rakouských knihoven, či od jeho českých kolegů. Jde o 

velice podrobnou odbornou práci, kde autor zaznamenává dějiny rodu Markvarticů v 

kontextu dějin českých zemí až do jeho rozrodu na další významné šlechtické rody, u 

kterých tímto mapuje jejich počátky. 

K částem práce zabývajícími se popisem jednotlivých památek bylo také čerpáno z 

publikace „Hrady okresu Česká Lípa“ od Františka Gabriela a Jaroslava Panáčka57, 

                                                 
54 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 11 

55 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 20 

56 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000 

57 GABRIEL/PANÁČEK, 2000 
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která obsahuje jak popis pramenů k jednotlivým hradům, tak pojednání o vývoji hradů v 

lokalitě okresu Česká Lípa a detailní plánky staveb s vyznačenými jednotlivými 

stavebními fázemi. 

Dále byla použita kniha „Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku“ sepsaná kolektivem autorů vedeným Rudolfem Andělem58 obsahující kromě 

historie jednotlivých hradů, zámků a tvrzí i rodokmeny a erby šlechtických rodů 

vyskytujících se na území severních Čech. Autorem zabývajícím se také soupisy a 

historií hradů je August Sedláček a jeho publikace „Hrady, zámky a tvrze české“.59 

Svazek desátý zabývající se Boleslavskem popisuje jak hrad Ralsko, tak strážní hrad 

Vartenberk, jejich stručnou historii a popis památky z doby tvorby této publikace. Pro 

vývoj místních jmen byla klíčová publikace od Antonína Profouse60, kde zmiňuje nejen 

všechny důležité změny místních názvů, ale i shody jmen zvláště u města Stráž, které se 

ve zcela totožné formě nacházejí po celých Čechách. 

Vzhledem k historii samotného města pak byla přínosná kniha od Karla Kuči,61 dále 

pak materiály poskytnuté Městským úřadem města Stráž pod Ralskem a panem Ing. 

Eduardem Horčíkem, zabývajícím se dlouhodobě historií jednotlivých památek, města 

Stráž pod Ralskem i rodem Vartenberků. 

                                                 
58 ANDĚL 1984 

59 SEDLÁČEK 1997 

60 PROFOUS 1951 

61 KUČA 2008 
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3. Toponomasticko-etymologický rozbor místních jmen  

V lokalitě Stráž pod Ralskem se v průběhu let od počátků její existence proměňují 

místní názvy samotného města i jeho památek. Tato kapitola shrne všechna jména v 

chronologickém sledu, nastíní důvody všech těchto proměn a vysvětlí obsah skrývající 

se přímo v názvu lokality, či samotné památky. 

Dále v této práci bude brán ohled na výše zmíněné toponomastické i etymologické 

proměny místních jmen a s ohledem na použitou literaturu i prameny budou zachovány 

názvy v podobě, v jaké se vyskytují v konkrétním pramenu, či knize, a to jak českého, 

tak německého znění i různých odlišností. 

3.1  Ralsko 

Název Ralsko přísluší jak poplužnímu dvoru, tak samotnému hradu i kopci pod ním. 

Ve starých textech je tedy velice obtížné rozlišení těchto totožných názvů. 

První zmínky o názvu Ralsko neboli „Rollberg“, či „Radlsko“ patří samotné hoře 

ležící 3 km severně od města Mimoň, na které byl později postaven hrad téhož jména.62 

Jméno „Radlsko“ označovalo příslušnost k „Rádlu“. Rádlo je dlouhá ves nedaleko od 

města Jablonec nad Nisou. Toto připodobnění mohlo znamenat buď náznak podoby této 

oblasti z německého slova „Radel“, česky kolečko, nebo podle českého slovníku mohlo 

poukazovat na druh pluhu.63 

Pod horou Ralsko, na severní straně, leží dvůr Malé Ralsko (Klein Roll) a na straně 

východní leží mezi lesy druhý dvůr, Velké Ralsko.64 Podle dochovaných zmínek nic 

nenasvědčuje tomu, že by jméno hradu bylo stanoveno dříve než pojmenování dvorů 

pod ním. Můžeme tak s jistotou potvrdit, že hrad byl vybudován nad těmito již 

existujícími osadami a své jméno pravděpodobně získal po názvu samotné hory, či 

přímo podle zmíněných dvorů pod ní se nacházejících. I když tyto dvory jistě musely 

existovat během 13. století, záznamy pocházejí až ze 14. století.65 Roku 1380 se v 

rukopisu Augusta Sedláčka vyskytuje pojmenování „w Ralsczye“, pravděpodobně to 

zaznamenává jednu z nejstarších podob tohoto názvu.66 Dalším, Profousem 

                                                 
62 PROFOUS 1951, 538 

63 PROFOUS 1951, 521 

64 PROFOUS 1951, 538 

65 FEISTNER 1927, 

66 PROFOUS 1951, 538: uvádí jako zdroj rukopis Augusta Sedláčka uložený ve Státním archivu v 

Praze. 
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zaznamenaným, rokem zmíněným ve dvorských deskách je rok 140967, kde se píše o 

Janovi „de Radlsko“. Roku 141968 a 142269 se píše o Janovi z Ralska nebo z 

Wartmberga, jedná se pravděpodobně o stejného Jana, kterého se týká záznam z roku 

1409. Roku 1435 je pak zmínka o „hausern Wartenberg, Roll“.70 O 33 let později roku 

1468 je pak první záznam o samotném hradu Ralsko, „sloss Roll“71, ale „Castrum“, 

neboli hrad Ralsko je pak ve dvorských deskách zaznamenán roku 1481.72 

3.2  Stráž pod Ralskem / Vartenberk, město a hrad 

V současnosti je místní jméno Stráž použito pouze v případě města Stráž pod 

Ralskem. Vždy tomu tak nebylo. Jak se dozvídáme od Antonína Profouse73, Karla 

Kuči74 i Marie Vojtíškové75, Stráží existovalo po celých Čechách hned několik. V 

českolipském okrese jsou Stráže dvě a obě mají nejstarší písemné zmínky ve 13. 

století76. Jedna je v blízkosti města Česká Lípa a druhá je pod Ralskem v blízkosti města 

Mimoň.77 

Názvy hradu a města se po dlouhou dobu shodovaly ve všech podobách. Již od 

středověku měly jméno české i německé, ale na rozdíl od jiných vznikl nejprve moderně 

zvolený název německý a až poté byl přeložen do českého jazyka.78 

I když město nevzniklo na zelené louce, jméno dostalo díky založení hradu 

Vartenberk na vršku nad městem. Až roku 1945 se město začalo oficiálně nazývat jen 

česky Stráž pod Ralskem.79 I když bylo zvoleno jméno pouze přeložené do českého 

jazyka, není již s hradem stejné. Oddělením názvu od jména hradu se jakoby současně 

zrušilo i pouto mezi městem a významnou památkou, která postupně upadala do 

                                                 
67 PROFOUS 1951, 538 

68 AČ IV., 375 

69 LC VIII-X, 9 

70 PROFOUS 1951, 538 

71 PROFOUS 1951, 538 

72 PROFOUS 1951, 538 

73 PROFOUS 1957, 190-192 

74 KUČA 2008, 92-102 

75 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 95 

76 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 95 

77 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 95; PROFOUS 1957, 190 

78 GABRIEL/PANÁČEK, 2000, 123 

79 KUČA 2008, 97 



 

25 

zapomnění. Naštěstí se tento stav v dnešní době mění a opět začíná být hrad Vartenberk 

neodmyslitelnou součástí města. 

Město Stráž pod Ralskem, ležící v blízkosti hory Ralsko a pod starobylým hradem 

Vartenberk, má několik zásadních záznamů v pramenech, které dokládají postupný 

vývoj tohoto jména. Ještě na počátku 13. století byl na místě dnešního hradu Vartenberk 

holý vrch nazývaný „Stráž“.80  Až na konci tohoto století je první záznam81 z roku 1281, 

který zmiňuje Beneše s predikátem „von Wardenberc“. Již roku 1283 se tatáž osoba 

píše s pozměněným přídomkem „von Wartenberg“.82 Roku 1287 se tyto dva názvy 

jakoby spojí do jména „ Benessius de Wartenberch“.83 Poslední zmínka již mluví o 

Benešovi jako o držiteli hradu „Wartenberch“.84 Lze předpokládat, že predikát se ve 

stejné době shoduje s názvem hradu. Výše zmíněné drobné obměny názvu mohou být 

pouhým nedostatkem, který vznikal díky zapisování mluveného slova a původní tvar 

slova se mohl postupně stírat. Jak je uvedeno v literatuře85, tehdejší název moderně 

zvolen v německém jazyce, vznikl spojením slov, které charakterizují účel nově 

postaveného hradu. Jde o slova „warte auf dem Berg“, což v překladu znamená strážit 

na kopci. Je to doslovně popsaný důvod vzniku zdejšího hradu Vartenberk. 

Z německých názvů se postupně stávají počeštěná jména doložená listinou z roku 

1310, kde se poprvé píše o Janovi Strážském, neboli ze Stráže.86 V německém zápise 

pak „Jan von der Straze“.87 Jméno se později opět začalo psát v německé verzi, jak 

dokládá zápis názvu z roku 1321 „Wartinberg“.88 Roku 1352 se ještě píše Wartmberk89, 

ale záznamy až do roku 1406 v listinách  užívají název „Wartemberg“.90 Z roku 1365 

pochází listina, která zmiňuje žádost Jana z Vartemberka o udělení odpustků na den sv. 

                                                 
80 SEDLÁČEK 1997, 148 

81 RBM IV, 736-737 

82 PROFOUS 1957, 190: uvádí jako zdroj rukopis Augusta Sedláčka ze státního archivu ve Vídni 

83 Tamtéž: „Benessius de Wartenberch, držitel hradu  Wartenberch“ 

84 PROFOUS 1951, 538 

85 PROFOUS 1957, 191; Vojtíšek/Vojtíšková 2002, 24 

86 PROFOUS 1951, 236 

87 TOMEK 1872, 129; FRB III, 220 

88 PROFOUS 1957, 190: RT I, 402 

89 PROFOUS 1957, 190: RDP, 83 decan. Gablon 

90 PROFOUS 1951, 538 
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Zikmunda, jehož ostatky Karel IV. nově předal kostelu „in Wartimberg oppido“.91 To 

opět dokládá, jak se název neustále drobně měnil. 

V pozdějších záznamech a pramenech následuje částečně překrývající se období, kde 

se již nachází místní jméno „Wartenberg“ zároveň s počeštěnou obměnou jména 

„Vartenberk“. Tento tvar slova se v počeštěné verzi s jednoduchým „v“ na začátku a 

„k“ na konci vyskytuje v moderní literatuře92, zatímco starší literatura93používá ještě 

počeštěný název s písmenem „m“ uprostřed, namísto „n“. 

V pasážích této práce, kde není přímo čerpáno z konkrétní literatury je užíván 

ustálený moderní název Vartenberk. 

3.3  Kostel sv. Mikuláše, změna patrocinia 

Hlavní proměnou místního jména strážského kostela, byla změna patrocinia, která 

proběhla v roce 1413.94 Původně byl kostel zasvěcen sv. Mikuláši, což bylo typické 

zasvěcení vzhledem k nedaleké obchodní cestě pro německé kupce, kteří projížděli 

touto lokalitou. Kostely se svatomikulášským a svatojakubským patrociniem tvořily ve 

vrcholném středověku často jádro protourbánní sídelní aglomerace ovládané 

německými dálkovými kupci „Händlerkommune“, kteří byli specializovaní na zakládání 

měst.95 Změna patrocinia byla pravděpodobně iniciována významnou událostí, kdy sám 

Karel IV. daroval zdejšímu městečku ostatky sv. Zikmunda, které získal ve Francii.96 

Tato událost dokazuje veliký vliv rodu Vartenberků a nezanedbatelnou úlohu 

samotného města v tehdejších dějinách. 

                                                 
91 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

92 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002; WALDSTEIN-WARTENBERG 2000 

93 SEDLÁČEK 1997, 147; ANDĚL 1984, 441 

94 VOJTÍŠEK/ VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

95 BLASCHKE 1967, 273-337 

96 VOJTÍŠEK/ VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 
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4. Sídelní topografie 

Tato kapitola poskytuje rozbor sídelní topografie v lokalitě města Stráž pod Ralskem, 

nacházejícího se v okresu Česká Lípa. První dvě podkapitoly se zaměřují na údaje o 

poloze města a na přírodní podmínky oblasti města Stráž pod Ralskem. V rámci dalších 

dvou podkapitol, zabývající se regionální archeologií a středověkou kolonizací, se 

informace vztahují k celkové oblasti okresu Česká Lípa. 

4.1  Poloha města 

Město Stráž pod Ralskem spadá do okresu Česká Lípa v Libereckém kraji. Leží v 

nadmořské výšce 310 metrů a je součástí provincie Česká vysočina na okraji 

geomorfologické oblasti Ralské pahorkatiny v rozšířené části údolí řeky Ploučnice 

obklopené lesy.97 Nejvyššími vrcholy v bezprostředním okolí Stráže pod Ralskem jsou 

vrch Ralsko s výškou Ralsko, 696 m n. m ležící jihozápadně od města a vrch Tlustec 

s výškou, 591 m n. m ležící severozápadně od města. Naopak nejníže položené je místo, 

kde řeka Ploučnice opouští území města Stráž pod Ralskem v nadmořské výšce 295 m 

n. m.98 

Existence přírodních krás v bezprostředním okolí města, jakými jsou borové lesy, 

pískovcové skály, vodní plochy a toky, přírodní i kulturní pamětihodnosti, jsou 

zásadními předpoklady pro změnu vnímání města Stráž pod Ralskem z průmyslového   

na město důležité pro cestovní ruch celé oblasti Podralska. Stráž pod Ralskem je od 

doby ukončení aktivní těžby uranových rud převážně turistickým městem. 

4.2  Přírodní podmínky 

Území města Stráž pod Ralskem leží na zvlněném pískovcovém podloží, které je 

mnohdy prostupováno sopečnou horninou, čedičem.99  

4.2.1 Klima 

Klimatické podmínky jsou řazeny do mírně teplého pásma s běžně dlouhým, mírně 

suchým létem, s krátkými přechodnými obdobími, mírným jarem a mírně teplým 

podzimem a s běžně dlouhou mírně teplou suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

                                                 
97 HANTSCHEL 1911  

98 Materiály města Stráž pod Ralskem 

99 HANTSCHEL 1911 
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pokrývky. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7–8 °C a roční srážkový úhrn 

dosahuje 700–800 mm. 

4.2.2 Hydrologie 

Městem Stráž pod Ralskem protéká řeka Ploučnice, do které přitéká Dubnický potok, 

Ještědka a ze severu přitéká i výtok z Hamerského rybníka.100 Území spadá do úmoří 

Severního moře. Hlavním povodím je povodí řeky Labe, dílčím je pak povodí jeho 

přítoku řeky Ploučnice, která protéká Stráží pod Ralskem a napájí vodní nádrž Stráž. Na 

severním úpatí vrchu Horka býval stejnojmenný rybník o rozloze 1 ha, ze kterého byla 

dopravována voda na zdejší zámek.101 

4.3  Archeologické výzkumy v lokalitě města Stráž pod Ralskem  

Na hradě Ralsko proběhl archeologický průzkum sběrem, na hradě Vartenberk pouze 

okrajový povrchový průzkum a u Kostela sv. Zikmunda se nepodařilo najít záznam o 

archeologickém výzkumu vůbec. V kostele sv. Zikmunda byla pouze prozkoumána 

krypta Hartigů před hlavním oltářem. Ostatní krypty nacházející se v kostele i z vnější 

strany kostela jsou nepřístupné a ani tady nebyl prováděn průzkum.  

Hrad Ralsko se jako jediný ze zmiňovaných památek dočkal alespoň povrchového 

archeologického průzkumu na konci 19. století, kdy byla nalezena převážně 

fragmentární keramika, která byla převezena do muzea v Oybíně.102 Roku 1937, kdy 

začaly záchranné stavební úpravy a konzervace hradu, bylo získáno z okolí hradu 

Ralsko mnoho původního stavebního materiálu, architektonických prvků, které byly 

následně znovu použity.103 Ostatní drobné archeologické nálezy byly uloženy v 

Městském muzeu v Mimoni i v soukromých sbírkách.104 Při stavebních úpravách 

vyplynulo, že kromě obou hlavních hranolových věží se na hradě Ralsko nacházela i 

kulatá věžička na nároží hradu, vedle hlavní brány, a jedna hranolová věž bránící 

druhou bránu v zadní části hradu.105 Stavební práce probíhaly v roce 1937 a ještě v roce 

1938, kdy byla opravována hlavní, dodnes stojící věž, na které byl dostavován ochoz106. 

Muzejní sbírky byly postupně doplňovány z dalších povrchových sběrů, kdy největší 

                                                 
100 HANTSCHEL 1911 

101 HANTSCHEL 1911 

102 GABRIEL/PANÁČEK 2000, 115 

103 TOMEK 2015, 24; GABRIEL/PANÁČEK 2000, 115 

104 GABRIEL/PANÁČEK 2000, 115 

105 TOMEK 2015, 25 

106 TOMEK 2015, 27 
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nález uložený do okresního vlastivědného muzea v České Lípě poskytl amatérský 

sběratel, kterému byla nelegálně získaná sbírka zabavena.107 

Na hradě Vartenberk se bohužel archeologický výzkum nekonal108. Pouze povrchový 

průzkum byl provedem Františkem Gabrielem a Jaroslavem Panáčkem, kteří zkoumali 

pozůstatky starého opevnění původního hradu v oblasti dnešní zvýšené terasy. 

4.4  Středověká kolonizace Českolipska 

Krajina Ralské pahorkatiny nebyla příliš příznivá pro osídlení, nicméně doklady o 

působení člověka se v malé míře vyskytují ve všech pravěkých období.109 Do území od 

Lužických hor až do oblasti zahrnující Stráž pod Ralskem pronikalo obyvatelstvo z 

úrodnějšího vnitrozemí především podél obchodních cest.110 Od 10. století  přibývají 

doklady o osídlení jednotlivých oblastí v severních Čechách. Archeologické nálezy z 

přelomu 9. a 10. století jsou doloženy v Mimoni111, z průběhu 11. století pak pochází 

pohřebiště v Dubé112 a nejstarší písemnou zmínkou Českolipska je rok 1057 pro obec 

Stranné v blízkosti lokality Kravaře.113 

V raném středověku byl na území Českolipska rozlehlý, tak zvaný pohraniční 

prales114 složený smíšenými lesy a bažinatou půdou115 s velmi ojedinělými osídlenými 

lokalitami. Tyto ojedinělé lokality představují nejstarší sídelní oblasti, v nichž se 

později v průběhu 12. a první poloviny 13. století osídlení pozvolna zahušťovalo.116[1] 

Mezi nejstarší sídelní lokality na Českolipsku řadíme obce Stranné, Stvolínky, Jezvé a 

Kravaře.117 K osídlování Českolipska došlo ve srovnání s ostatními částmi Čech 

relativně velmi pozdě. 

Jak již bylo naznačeno, v raném středověku regionem procházely významné 

obchodní stezky, které jsou na místech dřívějších, mnohem starších cest. Dokladem pro 

                                                 
107 GABRIEL/PANÁČEK 2000, 115 

108 GABRIEL/PANÁČEK 2000, 109 

109 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 11 

110 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 13 

111 PEŠA/JENČ 2008 

112 PEŠA/JENČ 2008 

113 VOJTÍŠKOVÁ 1978 

114 FEISTNER 1927 

115 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 64 

116 PEŠA/JENČ 2008 

117 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 19-29 
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původní stezky jsou nálezy mincí z 5. někdy i z 2. století našeho letopočtu.118 

Podrobněji se obchodními stezkami v této lokalitě zabývají manželé Vojtíškovi119 v 

kapitole pojednávající o osídlování této oblasti. Po sjednocení českých kmenů za dob 

prvních Přemyslovců během 9. až 11. století se ustalovala síť dálkových cest. 

Pravděpodobně nejstarší a nejvýznamnější byla záhvozdská, či jinak nazývaná 

milčanská, nebo žitavská cesta, která vedla z centra České země Boleslavskem, 

Mimoňskem směrem na Žitavsko.120[2] Žitavská cesta vedla ze Žitavy přes Jablonné v 

Podještědí a zde se dělila na dvě ramena, kde jedno vedlo přes Mimoň na Kuřívody přes 

Stráž pod Ralskem, Svébořice na Hradiště a dále na Mladou Boleslav směrem k Praze. 

Druhé rameno cesty je pak mladší a vedlo z Mimoňska kolem Bezdězu přes Mělník 

také na Prahu.121 

Kolem dálkových cest se vyskytovaly malé osady. Rozložení osídlení na konci 

raného středověku v této oblasti bylo na místě starých sídelních území na Litoměřicku, 

Mělnicku a v Pojizeří. Ostatní části Českolipska zůstávaly dlouho neobydlené až do tak 

zvané velké kolonizace probíhající od 13. do 14. století, kdy se kromě českých objevuje 

velká část německých kolonistů.122 Typem osídlení na severu Čech byla lesní lánová 

ves. První sedlácké domy byly stavěny podél potoků a obchodních cest.123 

I v osídlování českolipského kraje mají velkou úlohu předchůdci Vartenberků, 

Markvartici. Od druhé třetiny 13. století neosídlené části začínají kolonizovat dva 

významné šlechtické rozrody, Markvartici a Ronovci. Markvartici spravovali území od 

Děčína a postupovali směrem k východu až na Turnovsko. Budovali hrady, které se 

staly sídly jednotlivých rodových linií, jakými byly hrady Šarfenštejn, neboli Ostrý, 

Tolštejn, Vartenberk, Lemberk, Valdštejn a další. Podobně postupovali Ronovci 

směrem od Žitavy skrz Českolipsko do středních a východních Čech. I tento významný 

rozrod zakládal hrady jako Ronov, Oybín u Žitavy, Sloup, Lipý, neboli Česká Lípa, 

Jestřebí a Dubá. S pomocí výše zmíněných německých kolonistů přeměňovali 

nekultivovanou půdu na úrodná pole124 a tím zabírali královské území, což donutilo také 
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panovníka zakládat hrady a města jako upevnění své moci. Od poloviny 13. století tak 

přibývají hrady Houska, Bezděz a Děvín. V okolí Bezdězu byla Přemyslem Otakarem 

II. zřízena tři královská města Bezděz, Kuřívody a Doksy.125 

Celé území bylo kolonisty postupně rozparcelováno a vznikla síť vesnic a farních 

kostelů blízká dnešnímu stavu. Pevná struktura osídlení stanovila současně síť 

dálkových i místních komunikací, dodnes často zachovaných v krajině v podobě úvozů. 

Hlavní proměna středověké krajiny byla dokončena v polovině 14. století.126 V údolí 

potoků stály hamry, které zpracovávaly vytěženou železnou rudu. Tato činnost je v 

krajině patrná dodnes. 

Sílící hospodářské podnikání šlechty v 15. a především v 16. století bylo zaměřeno 

na rybníkářství, což značně ovlivnilo zdejší krajinu. V roce 1366 založil Karel IV. u 

Doks Velký rybník, dnešní Máchovo jezero. V období husitských a panských válek, 

během 15. století, oblast velice strádala. Rozkvět přišel až v pozdně středověké 

společnosti.127 
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5. Počátky Vartenberského rodu 

Vznik Vartenberského rodu úzce souvisí právě s městem Stráž pod Ralskem, kde 

první Vartenberkové postavili hrad, který svým jménem určil predikát tohoto rodu. 

Jelikož se Vartenberkové oddělili od významného šlechtického rodu žijících v době 

prvních Přemyslovců, je důležité vysledovat jeho stopy v písemných zmínkách až k 

jeho bezprostředním kořenům v rodu Markvarticů. 

5.1  Markvartici 

K jednomu z významných panských rodů patřících do vyšší šlechty na území 

českých zemí se řadí od 12. století rod nazývaný Markvartici. Název tohoto rodu byl 

odvozen od prvního doloženého předka, kterým byl nejvyšší komoří krále Markvart. 

Zmínka pochází z roku 1159128 a již tehdy vlastnil zmíněný Markvart rozsáhlé území na 

severu Čech. Ještě starší záznam z roku 1144 popisuje Bedřich Vojtíšek.129 Jednalo se v 

něm také o osobu jménem Markvart, tentokrát byl zaznamenán jako svědek na listině 

krále Vladislava II. Pravděpodobně by se mohlo jednat o stejnou osobu Markvarta, 

nejvyššího komořího krále Vladislava II., o kterém se píše v listině z roku 1159. 130 

Tato velice významná rodina by mohla, soudě podle německých křestních jmen 

prvních Markvarticů, pocházet z Německa. Není to však jisté, neboť při křtění, v tradici 

od raně křesťanské společnosti, bylo vybráno ke slovanskému i německé nebo latinské 

jméno. Příležitostně používaná německá jména proto nejsou důkazem o německém 

původu.131 Z doložených zápisů lze pozorovat velký význam, důležitost a bohatství 

tohoto rodu, které mimo jiné dokazuje, že velmožský rod již nějakou dobu na území 

Čech působil. O úplných počátcích tohoto vlivného rodu existují jen nepodložené 

hypotézy. Kromě hypotézy o příchodu z Německých zemí do Čech se někteří 

historikové domnívají, že mohou být Markvartici historicky na této půdě jako potomci 

kmenových charvátských knížat vládnoucích kdysi na území, na kterém se později 

rozprostíraly državy Markvarticů.132 Příchozí Přemyslovci by tyto potomky museli 

zařadit do své družiny. Mnohem pravděpodobnější stále zůstává teorie, že po svém 

                                                 
128 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 7 

129 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 20 

130 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 7 

131 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 7 

132 PAPROCKÝ 1602, 151; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 19 uvádí tuto hypotézu jako méně 

pravděpodobnou, zatímco WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 7 ji uvádí téměř jako faktum 
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příchodu do Čech si svůj majetek Markvartici zasloužili za své služby panovníkovi jako 

vyšší šlechta.133 Museli ovšem mít velkou důvěru svého panovníka, který nechal rodu 

významné souvislé pozemky bez toho, aniž by zde postavil své opěrné bodu, které by v 

případě možného odtržení země směrem k Německu využil k obraně svých zemí. To je 

důvodem, proč se Bertold Waldstejn-Wartenberg domnívá, že Markvartici museli být 

domácí šlechtou.134 

Markvartici působili na velice vážených postech a významně se tak podíleli na 

vládnutí v českých zemích v době knížecí. Ne vždy se tomuto rodu dařilo a v období 

krize, která souvisela s jejich odporem proti tehdejšímu králi Přemyslu Otakarovi II. se 

od roku 1273 nevyskytují v žádných listinách.135 

Několik let po bitvě na Moravském poli se rod vrací na politickou scénu v podobě 

mnoha predikátů, protože podobně jako u jiných šlechtických rodin docházelo od roku 

1200 k rozvětvování rodů. I rod Markvarticů se během 13. století rozvětvil a jednotlivé 

linie pak užívaly predikátů podle svých nově založených hradů.136  

 Území v okolí dnešního Vartenberka připadla při dělení majetku mezi potomky 

nejmladšímu z bratrů, Markvartovi z Března. Tato oblast patřila do pásma tak zvaných 

pohraničních nepřístupných lesů.137 Prales měl charakter smíšeného lesa s rozsáhlými 

bažinami.138 Až v průběhu 13. století byla tato oblast plně kolonizována západními 

kolonisty.139 Kromě místa, kde byl později vybudován hrad Vartenberk, a kde bylo 

málo starého osídlení, patřilo do jeho panství i Březno a Vysoké veselí.  

Za života krále Přemysla Otakara II. si šlechtici nedovolili sami stavět opevněná 

kamenná sídla, však po jeho smrti v období zmatku si každý chtěl bránit svá panství 

před loupeživými rytíři, a tak se zrodily již zmíněné hrady. Mezi léty 1278 až 1281 byl 

postaven hrad Michalovice, Zvířetice, Vartenberk, Valdštejn i Rotštejn.140 Od již 

zmíněného Markvarta z Března žijícího v letech 1197 až 1228141 a jeho stejnojmenného 

                                                 
133 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 19 

134 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 9 

135 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000,83 

136 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 60 

137 FEISTNER 1927, 6 

138 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 62 

139 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 62 

140 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 87 

141 OTTO 1907 
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syna, jistě žijícího mezi léty1255 až 1268142, můžeme již sledovat počátky rodu 

Vartenberků. 

5.2  Vartenberkové 

Písemné prameny k lokalitě města Stráž pod Ralskem jsou velice úzce spjaty právě s 

rodem Vartenberků, kteří městu vtiskly jeho podobu. Všechny nalezené zmínky 

vztahující se k městu, či jeho památkám, pocházejí nejdříve z 2. poloviny 13. století. 

Jediné tvrzení o starších zmínkách popisuje a zároveň popírá Wilhelm Feistner ve své 

knize o historii města Stráž pod Ralskem143. Část kapitoly této práce pod nadpisem 

odborná literatura se tvrzení Wilhelma Feistnera věnuje blíže. 

W. Feistner zde píše o historicích ze 17. století, kteří prostudováním německé 

turnajové knihy od jistého Georga Rürnera tvrdí, že již v 10. a 11. století žili páni z 

Ralska, nebo páni z Vartenberka.144 Tyto turnajové knihy poprvé vycházejí roku 1532 a 

je tak velice pravděpodobné, že letopočetné údaje nemusejí být pravdivé. W. Feistner 

zde uvádí doložitelně chybné i protiřečící si údaje, čímž celý pramen turnajové knihy 

pokládá za nespolehlivý a vzhledem k letopočtům zcela chybným. Bohužel ze zmíněné 

turnajové knihy čerpal Bartoloměj Paprocký pro svou práci „Diadochos“, která tímto 

obsahuje též mnoho chybných údajů, na které též poukazuje W. Feistner v kapitole 

shrnující prvotní záznamy a počátky města a rodu.145 Dalším omylem, kterého se 

dopustil jak W. Czerwenka, tak B. Paprocký, bylo nesprávné určení v rámci počátků 

rodu Vartenberků, které podle nich začínají syny Heřmana uvedeného s predikátem z 

Ralska již ve 12. století.146 Podle těchto badatelů ze 17. století jsou prvním rodem na 

území města Stráž pod Ralskem pánové z Ralska, právě díky doloženému predikátu a až 

ve druhé generaci se rodí zakladatelé jednotlivých větví, mezi kterými jsou i páni  z 

„Wartemberga“147. Dnes už je jisté, že hrad, který dal vzniknout onomu predikátu „z 

Ralska“, byl navzdory románským prvkům148 postaven až ve 14. století, tedy přibližně o 

celé století později než hrad Vartenberk.149 Následující pojednání nastíní linii rodu 

                                                 
142 OTTO 1907 

143 FEISTNER 1927 

144 FEISTNER 1927, 5 

145 FEISTNER 1927, 5-6 

146 CZERWENKA 1673, 5; PAPROCKÝ 1602, 251-252 

147 CZERWENKA 1673, 5;  TOMEK, 2015, 8; SEDLÁČEK 1997, 142 

148 SEDLÁČEK 1997, 142; ANDĚL/KABÍČEK, 1959, 130; TOMEK, 2015, 8;  

149 ANDĚL 1984, 398; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 30; GABRIEL/PANÁČEK 2000, 23 
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Vartenberků vztahující se k lokalitě Stráž pod Ralskem od jeho skutečných počátků až 

po poslední vlastníky hradů a statků v této lokalitě. 

Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, středověký rod Vartenberků vychází z 

jednoho z nejvýznamnějších rozrodů, Markvarticů, vážících se k prvním 

Přemyslovcům. Dějiny tohoto rodu s jistotou můžeme sledovat již od Markvarta150, 

který po svém otci zdědil kromě stejného křestního jména i predikát z Března151. 

Zasloužil se o postavení hradu Ostrý, „Šarfštejn“152 a s velkou pravděpodobností i o 

založení strážního hradu Vartenberk ve Stráži pod Ralskem.153 Zde nastává rozpor v 

literatuře, který je odůvodněn jednak písemným dokladem, který uvádí s predikátem „de 

Wartenberc“ roku 1281154 až jeho syna Beneše z Vartenberka155 a pak také oblibou 

jednotlivých rodů dávat stejná jména z otce na syna, což značně komplikuje rozlišení 

jednotlivých členů v písemných pramenech. Mnohdy je tak v případě rodu Markvarticů 

několik generací Markvartů, Benešů, Heřmanů, Závišů či Havlů. U rodu Vartenberků 

tato tradice pokračuje. 

V nejstarších písemných pramenech se ještě neuváděly predikáty, které vznikaly až 

výstavbou hradů během 13. století. Jednalo se o tak zvané rozrody, jejichž příslušníci 

neměli ještě jedno eponymní sídlo. Uvádělo se pouze jméno zmiňované osoby a otce. V 

tak zvané době jednoho jména je identifikace jmenované osoby velice obtížná a není tak 

mnohdy rozlišitelné ani o které generaci, nebo o jaké větvi rodu jsou v listině 

záznamy.156 Markvart z Března157 a Markvart mladší158  je tak tatáž osoba jako Markvart 

IV., zmiňovaný v knize Markvartici159 i Markvart III, zmíněný W. Feistnerem.160 

                                                 
150 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22: markvart mladší, syn markvarta z března a otec beneše, který je 

poprvé nazýván s predikátem z vartemberka.; WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 87 Waldstein-Wartenberk 

ve své knize Markvartici mluví o tomto Markvartovi jako o Markvartovi IV.; FEISTNER 1927, 7 jej 

popisuje jako Markvarta III. 

151 ANDĚL 1984, 442 

152 OTTO 1907 

153  WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 87; VOJTÍŠEK 2002, 22; ANDĚL 1984, 442; OTTO 1907„jak lze 

souditi z pečetidla jeho ke sklonku XIX. stol. objeveného“ 

154 RBM IV, 736-737 

155 RBM IV, 736-737 

156 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 19 

157 ANDĚL 1984, 442 

158 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22 

159 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 87 
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Břetislav Vojtíšek tvrdí161,  že Markvart z Března je otcem Markvarta mladšího, 

který založil hrad Vartemberk. Rudolf Anděl162 pak uvádí pouze jednoho Markvarta, a 

to Markvarta z Března jako zakladatele. Nejspíše má na mysli otce Beneše z 

Vartenberka, Markvarta, který po svém otci zdědil predikát z Března. 

Zakladatelem hradu Vartenberk je tedy Markvart mladší, neboli z Března, či 

Markvart III, nebo IV., otec Beneše, od roku 1281 nazývaného z Vartenberka163. Beneš 

z Vartenberka byl v době uvedené listinné zmínky královým číšníkem, ale brzy na to, 

již roku 1283, v rámci bouřlivých let od krále odstoupil, aby později byl nucen jako 

důkaz své podřízenosti panovníkovi zastavit svůj majetek, a tak se vrací do svého 

úřadu.164 Od roku 1289 byl královským komořím a roku 1291 dokonce purkrabím 

pražským.165 Zemřel na sklonku 13. století. Skrze Benešovy syny Jana, Beneše, 

Markvarta a Beneše166 vznikly čtyři pokračovací linie rodu Vartenberků. Z 

prvorozeného větev rodu Vartenberská, Děčínská, z druhého syna Beneše pochází 

„pošlost“ Veselská, třetím synem Markvartem vznikla linie Kumburská a nejmladším 

synem opět Benešem počíná linie Kostská.167 

 Nejdéle trvala linie po synu Janovi, linie Děčínská, Vartenberká. Ottův slovník 

naučný rozebírá jednotlivé linie vycházející ze synů již zmíněného Beneše z 

Vartenberka, ale v jednotlivých členech Vartenberského rodu se s ostatní literaturou168 

často neshoduje. 

Další nejasnost nastává s potomkem Beneše z Vartenberka. August Sedláček169 uvádí 

Jana ze Stráže jako vnuka Beneše poprvé označeného predikátem z Vartenberka, 

                                                                                                                                               
160 FEISTNER 1927, 7 

161 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22 

162 ANDĚL 1984, 442 

163 RBM IV, 736-737 

164 SEDLÁČEK 1997, 150 

165 OTTO 1907 

166 V genealogii rodu Vartenberků se literatura rozchází. OTTO 1907: tvrdí že Beneš měl syny Jana 

Beneše, Beneše a Markvarta, zatímco WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 102 uvádí jen syny tři a to Jana, 

Vaňka a Beneše. Třetí badatel poskytující vhled do genealogie rodu Vartenberků je SEDLÁČEK 1997, 

který na straně 150 mluví o čtyřech synech, z nichž dva jsou jménem Beneš. O zbylých dvou se 

nezmiňuje.  

167 OTTO 1907 

168 SEDLÁČEK 1997, 149-151 

169 SEDLÁČEK 1997, 150 
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zatímco Ottův naučný slovník170 uvádí Jana ze Stráže již jako syna zmíněného Beneše z 

Vartenberka. Tvrzení z Ottova slovníku naučného potvrzuje i sestavený rodokmen pánů 

z Varterberka od Bertholda Waldstein-Wartenberga.171 Prvním synem Beneše z 

Vartenberka tak pravděpodobně byl Jan ze Stráže172, který po otci sídlil na hradě 

Vartenberk a podle kterého se i zval. Roku 1304 ve službách českého krále bránil 

Kutnou Horu proti císaři Albrechtovi, za což dědičně obdržel počátkem 14. století hrad 

Děčín. Odtud začíná linie rodu Děčínsko Vartenberská. Na počátku roku 1316 pak Jan 

vytáhl proti Mikuláši z Potšteina a byl smrtelně raněn. 

Jan měl několik synů. Podle Bertholda Waldstein-Wartenberga byli jeho syny 

Vaněk, Beneš, Markvart, Václav, Jan, opět Beneš a dcera Anna.173 Podle Augusta 

Sedláčka, který pracoval na Ottově slovníku naučném však měl syny Vaňka, Jana a 

Beneše.174 Shoda obou badatelů je ve jménech synů, o kterých je dochováno více 

záznamů. Od Augusta Sedláčka v knize o hradech, zámcích a tvrzích175 z pozdější doby 

jsou zaznamenáni potomci Jana ze Stráže také tři, jako v případě Ottova slovníku 

naučného, ale místo Jana zmiňuje syna Ješka.   

Nejstarší syn Jana ze Stráže, či podle tehdejší módy německých názvů, z 

Vartenberka a Děčína, jménem Vaněk spolu se svými bratry sdílel kromě jiných i hrad 

Vartenberk. Skrze něj tato větev Děčínsko Vartenberská dále pokračuje. Roku 1337 

odměnou za to, že doprovázel krále, obdržel Vaněk dědičný úřad nejvyššího číšníka.176 

Zemřel někdy kolem roku 1364.177 V době smrti jejich otce byli ještě synové Vaňka z 

Vartenberka nezletilí, pod poručnictvím Petra Kostského. Vaněk měl dva syny Jana a 

Václava.178 Starší Jan získal od císaře Karla IV. cenné ostatky sv. Zikmunda pro kostel, 

který snad sám založil spolu s nově založeným oltářem179. Osoba Jana z Vartenberka je 

totožná s postavou zmíněnou na listině z roku 1365180, kde Jan žádá papeže Urbana V. o 

                                                 
170 OTTO 1907 

171 WALDSTEIN-WARTENBERg 2000, 102 

172 OTTO 1907; WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 102 

173 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 102 

174 OTTO 1907 

175 SEDLÁČEK 1997, 150 

176 SEDLÁČEK 1997, 150 

177 OTTO 1907; SEDLÁČEK 1997, 150 

178 SEDLÁČEK 1997, 150 

179 SEDLÁČEK 1997, 150 

180 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 



 

39 

udělení odpustků na den sv. Zikmunda. Od roku 1369 pak zastává vysoký post 

pražského purkrabího. 

Synové Vaňka z Vartenberka,181 vnuci Jana z Vartenberka, pak společně spravovali 

hrad Vartenberk, Ralsko, Tolštein a Zákupy. Při pozdějším dělení měl syn Jan182 

Vartemberk a jeho bratr Václav183, nebo Vaněk184 Děvín, Tolštein a Zákupy. Brzy po 

rozdělení své statky znovu sloučili a někdy po roce 1369 koupili „Mimoňské zboží“, 

což je doloženo potvrzením z roku 1371185. Jan z Vartenberka, potomek Vaňka umírá 

roku 1383.186 

Velice důležitou osobou Vartenberského rodu je pak syn zmíněného Jana z 

Vartenberka, vnuk Vaňka z Vartenberka, opět Jan, tentokrát zvaný Chudoba z 

Ralska187, možný zakladatel hradu Ralsko188. Jan Chudoba z Ralska byl nejstarší z pěti 

synů Jana z Vartenberka. Po svém otci zdědil a se svými bratry společně spravoval 

statky Děvín, Vartenberk, Zákupy, Tolštejn a další189. August Sedláček190 uvádí, že 

sídlil jak na hradě Ralsko, tak na hradě Vartenberk, proto se v listinách mnohdy 

objevuje dvojí predikát.  V roce 1405 se zasadil o založení nového oltáře Božího těla ve 

zdejším kostele.191  

Později, roku 1409 v době sporů o Dekret kutnohorský, patřil Jan z Ralska k 

Husovým přívržencům192, jak dokládá i dopis od Jana Husa adresovaný přímo Janovi z 

                                                 
181 WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 102 neuvádí syny Vaňka z Vartenberka; Otto 1907: uvádí syny 

Jana a druhého syna Václava, dle rodokmenů z materiálů pana inženýra Eduarda Horčíka se druhý syn 

jmenoval Vaněk, jako jeho otec a nikoli Václav. 

182 OTTO 1907: uvádí přízvisko z Ralska. Tento predikát má podle TOMEK, 2015 až jeho syn opět 

Jan, ale tentokrát s predikátem z Ralska, zvaný Chudoba. 

183 OTTO 1907 

184 Dle rodokmenu vypracovaného Eduardem Horčíkem se druhý syn jmenoval Vaněk, jako jeho 

otec a nikoli Václav. 

185 DZ 2, D14 

186 SEDLÁČEK 1997, 150 

187 SEDLÁČEK 1997, 150: uvádí Jana řečeného z Ralska až o generaci později, než WALDSTEIN-

WARTENBERG 2000, 102. O Janovi, synovi Vaňka píše pouze jako o Janovi, který sídlil na hradě 

Vartenberk. 

188 TOMEK, 2015, 11; ANDĚL 1984, 399 

189 SEDLÁČEK 1997, 150 

190 SEDLÁČEK 1997, 150 

191 LE VII, 21 

192 ANDĚL 1984, 399 
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Ralska193. Nedlouho poté, roku 1415, byl jedním ze čtrnácti pánů, který se zapsal k 

jednotě slibující poslušnost králi, církvi i koncilu a roku 1419 byl součástí Zikmundova 

protihusitského tábora194. Protihusitské smýšlení vydrželo Janovi z Ralska až do 

obsazení jeho hradů Vartenberk a Ralsko husitskou posádkou roku 1427195, kdy se s 

husity dohodl na spolupráci196. Roku 1428 se účastnil i husitského tažení do Slezska197. 

Roku 1433 byl popraven jeho stejnojmenný syn, což vedlo k mnohaleté válce mezi 

Vartenberky a jejich původními spojenci z Lužice198. Zprávy o Janovi z Ralska a o 

hradu Stráž poté zcela mizí199. Po bitvě u Lipan se držitelé hradu Ralsko i Vartenberk 

rychle střídali. Po pánech z Gutštejna se na chvíli opět jako majitelé objevují 

Vartenberkové, ale záhy, již roku 1504 prodávají celé panství i s hradem Vartenberk 

Bartoloměji Hiršpergárovi z Königsheimu200. Od této doby končí sláva již tehdy 

zpustlého hradu Ralsko201 a dějiny spojené se Stráží pod Ralskem jsou spojeny hlavně s 

hradem Vartenberk a jeho novými vlastníky, čímž končí i zdejší působení rodu 

Vartenberků. 

                                                 
193 TOMEK, 2015, 11 

194 ANDĚL 1984, 399; FEISTNER 1927, 21 

195 SEDLÁČEK 1997, 150: uvádí roku 1426, kdy husité pod Štěpánem Tlachem obsadili zdejší hrady. 

196 ANDĚL 1984, 399 

197 TOMEK, 2015, 15; ANDĚL 1984, 442 

198 ANDĚL 1984, 399; FEISTNER 1927, 32-34 

199 TOMEK, 2015, 16; ANDĚL 1984, 442 

200 ANDĚL 1984, 442 

201 ANDĚL 1984, 399 
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6. Nejstarší písemné doklady a tradice vzniku 

vybraných památek 

 Následující podkapitoly se budou věnovat vždy jedné z památek města Stráž pod 

Ralskem, kde budou chronologicky zaznamenány první historické údaje o dané památce 

a jednotlivé názory badatelů na tyto prameny i na samotné památky. Jelikož nelze s 

jistotou určit počátky vzniku níže uvedených památek, budou následující podkapitoly 

shrnovat všechny možné varianty vzniku. Veškeré možnosti jsou podpořeny jak 

odbornou literaturou, tak historickými listinnými záznamy. 

6.1  První písemné doklady o městě Stráž pod Ralskem 

Písemné zmínky o Stráži pod Ralskem, tenkrát nazývané Vartenberk, ve starých 

pramenech lze vztahovat primárně k hradu, ale dokazují tím i existenci města vzniklého 

v podhradí.202 Takovou zmínkou je záznam z roku 1281203, který je zároveň i nejstarším 

záznamem o hradu i rodu samotném. Jako svědek na této listině je poprvé uveden 

„Benessius Dominus de Wartenberc“. Pravděpodobně nejstarší ověřenou zmínkou o 

městě samotném je pak zápis z roku 1365204, kde se píše: „in Wartimberg oppido“.205 O 

tomto údaji se zmiňuje jak Karel Kuča, tak Břetislav Vojtíšek, který zároveň dodává, že 

jde o listinu, kde nejvyšší komoří206 krále Jan z Vartenberka, žádá papeže o udělení 

odpustků na den sv. Zikmunda, jehož ostatky nedávno sám Karel IV. daroval kostelu 

„in Wartimberg oppido“. Termínem „oppidum“ se v tehdejší době myslelo městečko s 

obranyschopným opevněním. Pozůstatky po opevnění města dnes nejsou ani patrné, 

takže je možné i vysvětlení Vojtíškových207, že termín označuje městečko s právem 

trhu. 

 Zároveň s touto informací se i dozvídáme o nedávném darování ostatků sv. 

Zikmunda do místního kostela, což nedlouho poté vedlo ke změně patrocinia ze sv. 

                                                 
202 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 126 

203 RBM IV, 736-737 

204 VOJTÍŠEK/ VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

205 KUČA 2008, 95; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

206 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002: ve své knize píší vždy o Vartenbercích jako o nejvyšších číšnících 

krále, což je mnohem nižší post, než nejvyšší komoří krále. Ačkoli na počátcích rodu skutečně číšníky 

byli, později takto významný rod zastával téměř s úplnou jistotou funkci nejvyššího komořího krále.  

207 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27: termín „oppidum“ Břetislav Vojtíšek vysvětluje jako označení 

pro městečko s právem trhu. 
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Mikuláše na kostel sv. Zikmunda208 . Tato informace bude podrobněji rozebrána v 

následující kapitole pojednávající přímo o prvních písemných zmínkách farního kostela 

ve Stráži pod Ralskem. 

Starší záznam o tržním městečku zmiňuje Rudolf Anděl209, který uvádí první zmínku 

roku 1350. Podporuje to zjištěním ze soupisu farností jablonského děkanátu. Další 

zmínky o městě jsou především ve spojitosti se jmény známých Vartenberků, jakožto 

jejich predikát. Z roku 1388 byla listina, kde se uvádí: „My Jan z Rozenberka, Jindřich 

z Hradce a Sezema z Ústie, swrchupsaní ubrmanowé, nejprwé wypowiedáme o hradu a 

wz Stráži, i o tom, což jest tu na hradě Petrem a Janem bratří ze Stráže wzato 

Oldřichowi ze Hradce a Přibíkowi ze Stráže, aby Petr a Jan bratry ze Stráže toho puol 

hradu wz Stráži, jakož jest před Petrowým a Janowým uwázání Přibík držal, w 

Přibíkovu moc takéž postůpila se wším tiem, což jest Petr a Jan tu na hradě zastúpil, 

ježto jest Přibíkowo bylo.“210 Mluví se zde o jakémsi hradu Strážském, kde jeho 

polovina měla patřit Přibíkovi. 

Velice zvláštním je pak záznam211 z 20. prosince roku 1389, který mluví o vesnici 

Stráži „in villa Straze“. Jak již bylo řečeno v kapitole o toponomasticko-etymologickém 

průzkumu místních jmen212, může jít o vesnici Stráž u České Lípy, nikoli o Stráž pod 

Ralskem. Zápis z roku 1476 pak popisuje strasti zdejší oblasti, která je zužovaná 

žoldnéry, vojsky a loupežníky.213 

6.1.1 Další vývoj města 

Od doby po roce 1476 pak můžeme sledovat především zaznamenané změny statutu 

města. Stále ještě o městečku „Wartmberg“214 se píše roku 1504. O něco později roku 

1575 se již zmiňuje Stráž pod Ralskem jako město, ale tento status není oficiálním, a tak 

je možné, že jde o omyl, protože roku 1654 se opět uvádí Vartenberk215 jako městečko. 

                                                 
208 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

209 ANDĚL 1984, 442 

210 AČ 2, 317-321 

211 LE III, 318-319 

212 Str 22 

213 AČ 9, 174 

214 Podle zmínky v KUČA 2008, 95 byl místní název Wartmberg nejen pro hrad, ale i pro městečko 

pod ním. 

215 Již počeštěný název německého Wartmberg. 



 

43 

Zmínky z 20. let 18. století se pak vrací k německým názvům „Wartenberg“ a zmiňují 

neopevněné městečko se zámkem. Ze 60. let 18. století je Wartenberg město 5. třídy.216  

Od roku 1843 je budoucí Stráž pod Ralskem rozdělena do dvou celků německy 

nazvanými „Stadt Wartenberg“ a „Unter Wartenberg“. Zde Karel Kuča čerpal ze 

stabilního katastru. O čtyři roky později se vyskytuje současně s německým 

„Wartenberg“ i český název „Stráž“ v podobě městečka a z druhého celku původně 

„Unter Wartenberg“ se stala ves, která si ponechala svůj název. Další vývoj nastal 

nedlouho poté, kdy se roku 1850 z městečka „Wartenberg“ stala obec „Vartenberk“. 

Opět vedle sebe existuje jak německé, tak české místní jméno. Tato obec má pod sebou 

osady Horní Vartenberk, neboli „Ober Wartenberg“, která existuje pouze do roku 1854 

a Dolní Vartenbek, „Unter Wartenberg“. Až roku 1880 můžeme na chvíli mluvit o 

statutu města ještě s dvojím označením Vartenberk i Wartenberg. Roku 1890 zaniká 

počeštěný název a zůstává pouze německý „Wartenberg“ zastupující první osadu. 

Druhou osadou je Dolní neboli „Unter Wartenberg“, která je již roku 1900 zrušena, aby 

se znovu objevila v roce 1923 jako městská čtvrť „Dolní Stráž pod Ralskem“ existující 

vedle druhé městské čtvrti „Wartenberg“, nebo již česky „Stráž pod 

Ralskem“ sjednocené roku 1939 pod jedním názvem „Wartenberg“. Mezi léty 1945 až 

1950 se ještě uvádějí městské čtvrti, ale tentokrát pouze česky Horní a Dolní Stráž. 

Později už se nevyskytují a roku 1952 je zřízeno katastrální území Stráž pod Ralskem. 

6.2  Nejstarší písemné prameny o farním kostele sv. Zikmunda 

Nejstarší písemné zmínky pochází až z poloviny 14. století, avšak kostel sv. 

Mikuláše, poději sv. Zikmunda, existoval mnohem dříve. Bohužel se nedochoval starší 

záznam, a tak nejstarší podoba kostela a jeho umístění zůstává i nadále skryto. 

6.2.1 Nejstarší písemné prameny kostela sv. Zikmunda 

Již roku 1352 existuje záznam o faře zdejšího kostela ve městě „Wartmberk.“217 

Později, roku 1363 je v pramenné edici zmínka218, kde Wanco de Wartmberg prezentuje 

Jana de Nymans jako nového kněze na místo zemřelého Hostislava. Roku 1369219 je 

patrony Janem z Wartemberga, purkrabím pražským a jeho bratrem Václavem z 

Wartemberga po smrti kněze Mikuláše, ustanoven nový kněz Petr z Gemnik. 

                                                 
216 KUČA 2008, 95 

217 RDP, 83; KUČA 2008, 95 

218 LC I/2, 10-11 

219 LC II, 14 



 

44 

Na počátku 15. století najdeme mnohé zmínky spojené především s osobou Jana z 

Vartenberka, nebo Jana z Ralska sídlícího na Vartenberku. Roku 1401220 byl ustanoven 

Janem z Ralska nebo z Vartenberka kněz z nedaleké Dubnice jako exekutor pro nově 

příchozího kněze do Stráže pod Ralskem, který nastoupil po smrti zdejšího faráře 

Matěje. Roku 1405221 Jan zvaný Chudoba z Ralska založil ve zdejším kostele oltář 

Božího těla. Roku 1422222 je zdejší kaplan Matěj prezentován Janem „de Ralsko, seu de 

Wartmberg“ jako kněz nastupující po smrti předchozího kněze Václava Stoss. 

6.3  První písemné doklady o hradu Vartenberk a tradice jeho vzniku 

Na kopci nad městem Stráž pod Ralskem se tyčí zámek, dříve hrad Vartenberk. 

Nejstarší písemné prameny o této památce souvisí s významným a v této práci tolikrát 

vzpomínaným rodem Vartenberků. V následující podkapitole jsou vypsány tyto 

písemné prameny a v další podkapitole jsou shrnuty všechny známé teorie o vzniku 

tohoto hradu.  

6.3.1 Nejstarší písemné prameny 

První písemné zmínky o hradu Vartenberk jsou až z 80. let 13. století. Podle 

Wilhelma Feistnera z roku 1283223, podle novější literatury224 roku 1281 ve spojitosti s 

Benešem, který byl jako první uveden s predikátem „de Wartenberc“.225 Jelikož nejsou 

starší jednoznačné záznamy dokazující že tomu tak není, byl Beneš z Vartemberka  po 

dlouhou dobu považován za zakladatele hradu.226 Sídlo Vartenberků bylo 

pravděpodobně postaveno již dříve a to za otce výše zmíněného Beneše, za 

                                                 
220 LC VI, 59 

221 LE VII, 21; LC VI, 156 

222 LC VIII-X, 9 

223 FEISTNER 1927, 5 

224 ANDĚL 1984, 442; VOJTÍŠEK 2002, 22; SEDLÁČEK 1997, 150 

225 RBM IV, 736-737 

226 SEDLÁČEK 1997, 148; WALDSTEIN-WARTENBERG 2000, 87: Beneš, syn Markvarta IV. Ve své 

knize Waldstein-Wartenberk uvádí, že hrad Vartenberk byl postaven Benešem, stejně jako tvrdí August 

Sedláček. Zároveň ale dodává, že tento Beneš byl synem Markvarta III, o kterém se v ostatní literatuře 

nepíše. Je možné, že již zmíněný Markvart III. odpovídá postavě Markvarta mladšího, o které píše 

Břetislav Vojtíšek. Markvart III. pak může být totožnou osobou, opět podle Vojtíška, s Markvartem 

zBřezna, dědečkem Beneše z Vartenberka. Markvarta III. Waldstein-Wartenberk uvádí ve spojitosti se 

založením hradu Šarfenštejn v roce 1268, což by časově odpovídalo na otce domnělého zakladatele 

Vartenberka a to Beneše z Vartenberka. 
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Markvarta.227 S tímto jménem se v literatuře hojně setkáváme, nicméně každý badatel 

dodává Markvartovi jiný přídomek, či označení. Tyto neshody badatelů ve jméně jsou 

rozepsány níže v podkapitole pojednávající o tradici založení hradu. Nejstarší písemná 

zmínka podložená listinou228 je tedy listina pána „Otto Brandenburgensis“. Další 

písemné zmínky jsou pak obsaženy v knize „Základy starého místopisu pražského“229 v 

části pojednávající o Pražském hradě a Hradčanech, kde autor čerpal ze Zbraslavské 

kroniky230, kde se vyskytuje zmínka o hradu Vartenberk opět jako přídomek „Johannes 

de Wartenberg“. Překlad tohoto latinského záznamu Dalimilem231 se nachází hned pod 

citací ze Zbraslavské kroniky. Dalimil uvádí již přeložené jméno včetně predikátu „Jan 

ze Stráže“. Ze stejné knihy je pak z oddílu zabývajícím se novým městem pražským 

záznam z roku 1388 232, kde je uveden „Wenceslai de Straz“. Záznam byl pořízen v 

Opatovicích, o urozené paní „Elzka“, Eliška a urozeném panu „Wenceslai de Straz“, 

Václavem ze Stráže. 

Z časů posledních Vartenberků jako pánů na zdejším hradě pochází záznam ze 

souboru „Desky zemské“233, kde je v roce 1543 zmíněn „Jan z Wartmberga“. 

Zajímavostí při hledání záznamů o hradě Vartenberk jsou všudypřítomné shody jmen, 

které mohou odvést naši pozornost.234 

6.3.2 Tradice založení hradu Vartenberk 

V otázce založení hradu Vartemberk figuruje osoba Markvarta a Beneše, posledních 

pánů z rodu Markvarticů. Beneš je nesporně spojen s již postaveným hradem 

Vartenberk235, nicméně zakladatelem hradu Vartenberk je pravděpodobně již Markvart, 

otec zmíněného Beneše z Vartenberka. Toto tvrzení se již mezi badately ustálilo a 

                                                 
227 ANDĚL 1984, 442; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22 

228 RBM IV, 736-737 

229 TOMEK 1872, 129 

230 TOMEK 1872, 129:Chron. Aula Regiae, 205  

231 TOMEK 1872, 129: Dalemil, 170 jako první přeložil predikát pánů z „Wartenberga“ na pány ze 

„Stráže“ 

232 TOMEK 1868, 84 pod číslem 158 

233 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 95:  DZ 2, A22 

234 AČ 18, 242- 243: V této listině z roku 1501 zastavuje a později již předává král Vladislav II. 

„zámek Wartmberg v knížectví Hlohovském.“ Knížectví Hlohovské se ale nachází v Dolním Slezsku a 

dalším dokladem, že nejde o Vartenberk ze Stráže pod Ralskem je zmínka již o zámku z roku 1501, 

zatímco ve Stráži proběhla přestavba na zámek až v roce 1563. Zmínk o zámku z roku 1501 tedy dokládá, 

že nejde o jedinečné jméno. 

235 RBM IV, 736-737 
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většina s ním souhlasí.236 Břetislav Vojtíšek opírá tento údaj o nalezenou pečeť[3] s 

vyobrazením staršího markvartického erbu s kráčející lvicí užívaného z počátku i 

Vartenberky237 a používanou jen do roku 1300.238 Pečeť pocházející ze 13. století nesla 

jméno „Marqvardi de Wartenberc“.239 Na pečeti zmíněný Markvart je pravděpodobně 

totožný se zakladatelem Markvartem a pečeť by tak mohla dokázat existenci hradu 

Vartenberk již za otce zmíněného Beneše z Vartenberka. 

Kromě problematiky přesného určení, kdy byl hrad postaven se ve starší literatuře240 

vyskytuje otázka, zda byl první postaven hrad Ralsko a následně hrad Vartenberk, nebo 

tomu bylo naopak. Historici ze 17. století241 a později i August Sedláček242 se 

domnívají, že byl nejprve postaven hrad Ralsko. Důvodem, který je k této domněnce 

dovedl, mohla být zmínka o Heřmanovi z Ralska žijícího již ve 12. století243. Postava 

Heřmana z Ralska úzce souvisí s tradicí vzniku hradu Ralsko a bude detailněji 

rozpracována v následující podkapitole.  

Pravděpodobnější bude dřívější založení hradu Vartenberk a poté hradu Ralsko, 

čemuž nasvědčuje pojmenování rodu Vartenberků podle stejnojmenného hradu. 

Nasvědčují tomu i písemné zmínky pocházející ze 14. století244. Kromě moderní 

literatury potvrzuje tuto domněnku i zmínka z roku 1419245, kde se píše o Janovi z 

Ralska, jinak řečeného z „Wartmberka“, což dokazuje že hrad Ralsko byl nedávno nově 

postaven. Predikát v pramenných záznamech se v případě dvou blízkých hradů 

osídlených jedním rodem objevuje takto spojený do jednoho, nebo je uveden pouze 

jeden z nich. Tato nejasnost pak často v literatuře vede k rozdělení do vícero rodů. V 

tomto případě do dvou. Pánů z Ralska a pánů z Vartenberka. Pravděpodobně jde o jeden 

rod Vartenberků, kteří na svém území postavili další strážní hrad.246 

                                                 
236 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22; GABRIEL/PANÁČEK 2000,  23; ANDĚL 1984, 442 

237 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22; GABRIEL/PANÁČEK 2000, 23 

238 GABRIEL/PANÁČEK 2000, 23 

239 VOJTÍŠEK/VOOJTÍŠKOVÁ 2002, 22 

240 SEDLÁČEK 1997, 142; PAPROCKÝ 1602,  251; CZERWENKA 1673, 5 

241 PAPROCKÝ 1602,  251; CZERWENKA 1673, 5 

242 SEDLÁČEK 1997, 142 

243 PAPROCKÝ 1602,  251; CZERWENKA 1673, 5: uvádí pouze pány z Ralska, nejmenuje Heřmana z 

Ralska 

244 FEISTNER 1927, 5 

245 AČ 4., 375 

246 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 22 
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6.4  První písemné doklady o hradu Ralsko a tradice jeho vzniku 

Písemné doklady o hradu Ralsko jsou velice nejasné, jelikož zde jde o častou shodu 

jmen s místními poplužními dvory i samotným názvem pro horu, na které hrad stojí. 

6.4.1 Nejstarší písemné doklady 

Přímý písemný pramen dokazující počátky hradu Ralsko se nedochoval. Existuje ale 

mnoho zmínek o pánech z Ralska, či přímo o hradu Ralsko v jednotlivých 

písemnostech247, především v souvislosti s rodem Vartenberků. Nejčastější zmínky jsou 

ve spojitosti s Janem z Vartenberka, nebo z Ralska, pocházející z počátku 15. století. Z 

roku 1399 se v pramenném záznamu248 vyskytuje „Johannes de Wartmberg et de 

Ralsko“ v souvislosti s klášterem sv. Karla v Praze. Dalším dokladem o hradu Ralsko je 

pak zmínka z roku 1401249 ve spojitosti s již zmíněným ustanovením nového kněze po 

smrti zdejšího kněze Matěje a ustanovení dubnického kněze jako exekutora panem 

„Johannis de Ralsko alias de Wartmberg“. O tři roky později se doslova píše, že Jan z 

Ralska sídlí na hradě Vartenberk, „Johannis de Ralsko residentis in Wartmberg“250. 

Totéž se píše roku 1405 ve známé listině, kde je popsáno založení oltáře Božího těla 

opět Janem z Ralska, který sídlí na hradě Vartenberk. Dřívější zmínky251 se 

pravděpodobně především vztahují k poplužnímu dvoru Malé Ralsko ležícího pod 

horou Ralsko.252 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole zabývající se toponomasticko-

etymologickým rozborem místních jmen, je také potíž se jménem hradu, který je ve 

středověku stejný jako poplužní dvůr253 pod ním a dodnes nese tento název i samotná 

hora, na které byl hrad postaven. Nicméně název Ralsko (Roll) je zmíněný, ať už jako 

poplužní dvůr, nebo již jako hrad v listině z roku 1380.254  Teprve po roce 1389255, kdy 

                                                 
247 AČ 3, 227; LC VII, 67: z roku 1411, LC VII, 207: z roku 1416, LC VII, 217: z roku 1417 

248 DZ, 582 

249 LC III-IV, 59 

250 LC III-IV, 128 

251 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 74: uvádí jako zdroj zápis z roku 1380, který pochází z národního muzea 

sepsaný Augustem Sedláčkem, kde se ve spojitosti s dvorem Malé Ralsko vyskytuje predikát „z 

Ralsczye“. 

252 SEDLÁČEK 1997, 142; PAPROCKÝ 1602, 251; CZERWENKA 1673, 5 

253 SEDLÁČEK 1997, 142; O tom, že by mohlo jít pouze o poplužní dvůr se také zmiňuje ve své práci 

CZERWENKA 1673 

254 FEISTNER 1927, 5; GABRIEL/PANÁČEK, 2000, 21; VOJTÍŠKOVÁ 1978, 74 
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tuto oblast získal Jan z Ralska zvaný Chudoba, lze zprávy častěji vztahovat k hradu, a 

nejen ke dvoru pod ním, jelikož je v listinách256 zmíněných výše jako jeho predikát 

určen i hrad Ralsko. 

6.4.2 Tradice založení hradu Ralsko 

V rámci počátků hradu Ralsko zmiňují autoři Rudolf Anděl a Jan Kabíček257 

nejstarší tradici, která se opírá o neznámé popisy přiřazující vznik hradu již do 10. 

století.258 Sami dodávají, že jde spíše o hypotézu a drží se rozšířenější tradice vzniku ve 

12. století. Mezi badateli v době Augusta Sedláčka, kteří navazují na historiky ze 17. 

století, jde o hlavní teorii o počátku tohoto hradu, která mluví o jednom z nejstarších 

severočeských hradů a klade jeho počátky již do 12. století.259 Tuto teorii rozšířili 

především Bartoloměj Paprocký a Wenceslaus Czerwenka, kteří uvádějí predikát „z 

Ralska“ u markvartice Heřmana, který je nesprávně spojený s hradem Ralsko. Hypotézu 

doplňuje August Sedláček, který na základě listiny260 uvádí založení hradu Vartenberk 

Benešem z Vartenberka, který již byl držitelem hradu Ralsko, ale z důvodu špatné 

přístupnosti tohoto hradu si založil hrad Vartenberk261. Posledně uvedená teorie z 

raného středověku o počátcích hradu Ralsko se opírá o románský charakter některých 

architektonických prvků a také o jméno Heřmana z Ralska262. 

Heřman z rodu Markvarticů byl nejvyšším komořím knížete Soběslava II.263, který 

vládl mezi léty 1173 až 1178. Osobnost Heřmana Markvartice je zmíněna v několika 

                                                                                                                                               
255 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 30: uvádí ještě Jana z Ralska jako kanovníka, nedlouho poté se 

vzdává církevního života a řadí se do společnosti šlechticů spravujících své panství. 

256 DZ, 582; LC VI, 59; LC III-IV, 128 

257 ANDĚL/KABÍČEK, 1959 

258 ANDĚL/KABÍČEK, 1959, 130 

259 CZERWENKA 1673; ANDĚL 1984, 398; ANDĚL/KABÍČEK 1959, 130; SEDLÁČEK 1997, 142: Všichni 

badatelé zmiňují Heřmana z Ralska již ve 12. století ve spojitosti se založením hradu Ralsko 

260 RBM IV, 736-737 

261 SEDLÁČEK 1997, 142 

262 ANDĚL/KABÍČEK, 1959, 130; Anděl 1984, 398; PAPROCKÝ 1602, 251; CZERWENKA 1673, 7 

263 VOJTÍŠEK 2002, 21: Břetislav Vojtíšek uvádí Heřmana z rodu Markvarticů, nikoli s predikátem 

„z Ralska“, v roce 1175  jako maršálka, roku 1177 pak jako nejvyššího komořího knížete Soběslava II. a 

roku 1195 pak jako purkrabího na hradě v Kladsku. Velice pravděpodobně se jedná o stejného Heřemana 

zmiňovaného v ANDĚLOVI 1984, 398, TOMKOVI 2015, 8 a SEDLÁČKOVI 1997, 142. ANDĚL 1984, 398 

Tvrzení o Heřmanovi z Ralska, nejvyššího komoří knížete Soběslava II., opírá Rudolf Anděl o dílo  

PAPROCKÝ 1602, 251 a později i Palackého. Vzhledem k opakovaně potvrzované informaci z různých 
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zdrojích264, které ho uvádějí ve spojitosti s jeho posty. Jde tedy o skutečnou osobnost 

žijící na konci 12. století. Potíž ale nastává s přízviskem Heřmana „z Ralska“. Predikát 

se výslovně ve starších zmínkách nevyskytuje, záznamy o Ralsku nalézáme až v 

zápisech ze 14. století265 a ani tyto doklady nemůžeme spojit se samotným hradem. Jak 

již bylo řečeno můžou se zápisy ze 14. století vztahovat pouze k poplužnímu dvoru pod 

hradem, jako tomu je právě u zápisu z roku 1380, který se vztahuje k poplužnímu dvoru 

Malé Ralsko ležícímu pravděpodobně na úpatí hory.266  

Dalším možným zdrojem, kterým by se daly vysvětlit domněnky o založení hradu již 

ve 12. století, mohla být vzdálená podobnost hlavní věže v lokalitě Ralsko s věžemi 

románských hradů.267 Tak mohl vzniknout opravdu mylný dojem, že jde o románský 

hrad. 

Až po roce 1399268, kdy Ralsko získal další Jan z Vartenberka a z Ralska lze zprávy 

vztahovat k samotnému hradu. Ralsko se stává predikátem zmíněného Jana z rodu 

Vartenberků. Podle Rudolfa Anděla pak půdorys celého objektu, kde jednotlivé budovy 

splývají s lícem hradeb nad přístupovou cestou, dokládá, že jde o typický stavební styl  

14. století.269 Toto tvrzení podporuje Tomáš Durdík270, který uvádí obytné věže, které 

zapadají do kontextu české hradní architektury 14. století. Je velice pravděpodobné, že 

hrad Ralsko byl postaven někdy kolem poloviny 14. století. I když nejsou známy jeho 

počátky, důvod vzniku lze snadno určit ze strategicky výhodné polohy hradu. Ralsko 

patřilo do soustavy hradů, kterými páni z rodu Markvarticů a později i samotní pánové z 

Vartenberka strážili důležitou tak zvanou. záhvozdskou cestu, která vedla ze Žitavy do 

Čech. [2] Konkrétně měl hrad dohled nad částí této cesty od Mimoně k Jablonnému.271 

Tato soustava hradů začínala hned od hranic Českých zemí hradem Falkenberk, přes 

                                                                                                                                               
zdrojů lze toto zjištění pokládat za obecně pravdivé, což se ale nedá říci o tradici, která založení hradu 

klade do 12. století. 

264 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 2; Anděl 1984, 398; ANDĚL/KABÍČEK, 1959, 130; PAPROCKÝ 

1602, 251; CZERWENKA 1673, 7; VOJTÍŠKOVÁ 1978, 74 

265 ANDĚL 1984, 398; VOJTÍŠKOVÁ 1978, 74: uvádí jako zdroj zápis z roku 1380, který pochází z 

národního muzea sepsaný Augustem Sedláčkem, kde se vyskytuje predikát „z Ralsczye“. 

266 VOJTÍŠKOVÁ 1978, 74 viz poznámka č. 256 

267 TOMEK 2015, 8 

268 DZ, 582 

269 ANDĚL 1984, 399 

270 DURDÍK 2009, 474 

271 ANDĚL/KABÍČEK 1959, 130 
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Lemberk, Vartemberk, opevněné návrší u Svébořic až po Ralsko a blízkou Mimoň, kde 

tehdy byla celní stanice. Kromě kontrolní a obranné funkce sloužil hrad také jako sídlo 

pánů z Vartemberka, kterým při dělení majetku připadla okolní krajina.272 

                                                 
272 ANDĚL 1984, 399 
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7. Formální popis nejstarších památek města Stráž pod 

Ralskem 

Tato kapitola poskytuje popis jednotlivých, v této práci zmíněných, památek města 

Stráž pod Ralskem. V rámci hradu Vartenberk bude rozebrána nejstarší podoba hradu, o 

které víme mnohem více, než o podobě kostela sv. Zikmunda, či o hradu Ralsko. Zbylé 

památky budou shrnuty v rámci celého stavebního vývoje. 

7.1  Středověké jádro hradu Vartenberk 

Přes pozdně goticko-renesanční i drobnější barokní přestavby strážského hradu je 

dosud patrná raně gotická dispozice hradu, která svědčí o jeho velikosti, pevnosti a 

významu.273 V průběhu let se od založení hradu ve 13. století razantně měnila jeho 

podoba až do barokně upraveného renesančního zámku. V pramenech není dochován 

popis nejstaršího jádra Vartenberka, ale z pozůstatků jednotlivých pozdně románských a 

raně gotických prvků, ze kterých se některé dochovaly až do dnešní doby, se řada 

badatelů pokusila o rekonstrukci tohoto raně gotického strážního hradu. V této kapitole 

nastíním spojením všech dostupných popisů i plánů pravděpodobný vzhled původního 

strážního hradu Vartenberk. 

 Hrad byl postaven na severozápadním výběžku podlouhlého návrší tyčícího se nad 

městem Stráž pod Ralskem. [4] Materiál použitý pro jeho výstavbu na náročnější 

architektonické články a na příklad pro ostění otvorů jako jsou okna či dveře, je použit 

pískovec a stavebním výplňovým materiálem je čedič.274 Oba materiály se doplňují od 

nejstarší podoby hradu, jak je patrné na zbytku pozdně románské věže z první stavební 

fáze.[5] 

Vartenberk procházel několika stavebními fázemi.275 První stavební fáze hradu 

probíhala již kolem poloviny 13. století za Markvarta, otce Beneše z Vartenberka, který 

hrad založil. O původním jádru vzhledem k malému torzu pozůstatků a žádným 

písemným zmínkám se dají vytvářet pouze teorie. Berthold Waldstein-Wartenberg276 se 

domnívá, že prvotní hrádek Vartenberk měl předlohu v hradě Lemberk, odkud pocházel 

již zmíněný Markvart, bratr Havla z Lemberka. Hrad Vartenberk by mohl mít čtvercový 

                                                 
273 VOJTÍŠEK 2002, 24 

274 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 124-125 

275 DURDÍK 2009, 583; ANDĚL 1984, 442; GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 126; VOJTÍŠEK 2002, 24 

276 WALDSTEIN-WRTENBERG 2000, 87 



 

52 

dvůr s věží a obytným palácem, podobně jako u hradu Zvířetice277. Břetislav Vojtíšek278 

jako úplně původní půdorys hrádku, který zde byl někdy v první polovině 13. století 

postaven, uvádí, že by mohl svými rozměry i lokací odpovídat půdorysu dnešní 

druhotně zvýšené terasy, kde je dodnes na severozápadním nároží hradu zachována část 

okrouhlé bašty279[6] z tehdejšího opevnění a pozůstatek spodní klenuté místnosti věže. 

[7] O pozůstatcích původního snad ještě pozdně románského hradu se zmiňují snad 

všichni badatelé zabývající se Vartenberkem280. Obranná bašta byla součástí celého 

komplexu hradeb a pravděpodobně dvou řad parkánů281, které byly ještě obehnány 

palisádovým valem a hlubokým příkopem282. Druhý parkán vznikl až za další stavební 

fáze během pozdní gotiky283. Přesný průběh hradeb však není známý, dochovala se 

pouze tato část. Hluboký příkop doplňoval obranný systém až o něco později a v oblasti 

dnešního kamenného mostu navazuje na val, který je uprostřed protnutý příjezdovou 

cestou284. Tomáš Durdík285 kromě dochovaného zbytku hradby s baštou uvádí jako 

pozůstatek rané stavební fáze jihozápadní křídlo hradu, které bylo v renesanci 

přestavěno. [8] 

Podle Břetislava Vojtíška286 a Tomáše Durdíka287 celý objekt prvotní fáze výstavby 

včetně hradební zdi a parkánů mohl mít čočkovitý půdorys o rozměrech 50 x 30 

metrů288. Podle starých popisů, které zmiňuje Břetislav Vojtíšek289 také mluví o velké 

věži v jádru starého hradu, jejímž pozůstatkem by mohla být spodní klenutá místnost z 

                                                 
277 WALDSTEIN-WRTENBERG 2000, 87 

278 VOJTÍŠEK 2002, 24 

279 ANDĚL 1984, 442; GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 125-126; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24; DURDÍK 

1999; O tomto pozůstatku původního opevnění raně gotického hrádku se zmiňuje i SEDLÁČEK 1997 na 

straně 147. 

280 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24; ANDĚL 1984, 442; SEDLÁČEK 1997, 147; GABRIEL/ PANÁČEK 

2000 

281 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 124-125 

282 ANDĚL 1984, 442; GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 124; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24 

283 DURDÍK 2009, 583 

284 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 124; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24; ANDĚL 1984, 442; DURDÍK 

1999 

285 DURDÍK 2009, 583 

286 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24 

287 DURDÍK 2009, 583 

288 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24 

289 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24 
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lomového kamene s otisky bednění, [9]která je dodnes patrná jako vyvýšenina na 

zahradní terase.290[10] 

Oba badatelé popisují stejnou věž, ze které se dochovaly dvě patra, dnes v podzemí 

vyvýšené terasy. Ohledně věží v celém objektu hradu Vartenberk je mnoho nejasností. 

Každý badatel zmiňuje jen některé věže a při porovnání těchto popisů se mnohdy 

neshodují a také není jasné kolik věží v historii hrad měl a kde přesně stály. V dnešní 

podobě hradu najdeme dohromady tři jasné základny věží. První, již zmíněná je 

pravděpodobně nejstarší dochovanou částí o kruhovém půdorysu. Další dvě věže byly 

postaveny během následující stavební fáze ve 14. století a půdorysem jsou hranolové. 

Zbytky těchto věží dnes najdeme v pozdější renesanční zástavbě. Dispozice obou věží je 

stejná. Jedná se o spodní klenutou místnost čtvercového půdorysu s mocností zdí okolo 

tří metrů. [11] Dalším pozůstatkem nejstarší podoby hradu by mohlo být pozdně 

románské, nebo již raně gotické ostění původního vstupu do hradu ze západní 

strany.291[12] 

Velice brzy, ještě ve 13 století byl pak Vartenberk postupně doplněn o parkán a 

východní předhradí292. Ve 14. století probíhala druhá stavební fáze, kdy se hrad rozvinul 

na území dnešní spodní úrovně předhradí293. Hrad byl rozšířen o východní křídlo294, kde 

je dodnes zachována dvouprostorová místnost s valenou lomenou klenbou [13] a 

lomené gotické ostění okénka[14] vedoucího na nádvoří spodní části dnešního zámku. Z 

této zástavby pravděpodobně pocházejí i dvě hranolové věže, ze kterých se dochovala 

spodní část.295[15] Věže byly pravděpodobně pouze obranného charakteru, jak dokazuje 

mocnost zdí a malý vnitřní prostor. František Gabriel a Jaroslav Panáček296 se 

domnívají, že šlo pouze o věžice opevnění. V období pozdní gotiky vzniklo stavení se 

vstupní branou297, dochovanou do dnešních časů, a padacím mostem, který byl při úplné 

proměně hradu na zámek roku 1563 přestaven na kamenný most. Dále byla postavena 

zámecká křídla předhradí, která svou vnější zdí navazují na původní parkán. Dobře 

                                                 
290 ANDĚL 1984, 442 

291 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24; DURDÍK 1999, 583 

292 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24 

293 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 126 

294 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 24 

295 DURDÍK 2009, 583; VOJTÍŠEK 2002, 24 

296 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 126 

297 DURDÍK 2009, 583 



 

54 

znatelné je napojení nových zdí křídel na gotický hrad zejména u hranolové věže, která 

je dnes uvnitř objektu. [16] Dříve věží končil areál hradu, což je patrné na povrchu 

původně vnějších zdí věže.[17] Zmíněná přestavba hradu na renesanční zámek určila 

podobu, kterou si zámek nese dodnes. 

Velice by pomohl výzkum v areálu této stavby, který by mohl mnohé nejasnosti z 

původního raně gotického hradu osvětlit. Příkladem pozoruhodností, které souvisejí s 

původním hradem jsou schodiště, která byla zazděna pravděpodobně roku 1563, kdy byl 

hrad přestaven do podoby renesančního zámku. [18] Tato schodiště se zachovanými 

dřevěnými schody vedou směrem k původnímu hrádku, který je dnes zplanýrován a 

nachází se v dnešní vyvýšené terase. Je velice pravděpodobné, že by se odkrytím 

prostor pod terasou mohla s přesností určit podoba původního raně gotického hradu a 

nemuseli bychom se spoléhat pouze na nedostatečné písemné zmínky a povrchový 

průzkum. Další zvláštností na hradě je pak objekt v západním křídle zámku o 

čtvercovém půdorysu, který, podobně jako hranolové věže ze 14. století, má mocnost 

zdí kolem tří metrů a je stejně zaklenut. Otázkou zůstává, zda je možné, aby vrcholně 

gotická podoba hradu mohla mít tři obranné hranolové věže, z nichž by dvě stály v 

dnešním západním křídle nedaleko sebe. 

7.2  Kostel sv. Mikuláše, později sv. Zikmunda 

Pravděpodobné založení kostela nedlouho po založení hradu Vartenberk ve druhé 

polovině 13. století je pouhý odhad, na který poukazují nejstarší písemné zmínky z 

poloviny 14. století298 a výše pololetního papežského desátku, která byla třetí nejvyšší v 

jablonském děkanátu.299 Tehdejší kostel mohl být dřevěný, což by v této lokalitě bohaté 

na dřevo bylo i pravděpodobné300. K přestavbě na kamenný kostel pak nejspíš mohlo 

dojít po darování ostatků sv. Zikmunda roku 1365, někdy po roce 1413, kdy bylo 

změněno i patrocinium strážského kostela301. Snad darování ostatků iniciovalo kromě 

změny patrocinia i stavbu kamenného kostela302, aby se město přiblížilo větším 

významnějším městům v okolí. V prvním desetiletí 17. století byl kostel renesančně 

přestaven a dostaven303, v této době šlo již určitě o kamenný kostel a dostavba kolem 

                                                 
298 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27; RDP, 83; KUČA 2008, 95 

299 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

300 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 27 

301 KUČA 2008, 100 

302 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 28 

303 KUČA 2008, 100 
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roku 1610 musela navazovat na dřívější, také kamenný kostel304. Při příležitosti 

přestavby kostela, tehdejší majitelky panství Ludmila a Helena rozené Škopkovy, 

darovaly roku 1603 na počest svých manželů Kašpara a Erasma Hyršpergárů zvon do 

nově vzniklé zvonice zdejšího kostela.305  Tento zvon se dochoval až do dnešních časů, 

i když jeho osud byl mnohdy nepříznivě nakloněn. 

Dnešní podoba kostela [19] pochází z let 1772 až 1779306, či do roku 1781307, kdy 

byl starší renesanční kostel přestaven do barokní podoby308 na náklady Adama Františka 

Hartiga, který pověřil přestavbou Jana Josefa Kuntze309. Jednolodní pozdně barokní 

kostel je postaven na půdorysu latinského kříže s kněžištěm směřovaným na jižní stranu 

a 43 metrů vysokou věží dochovanou z dřívější stavby na severní straně.310 [20] Interiér 

je sklenut plackovými klenbami na pasech.311 [21] Před hlavním oltářem byla zřízena 

krypta rodu Hartigů, která byla užívána od roku 1735 do 1884. Vchod do krypty byl 

kryt kamennou deskou s hartigovským znakem.312 Nově byl v kostele zřízen oltář sv. 

Zikmunda. Z původního kostela byly přeneseny oltáře Panny Marie Bolestné a oltář sv. 

Anny, který byl roku 1854 osazen novým obrazem zobrazující sv. Annu s Pannou 

Marií, který byl namalován Antonínem Lhotou podle předlohy Josefa Führicha. Roku 

1814 byl do kostela přenesen oltář sv. Jana Nepomuckého ze zdejší kaple sv. Jana 

Nepomuckého na zámeckém vrchu.313 

V presbytáři kostela visely ještě obrazy pocházejí od Josefa Führicha s náměty 

„dobrého pastýře“, „sv. Ignáce“ a „Nechte maličkých přijíti ke mně“. V blízkosti 

kostela se nachází hřbitov s barokní vstupní branou a barokní fara.314 

                                                 
304 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 28 

305 KUČA 2008, 100; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 28 

306 POCHE 1980, 443  

307 KUČA 2008, 100; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 28 

308 POCHE 1980, 443  

309 KUČA 2008, 100; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 28 

310 POCHE 1980, 443; VOJTÍŠE/VOJTÍŠKOVÁK 2002, 29 

311 POCHE 1980, 443; VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 29 

312 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 29 

313 VOJTÍŠEK/VOJTÍŠKOVÁ 2002, 29 

314 POCHE 1980, 443 
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7.3  Strážní hrad Ralsko 

Až od roku 1399315 můžeme vztahovat zmínky k samotnému hradu Ralsko. Hrad byl 

pravděpodobně založený ve 14. století316 pány z Vartenberka. Až do roku 1481 není ve 

spojitosti s hradem uváděno žádné zboží, což dokazuje, že Vartenberkové sídlili na 

pohodlnějším hradě Vartenberk a tato stavba byla čistě strážní.317  

Ke hradu vede cesta, která procházela pod jižními stěnami hradních budov dvěma 

skalními branami, které byly součástí opevnění.318 Cesta pokračovala na parkánovou 

plošinku,319 kde byl hrad chráněn velice hrubou a mocnou štítovou zdí.320 Dále po cestě 

se nacházela brána do hradu pro pěší.321[22] V těchto místech na severovýchodní 

straně322 se nacházelo předhradí s konírnami a nad předhradím se tyčila první 

dvoupatrová věž, která byla propojena s palácem,323 který se nacházel hlouběji v areálu 

hradu a do dnešních časů se nedochoval.324 První věž měla pravděpodobně okna na 

všechny čtyři strany,325 proto nevydržela tak dlouho jako věž druhá. Druhou bránou se 

pak vstupovalo do zadního hradu.326 K obraně druhé brány sloužila další hranolová věž, 

která se do dnešních časů dochovala jen fragmentárně.327 

Celý hrad byl jednodílné, téměř obdélníkové dispozice s dvojicí obytných věží.328 

Mezi oběma věžemi se nacházel objekt obdélné dispozice, pravděpodobně palác, který 

byl přístupný z nádvoří.329[23] Jak je z pozůstatků otvorů ve zdech dochovaných věží 

patrné, horizontální členění hradu bylo dřevěné, zatímco svislé obvodové zdi byly 

postaveny z nefelinitu, horniny nacházející se v podloží hradu.330 Nefelinit byl 

                                                 
315 DZ I, 582 

316 POCHE 1980, 215; DURDÍK 1999, 474 

317 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 21, 115; ANDĚL 1984, 399 

318 SEDLÁČEK 1997, 140; ANDĚL 1984, 399 

319 ANDĚL 1984, 399; SEDLÁČEK 1997, 140 

320 SEDLÁČEK 1997, 140; ANDĚL 1984, 399; GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 110 

321 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 110 

322 SEDLÁČEK 1997, 140 

323 ANDĚL 1984, 399; SEDLÁČEK 1997, 141 

324 POCHE 1980, 215 

325 SEDLÁČEK 1997, 141 

326 SEDLÁČEK 1997, 140 

327 SEDLÁČEK 1997, 141; ANDĚL 1984, 399 

328 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 111; SEDLÁČEK 1997, 140 

329 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 113 

330 GABRIEL/ PANÁČEK 2000, 110 
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doplňován pískovcem, který byl použit na náročnější architektonické prvky a na nárožní 

armování. Od konce 15. století se na hradě Ralsko velice rychle střídají majitelé, kteří se 

o hrad již tolik nestarají a hrad pomalu chátrá.331 Roku 1505, kdy ralské panství spolu s 

mimoňským koupili Bibrštejnové, se o hrad nikdo nestaral.332 Na počátku 17. století je 

hrad Ralsko uváděn jako pustý hrad.333 

                                                 
331 ANDĚL 1984, 399 

332 SEDLÁČEK 1997, 146; ANDĚL 1984, 399 

333 SEDLÁČEK 1997, 146: uvádí rok 1601 kdy koupil pustý hrad Ralsko s příslušenstvím a Svébořice 

Jan Millner z Milhauzu. POCHE 1980, 215 A ANDĚL 1984, 399: uvádí rok 1608 ve spojitosti s pustým 

hradem Ralsko. 



 

58 

 



 

59 

 

8. Druhotně zazděné architektonické fragmenty 

zaniklé středověké stavby 

Při procházce po městě si lze povšimnout, že některé architektonické prvky v podobě 

pravidelných pískovcových kvádrů jsou si svým opracováním, materiálem a velikostí 

velice podobné. Pravděpodobně pocházejí ze stejné doby, či jsou přímo z jedné původní 

stavby. Nacházejí se v obvodové zdi dnešního barokního kostela, ve hřbitovní zdi a v 

mostě u hradu Vartenberk, který podle popisů pochází z doby pozdní gotiky. Otázkou 

zůstává odkud kam a proč byla tato spolia převezena a z jaké stavby byla použita. K této 

problematice ovšem nebyla nalezena literatura, která by situaci ve městě Stráž pod 

Ralskem osvětlila, a tak jde pouze o domněnky, které by se hlubším a důkladnějším 

studiem daly rozpracovat a přispěly k objevení dalšího ze střípků historie města Stráž 

pod Ralskem. 

8.1  Spolia v kostele sv. Zikmunda a jeho okolí 

Zmíněné kamenné kvádry nacházející se po celém městě Stráž pod Ralskem jsou 

také v obvodové zdi hřbitova [24] u kostela sv. Zikmunda, dále se nacházejí ve zdech 

fary spolu s cihlami a ostatními kameny, [25] což by odpovídalo druhotnému použití 

těchto velkých opracovaných kamenných kvádrů. Nakonec tyto kvádry najdeme také 

v nedalekém starém statku [26] a v samotném kostele sv. Zikmunda,  který má 

pískovcové kvádry užity ve své obvodové zdi v místech, kde stávala sakristie. [28] 

8.2  Spolia v mostu hradu Vartenberk 

Pískovcové opracované kvádry, svým vzezřením velice podobné těm užívaným ve 

zdi kostela sv. Zikmunda, se shodují s podobou kamenných kvádrů v mostu vedoucího 

na hrad Vartenberk. [27] Most byl postaven za stavební fáze ve 14. až 15. století a není 

vyloučeno, že již při jeho stavbě nebyly využity starší kameny z přestavovaného hradu. 
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9. Závěr 

Práce poskytuje ucelený pohled na významný rod Vartenberků, kteří byli v období 

raného středověku pro lokalitu města Stráž pod Ralskem klíčoví. Spolu se záznamy o 

příslušnících rodu jsou v práci uvedeny i kusé informace ke zdejším hradům Vartenberk 

a Ralsko, díky kterým bylo možné osvětlit jejich počátky. Písemné prameny o kostelu 

sv. Zikmunda bohužel pochází až z období vrcholného středověku, i když se dá 

očekávat, že je počátek kostela vázán na vzniklé městečko v podhradí nově založeného 

hradu Vartenberk již v polovině 13. století. 

Při shromažďování informací vyplynul problém s velice častou shodou místních 

jmen, která komplikuje jednoznačné přiřazení jednotlivých záznamů ke správným 

objektům, či lokalitám. Důkladným prostudováním všech dostupných pramenů a 

pramenných edic se podařilo tento problém odhalit, jasné informace správně přiřadit a 

sporné údaje oddělit. 

V práci je naznačeno mnoho důvodů, proč je tato lokalita tak zajímavá pro pravěké, 

středověké, ale i novověké období. I když šlo v minulosti o velice významné město 

spojené s vysokými dvorskými postu pánů z Vartenberka, postupně jeho význam upadal 

a v dnešní době zbylo už jen pár fragmentů připomínajících tehdejší slávu. 

Ještě dnes je průzkumem možné získat další informace, které by doplnily skládačku 

středověkého působení rodu Vartenberků v této oblasti. Pro ucelenější obraz města v 

době středověku by byl velice přínosný archeologický výzkum na hradě Vartenberk. 

Mnohými badateli byl vznik hradu datován již do poloviny 13. století a v celém areálu 

je mnoho pozoruhodností, které by určitě stály za podrobný výzkum osvětlující stavební 

vývoj hradu. Z dosavadních písemných zdrojů můžeme jen předpokládat co se pod 

tímto renesančně upraveným zámkem skrývá. Velice zajímavá je již zmíněná podobnost 

stavebního materiálu ve formě pískovcových kvádrů nacházejících se v nejstarší části 

hradu a mostu u dnešního zámku Vartenberk, jakož i v dalších stavbách ve městě Stráž 

pod Ralskem. Opět detailnějším průzkumem a porovnáním trasologie jednotlivých 

kvádrů bychom mohli zjistit mnohem více o jejich původu a datování. 

Přípravou této práce a shromážděním všech dostupných informací vzniklo mnoho 

materiálů, které v rámci této práce poskytly vhled do situace v raném středověku a 

rovněž by mohly být zdrojem pro další badatelskou činnost, či inspirací pro uskutečnění 

archeologického výzkumu. 
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