
Západočeská univerzita v Plzni 
Fakulta designu  
a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce 
Ratka / Hrádek
vizuální kronika místa
Autorská kniha

BcA. Jiří Císler

Plzeň 2022



Západočeská univerzita v Plzni 
Fakulta designu  
a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce 
Ratka / Hrádek
vizuální kronika místa
Autorská kniha

BcA. Jiří Císler

Plzeň 2022

obor Ilustrace a grafický design
specializace Grafický design 
Katedra designu

Ratka / Hrádek
visual chronicle of the place.

vedoucí práce
Doc. MgA. Kristýna Fišerová
konzultant práce
Prof. akad. mal. Rostislav Vaněk

Katedra designu
Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni







Prohlašuji, že jsem umělecké dílo 
vypracoval samostatně  
a nejedná se o plagiát.

--------------------------------- v Plzni, červenec 2022



poděkování Rád bych poděkoval vedoucí  
mé diplomové práce
Doc. MgA. Kristýně Fišerové
a panu konzultantu
Prof. akad. mal. Rostislavu Vaňkovi
za obrovskou trpělivost 
a podporu při realizaci.

Jiřímu Kaprovi, 
Mgr. Martině Matuškové
všem z Hrádku



1. mé dosavadní dílo v kontextu specializace - - - 8
2. téma a důvod jeho volby - - - 9

3. příprava a realizace - - - 10
 3.1 příprava - - - 10
 3.11 rešerše - - - 10
 3.12 základní koncepce - - - 10
 3.13 finální koncepce - - - 11
 3.14 edice textů - - - 11
 3.15 obrazový materiál - - - 13
 3.2 realizace - - - 14
 3.21 barevnost, typografie a rozvržení  - - - 14
 3.22 plakáty - - - 16
 3.23 výroba, materiál a vazba - - - 16
4. účel - - - 16
5. použité zdroje (literatura) - - - 17
5. použité zdroje (online) - - - 18
6. resumé - - - 19
7. seznam příloh - - - 20

obsah



8

Jsem ročník 1971. Grafickým designem jsem se ale začal zabý-
vat až v polovině devadesátých let. Jsem původní profesí letecký 
mechanik, později jsem v rámci studia českého jazyka, literatury 
a historie na PedFUK začal pracovat jako redaktor v nakladatelství 
Paseka. Po odchodu z Paseky jsem začal se sazbou knih, a po-
sléze, v Marseille, kde jsem žil v druhé polovině devadesátých let, 
jsem již naplno pracoval jako kreativní grafik v reklamní agentuře. 
Zásadním zlomem pro mě byl po návratu z Francie nástup do stu-
dia Side2, kde jsem mohl pracovat se špičkami v oboru: Tomášem 
Mach kem, Karlem Halounem, Luďkem Kubíkem a dalšími. Obsaho-
vá stránka designu, vyjádření informace jednoduchým a účinným 
způsobem a zároveň neokázalé, ale precizní vizuální provedení 
podpo rující obsah sdělení – to byl moment, kde jsem se graficky 
v obo ru našel.

Pracuji na studiu problematiky srozumitelnosti a intuitivity, a dlou-
holetý typografický výcvik je v tomto neocenitelným pomocníkem, 
proto  že se alespoň touto složkou vizuality nemusím klopotně 
zabývat. Obsah sdělení, jeho vyjádření zůstává primárním cílem 
mých grafi ckých snažení. Snad pro nedostatek výtvarného vzdělá-
ní v dětství mám tendence ke grafickému vyjadřování spíše sé-
mantickému, posta venému na pečlivém výběru textu, jeho kontex-
tu, významu, než tomu obrazovému, tudíž tíhnu k typografických 
řešením. Lehčí forma daltonismu, kterou trpím, mi dovoluje nebrat 
barevnost úplně vážně.
V poslední době mezi mé hlavní relizace patří knihy, většinou 
literár něvědné publikace a bibliografie. Stále se snažím i na poli 
infogra fiky a webdesignu.
Cítím se více zprostředkovatelem informace, strukturálně uspořá-
daných dat, než čistým výtvarníkem či mistrem plakátu. Design je 
o funkci, a můj strohý styl se jí pokouší uvést v život.
Jako výkonný designér se ale již neživím. Jsem učitel počítačové 
grafiky a grafického designu na Hellichovce v Praze.

1. 
mé  
dosavadní dílo 
v kontextu 
specializace
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Již tři roky užíváme rekreační objekt v západočeské vesnici Hrádek 
(dnes administrativní součást Manětína), ke zdejšímu kraji mám 
vztah již od mých trampských začátků před čtyřiceti lety. Hrádek 
je obec, která je lidsky funkční, a krom nádherné krajiny, je tu díky 
místním usedlíkům radost pobývat. Historie, která se nakonec ne-
stala mým povoláním (ztratil bych skvělý koníček), mě vždy bavila, 
takže při nabídce tématu diplomové práce, zpracovat vizuální kro-
niku vsi jako autorskou knihu, nebylo proč váhat.

Autorská kniha, je-li vnímána jako objekt s vlastním textem, obra-
zovým doprovodem a i rozvržením, stojí díky svému uměleckému 
podmínění na opačné straně než kronika. Tu chápeme většinou 
jako chronologicky uspořádané literární dílo, jež je obsahovým 
a faktickým obrazem popisované skutečnosti, časového či územ-
ního úseku. Přístup, který byl použit pro knihu Ratka / Hrádek by 
asi nebylo namístě nazývat ani kronikou, ani autorskou knihou, ale 
s trochou shovívavosti možná autorskou interpretací. Je to kom-
promis mezi formou a obsahem.

2. 
téma a důvod 
jeho volby
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V roce 1922 úřady Československé republiky přikázaly vedení 
kroniky všem obcím na svém území. Hrádek sám kroniku nemá, 
a pokud se někdy nějaká vedla, ztratila se v poválečném chaosu. 
Obrovskou pomocí byla pro autora digitální kopie kroniky nedaleké 
obce Brdo (příloha 1), kterou poskytla kronikářova dcera Mgr. Mar-
tina Matušková. Obce jsou od sebe vzdálené jen několik set metrů 
a i když nesdílely vždy stejnou historii, jako základ výchozího ma-
teriálu byla brdská kronika Františka Pešíka nejlepším východis-
kem. Obě obce byli rodinami relativně dobře propojené a po troše 
badatelského úsilí autor mohl získat informace z brdské kroniky 
i o Hrádku. Pešíkova kronika je eklektická mnohasetstránková 
směs kapitol s trochu nelogicky uspořádaným, sebraným i původ-
ním materiálem. Vlastní kronikářské zprávy jsou krátké, a na stov-
kách stran pojednávajících opravdu o všem možném, nepravidelně 
rozmístěné. Tyto samozřejmě pokrývaly primární zájem kroniká-
ře: tj. obec Brdo, ale hrádecké zprávičky se zde tu a tam objevují. 
Velmi emocionální moment byl, když se mezi pečlivě popsanými fo-
tografiemi podařilo najít některého z (většinou tragických) aktérů 
dějin obce. Díky pomoci Mgr. Matuškové a nečtinského kronikáře 
Jiřího Kapra se podařilo shromáždit ke kronice ještě zásadní množ-
ství literatury a online zdrojů k budování publikace. Bohužel větší 
část roku, který byl pro práci určen, byly přístupy do odborných 
institucí (a regionálních dvojnásob) v podstatě znemožněné kvůli 
vládním opatřením v rámci druhého roku epidemie C19, a bádání 
v místech tomu určených nebylo možné využít, přesto je ale asi 
vhodné uvést, že absolutní většinu zdrojů se podařilo shromáždit 
ještě před začátkem prací.

Vypracovat graficky zpracovanou kroniku vzhledem k nedostat-
ku pramenů úplně nelze. Obec je malá a její obyvatelé neměli 
pro velké dějiny příliš význam a proto se Hrádek objevuje ve sta-
rých kronikách velice sporadicky a většinou jen jako kupní polož-
ka v pozemkových směnách. Pokud by mělo být úmyslem kroniku 
tradičním, tedy chronologickým kontinuálním způsobem, mezery, 
které některých případech tvoří několik století by byly nejen ne-
přehlédnutelné, ale vůči skladbě knihy nepříliš vhodné. V závě-
ru úvah padlo rozhodnutí rozdělit práci na jednotlivá témata (či 
kapitoly, nebo úseky) a tyto kapitoly by byly rámovány společným 
jmenovatelem, ať už je to historie jednotlivých stavení či přehled 
drobných památek v nejbližším okolí. Z původního rozvrhu okruhů 
bylo nakonec vyřazeno téma vody. Kraj byl odjakživa hodně země-
dělský a řada obyvatel nalezla obživu v mlynářské řemesle. Na-
příklad na manětínském potoce leželo na šesti kilometrech sedm 
relativně mohutných mlýnů. V bezprostředním okolí Hrádku byl 
však mlýn jediný, Bartuškův, který ovšem po válce zanikl a dnes je 
rozvalen. Dalším okruhem, který, se do finálního souboru nedostal, 
bylo téma kamene. Břidlicové lomy v okolí jsou nepřehlédnutelné. 
Břidlicí z nedalekého Rabštejna jsou dokonce pokryty významné 

3.1 
příprava 

3.11
rešerše

3.12
základní koncepce
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památky (Karlštejn, pražské mostecké věže…). Nejbližší lomy ale již 
několik dekád, možná celé století, nejsou v provozu, a paměť spo-
jená s řemeslem štípání břidlice odešla s posledními mistry tohoto 
řemesla, a nechala po sobě jen něco málo spekulací a stráně plné 
plochých odštěpků.

Důležitým koncepčním rozhodnutím bylo nakonec opustit formát 
kroniky jako takové. Cílem práce bylo soustředit do jednoho místa 
maximum využitelných faktů, povědomí o zlomových obdobích, 
o minulosti národnostně smíšené vísky s nadstandardními soused-
skými vztahy, o nejbližším okolí, drobných památkách a podobně. 
Výstupem by tedy měl být Hrádek v kostce. Bedekr, trocha historie, 
trocha poučení z minulosti, lehký kunsthistorický kontext ve srozu-
mitelném a snadno použitelném, graficky přívětivém balení. Je asi 
na místě, že zde nejde o převzetí obvyklého konceptu, ale vytvoření 
nového.

Okruhy témat bylo také třeba spoutat do vzájemného vztahu a do-
dat jim propojení s místem. Pouhá grafická úprava by na tento úkol 
asi nestačila, a bylo by třeba u každého tématu nastínit kontext. 
Nakonec byla vytvořena relativně obsáhlá úvodní kapitola, (mezi) 
jako historický kontext místa, na který se mohou další témata, tu 
volněji, tu pevněji vázat. Vesnice je ale živý organismus. Nejde jen 
o domy a ceduli na začátku vsi. Obec tvoří lidé, sousedé. Ti sta-
teční, co se ještě neodstěhovali do měst, ti, kteří tvoří atmosféru 
místa více než dechberoucí výhledy do krajiny. Jejich ochota spolu 
vycházet, pomáhat, společně zasednout, promluvit si… to je duch 
Hrádku. Kniha tedy místo nějakého nachytralého mudrování kon-
čí pohledem do tváří posledních místních, lidí, kvůli kterým mělo 
cenu tento nenápadně obrovský projekt zpracovat.

Pro textově obsahovou stranu knihy Ratka / Hrádek bylo nakonec 
zvoleno hybridní řešení, které dovoluje některé zdrojové texty beze 
změn přejímat, jiné zdroje editovat, kompilovat, a v případě po-
třeby i převyprávět. Fakta jsou fakta, čili odchýlení se od faktické 
roviny, či nedej Bože vciťování se do hrdinů nepřipadá v úvahu – to 
je doména výrobců beletrie. Autor se tedy stává zároveň editorem 
či kompilátorem projektu. Přímé přejímky (krácené) byly uskuteč-
něny v případě literárních děl (Wonka, částečně Václavík), citován 
je krácený protokol o vytyčení hranice v roce 1938, část práce 
Mgr. Matuškové o Jednotě pošumavské, a u kratších textů jsou ci-
továny technické popisy drobných památek. Jde tedy o texty, které 
stojí za to číst v původní podobě, či u kterých by převyprávění nic 
nepřineslo. Citační přístup je kombinován se stručnými přejímkami 
z Pešíkovy kroniky a fakticky odpovídající autorskou interpretací 
soustředěného zdrojového materiálu (především úvodní historická 
stať, dále necitované texty v popisech domů, a protektorátní pří-

3.13
finální koncepce

3.14
edice textů
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běh Karla Čurdy). Historické pozadí rabštejnského a manětínského 
regionu bylo zpracované za pomoci wikipedických hesel věnovaných 
jednotlivým šlechtickým domům, s chronologií podpořenou dějinými 
sekcemi městských www stránek obou subjektů. Obsahová stránka 
týkající se jednotlivých stavení v obci byla sestavena díky zápiskům 
z rozhovorů se staršími obyvateli obce. Zde je třeba podotknout, že 
se zde již nesetkáme s pamětníkem původního osídlení, všichni jsou 
narozeni v poválečném období. Je třeba uvést, že informacím, ke 
kterým bylo nutno přistupovat kriticky, jakožto k svědectvím z druhé 
ruky chyběla podpora literatury (obcí se dosud nikdo nezabýval) či 
kroniky. 

Zásadní změnou v perspektivě faktografie byla zápůjčka normálně 
nedostupné publikace Heimatbuch des kreises Luditz (příloha 2). 
Tento objemný svazek ze sedmdesátých let soustřeďuje vzpomínky 
vyhnaných obyvatel žlutického regionu, a je tematicky členěn do 
úseků dle obcí. Protože svazek obsahuje stručnou historii Hrádku 
a dokonce i situační zákres spolu se jmény původních majitelů, byla 
možná přímá konfrontace s údaji získanými osobně na místě. Přes 
propast dlouhých desetiletí lze konstatovat, že informace poskytnu-
té místními byly neuvěřitelně přesné. Z knihy byl dále čerpán napří-
klad příběh posledního německého starosty Grögra včetně bizarní 
veršovánky sepsané v cele na plzeňských Borech. 

Pramenná bída klidných let byla vystřídaná neobvyklým množstvím 
osobních svědectví z těsně předválečného a válečného času. Není 
úplně obvyklé, aby se k vesničce, kterou obývalo v osmatřicátém 
roce nějakých osmdesát duší vyjadřovali ve vzpomínkových soubo-
rech hned dva autoři: Václavík a Wonka. Soubory nejsou knižně do-
stupné (Wonkův náklad je rozebrán, knihu lze zakoupit jen ve formě 
e-booku, vybrané kapitoly z Václavíkových memoárů se nacházejí 
pouze na velmi zvláštním serveru fronta.cz a knižně nikdy nebyly pu-
blikované), proto bylo rozhodnuto o jejich zahrnutí do práce v celém 
rozsahu, který se tématu Hrádku týká. 

Zvláštní, vlastně samostatnou částí knihy, je úsek nazvaný Jerhot. 
Karel Čurda nebydlel sice v Hrádku, ale o tři kilometry jižněji, a ještě 
k tomu nijak dlouho (v podstatě měsíc). Jeho příběh se ale nedá úpl-
ně zjednodušit, a jen při popisu mechanismu, jak se v Manětíně octl, 
ho musí autor odvyprávět v podstatě celý. Jeho nepopulární životní 
pouť je velmi dobře zdokumentovaná, v knize je ale patrný důraz na 
jeho činnost v rámci spolupráce s okupanty, a pomůže snad i jako 
okénko do Čurdova soukromého života. 
Textový obsah publikace je charakterem i rozsahem velice různoro-
dý. Od souvislého několikastránkového textu beletristického charak-
teru, vyňatého z memoárů manětínského kněze Wonky (sekce páter) 
až po textově fragmentovaný příběh Karla Čurdy (Jerhot), kde mají 
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pro příběh velmi důležitou vypovídající roli i obrázky a jejich  
popisky.

Stylistickým rysem autorských textů je jejich emoční odtažitost. 
Cílem bylo v maximální míře přinést fakta, vlastně strohá data, aniž 
by autor vnucoval čtenáři své subjektivní chápání motorů jednání 
či událostí.

Dokumentární obrazový materiál pochází jednak z Pešíkovy Kro-
niky Brda, jednak z nemnoha publikací, které se regionu věnovaly. 
Podobně pozoruhodné, jako ty výše popsané memoáry, jsou relativ-
ně četné (na tak malinkou obec) dokumentární fotografie z těsně 
pomnichovských týdnů. Díky neobvyklému osudu obce a vpravdě 
vymknuté době se dočkaly publikace (v knize Škoda lásky) a jsou 
zde tedy ty, které se Hrádku přímo týkají, převzaty. Další převzatý, 
již publikovaný materiál, jsou schematické perokresby archeologic-
kých nálezů, obraz šlechtičny, podobenka šlechtice v úvodu, katas-
trální sutuace obce, a v podstatě kompletní obrazová část úseku 
Jerhot (s výjimkou pravděpodobně nikdy nepublikované podobenky 
gestapáka Ereta, která pochází z jeho policejního spisu). 

Ostatní fotografický materiál je autorský. Fotografie byly pořízeny 
letitým digitálním hledáčkovým přístrojem Leica M8 s objektivem 
Leica Summicron 50 mm f2 z roku 1993 nebo mobilním telefonem. 
Postprodukce spočívala hlavně v konverzi do škály šedé, aby byl 
obsah harmonizován s dokumentárními snímky. Volba Summicro-
nu byla důležitá kvůli jeho nesmírně širokému podání středních 
a tmavších tónů, které jsou po převodu do černobílé dominantní, 
a které je u současné optiky většinou obětováno ve jménu velkého 
kontrastu a barevné saturace. Díky této volbě bylo možné používat 
jediný objektiv na dokumentaci, krajinky, ale i závěrečnou sadu 
portrétů (příloha 3 a 4). Ty byly kvůli proměnlivým světelným pod-
mínkám pořízeny ve velmi krátkém časovém rozmezí. Na pozadí 
stálých obyvatel vesnice je zeď jejich stavení, která vytváří neutrál-
ní sjednocující prvek. Portréty nejsou nijak stylizované, interakce 
s fotografovanými byla úmyslně minimální, cílem byl přirozený, 
maximálně civilní dojem. Lze si ale všimnout, že i v dnešní době je 
první reakcí fotografovaného nasazení přívětivého úsměvu… 

Veškerý vektorový obsah je rovněž autorský. Rytmizujícím prv-
kem v publikaci je zjednodušená mapa (příloha 5) nejbližšího okolí 
(v podstatě přibližně 4 × 7 km). Na mapě jsou vyznačená sídla, ko-
munikace, pěšiny, vodní toky a plochy a lesní masiv. Různé výřezy 
z mapy jsou používány napříč publikací. Erby (příloha 6) v historic-
kém úseku (vrchnost) byly na základě fotodokumentace i online 
zdrojů ve skice zjednodušeny a poté redesignovány s přihlédnutím 
k současnějšímu estetickému kánonu. S několika málo výjimkami 

3.15
obrazový materiál



14

se podařilo stylizace dotáhnout do dvojbarevného (tj. černého a bí-
lého) provedení. Dodržení základních heraldických pravidel bylo na 
místě. Chuť na vyzkoušení nových postupů vedla k vytvoření něko-
lika tzv. digitálních frotáží (sekce úcta). Naskenované písmo pou-
žité na popisovaném křížku či kapličce bylo v tabletu překresleno 
digitálním tužkou do vektorového formátu. Zamýšlen byl původně 
jen letopočet stavby, jako jednotící prvek, nepostrádající jistého 
neumělého půvabu, a zajímavosti v proměnách přístupu k číslicím 
v průběhu staletí (příloha 7). Ve dvou příkladech (kapličky sv. Jana 
Nepomuckého a Jan Křtitele) byl kromě letopočtu k dispozici širší 
znakový fond. Obě monumentální abecedy jsou lidového půvo-
du, a jsou verzálkové. Po digitalizaci dostupných znaků byly tedy 
zrekonstruovány glyfy chybějící za použití přítomných stavebních 
principů. Význam těchto abeced je spíše dokumentární. Redesign 
lidových monumentálních abeced pro současné použití v úplně 
jiném kontextu je i u nás obvyklý (stormtype.com), použitelnost 
v naší době ale zůstává do značné míry diskutabilní. V poslední fázi 
došlo na linkové nákresy štítů budov v Hrádku, které si uchovaly 
původní vzhled a proporce. Týkalo se to tří nejstarších budov  
(č.p. 2, 11, 12) a místní školy zbudované ve třicátých letech  
(příloha 8). K budově č.p. 11 byl jestě připojen komplex památníčků 
a kapličky, který k domu těsně přiléhá. Všechny nákresy mají spo-
lečné měřítko.

Tematické zúžení a redefinice koncepce nakonec dodalo prostor 
i ke grafickému vyjádření. Publikace má formát 210 × 250 mm, což 
je asi dobrý průnik mezi tupě perfektním čtvercem a podivně racio-
nálním A formátem. Velikost vycházející tedy z A4 byla zvolena jako 
kompromis mezi standardním menším knižním formátem (který ale 
zůstává neflexibilní vzhledem k preferenčnímu jednosloupcovému 
řešení rozvržení) a formátem větším, jenž sice uvolňuje grafikovy 
ruce k netradičním kompozicím, ale manipulace mimo pomyslný 
stůl je s tiskovinou pak velice nepříjemná. 

Barevnost publikace je duplexní. Kvůli použití většího množství 
archivních fotografií bylo kvůli harmonizování celkového dojmu 
rozhodnuto do škály šedé převést i nově vznikající fotografie. Neby-
lo totiž možné zajistit rovnoměrný současný výskyt archivní i nové 
fotodokumentace v rámci dvoustran. Jako doplňková barva byla 
k černé vybrána tmavá červená. Vybrána byla na základě vzorníku 
Pantone, odstín 7626 C. Protože se počítá jen s tiskem digitálním, 
používá se alternativní CMYKové složení 30/90/90/3. Důvod výbě-
ru barvy byla estetika, dobré krytí v malých stupních písma a směr 
spektra vstřícnější k zrakové poruše autora. Jediná odchylka od 
barevnosti je světle modrá barva vodních toků a ploch na mapách. 
Při použití širšího záběru mapy nefungovala žádná z testovaných 
rastrových výplní, především u tras potoků už bylo složité tok ko-
rektně vystopovat.

3.2 
realizace 

3.21
Barevnost, 
typografie a rozvržení
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Řešení layoutu obsahových stránek bylo možné nakonec uvolněno 
a totožné rozvržení bylo ponecháno jen u předělových dvoustran, 
které takto zachovávají publikaci řád a rytmus. (příloha 9) Základ-
ním stavebním kamenem pro grafickou úpravu kroniky je dvoustra-
na. S ohledem na dvoustrany jsou navrženy textové i fotografic-
ké části. Text je řazen dle potřeby do jedno- až čtyřsloupcového 
rozvržení, klíčem výběru rozvržení je estetika, přehlednost strany, 
nebo charakter textu či obrazového doprovodu. Například sekce 
páter je uspořádána do klidného rytmu, který by neměl interferovat 
s delším čtením, jiné dvoustrany, jako volnější skladba v sekci dům 
zase reflektují větší objem popisovaných objektů. Stránková číslice 
se nachází jen na pravé straně obsahových dvoustran, kde je také 
umístěn orientační název sekce. Vertikální řešení stránkování a ori-
entačního názvu umožňuje větší flexibilitu při práci s formátem 
i volným prostorem. (příloha 10)  

Text práce je emočně neutrální, věcný a úsporný. Při hledání vhod-
ného hlavního typu písma bylo nutné tyto vlastnosti respektovat. 
Antikvová písma podle autora nepůsobí dobře v rámci izolovaných 
velmi krátkých několikaslovných celků, a pozornost se tedy upřela 
na bezpatkovou část písmové nabídky současných písmolijen. Vý-
běr byl poté zůžen na klasické americké grotesky ve stylu 19. sto-
letí a neo-grotesky. U prvních byla na škodu jistá, byť limitovaná 
kresebnost a nadbytek osobnosti, a u těch druhých zase totální 
absence téhož. Jako kompromis byla vybrána tvarová fůze těchto 
dvou groteskových stylů GT America od Noëla Leu a Seba  
McLauchlana, který vydala švýcarská písmolijna Grilli Type roku 
2016. Písmo při testech vykázalo díky velkorysé střední písmové 
výšce a kvalitně odvedené kresbě skvělou čitelnost i v malých 
stupních. Písmo je nabízeno v sedmi tlouštkách (Ultra-light až 
Black) a pěti šířkách (Compressed až Expanded) a nemá pravou 
italiku. Pro potřebu základní sazby delších celků textového obsa-
hu byl zvolen řez Standard Regular a je zde používaný ve velkosti 
9b s prokladem 11b. Bylo využito ještě šířkové varianty Extended, 
z které jsou (v různých řezech) vytvořeny všechny ostatní potřebné 
titulky a nápisy (příloha 11).

Orientaci ve struktuře knihy zajišťují předělové dvoustrany s velkou 
ilustrační fotografií. Název sekce je na pravém kraji dvoustrany a je 
opakován na každé dvoustraně, která je součástí sekce. Dvoustra-
na s mapou funguje jako sekundární orientační prvek a vlastní ob-
sah sekce. Místa zájmu jsou na mapě vyznačena červeným obdélní-
kem a opatřená číslem, které referuje na místo v textu. (příloha 10)
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Na titulním listu a obálce je hlavní motiv překres názvu obce z cí-
sařské katastrální mapy z roku 1839. (příloha 12)

Dva plakáty, které jsou představené spolu s knihou, neslouží jako 
propagační výtvarná prezentace publikace. Jejich koncepce byla 
vytvořena se záměrem rozšíření osvětové funkce knihy na jiný typ 
média. Jde v podstatě o plošné velkoformátové přepracování dvou 
sekcí publikace: dům a úcta. Lineární princip postupného listování 
je zde potlačen, a na podkladu lehce upravené mapy se nachází 
obsah nekolikastránkové kapitoly. Informace jsou kvůli lepší izolaci 
od podkladu umístěné v cílých obdélnících s červenou linkou na 
okraji. Kompozice je mnohem volnější než v knize, orientace zůstá-
vá na podobném principu. Autor se většinou brání samoúčelným 
aplikacím, za které plakáty považuje. Tyto velkoformáty jsou jeho 
pokus o posun média k jakési edukační funkčnosti. Jestliže je kniha 
zamýšlena jako Hrádek v kostce, plakáty jsou v tom případě Hrádek 
na zeď. (příloha 13 a 14)

Kniha je tištěna na digitálním stroji Minolta bizhub PRO C71hc v ne-
kolikakusovém nákladu. Stroj z dílen SPŠG Hellichova byl vybrán 
jednak z důvodu dostupnosti, jednak díky spokojenosti s kvalitou 
tisku, která obzvlášť v reprodukci fotografií předčí konkurenci díky 
konfigurovatelným různým typům rastru. Jako papír na knižní blok 
byl vybrán Munken Print Cream o plošné hmotnosti 90g/m2. Jde 
o krémový, bezdřevý nenatíraný papír s vyšším volumenem, který 
představuje kombinaci vlastností bezdřevého i dřevitého papíru. 
Obálka je zhotovena z papíru stejné značky o plošné hmotnosti 
160g/m2. Přebal publikace, který po rozložení vytvoří z rubu plaká-
tek 700 × 500 mm s motivem z velkoformátového plakátu, je tištěn 
oboustranně na tiskárně Smartcolor CJV150/75 (Mimaki based) 
na lesklý natíraný papír o plošné hmotnosti 120g/m2. Plakáty jsou 
tištěny na HP ColorJet na standardní natíraný papír HP.

Jako vazba byla zvolena netradiční šitá měkká vazba s otevřeným 
hřbetem (preference snadného otevírání dvoustran). V název se  
u tohoto hybridního typu nepodařilo zjistit. Přebal má po rozložení 
funkci plakátu ze sekce dům o poloviční ploše.

Výtisky knihy a plakáty budou jednak zčásti odevzdány na Městský 
úřad v Manětíně, a zčásti deponovány v Hrádku v budově kulturní-
ho domu. Budou tedy k dispozici všem, kteří informace k obci, kte-
rá se kdysi jmenovala Ratka hledají, a podobně jako autor je skoro 
nikde nemůžou najít. Dělal jsem to pro ně.

3.23
výroba, materiál a vazba

3.22
plakáty

4. 
účel 
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Ratka / Hrádek, visual chronicle of the place is an attempt to 
restore and preserve valuable historic and personal information 
concerning a little village, in western Bohemian region, today na-
med Hrádek, in the form of author‘s book.

 The informations about the past of Hrádek (then Ratka), popula-
tion 21, are scattered in several state archives, private collections, 
some fragments are part of other chronicles, some fragments are 
in books that are long time out of print. This project collects the 
basic informations about former life in mixed Czech-German regi-
on on the border of Sudetenland. It records tracks of history, tragic 
events before wwII, and provide some knowledge about local  
cultural monuments.

6. resumé
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příloha 1. 
hlavní zdroj informací: Pešík, František: Dějiny starobylé obce Brdo u Manětína.  
Sepsal František PEŠÍK, Brdo: vlastním nákladem 2005.



příloha 2. 
druhý důležitý zdroj informací: Kolektiv: Heimatbuch des Kreises Luditz. München, Arbeitsgemeinschaft Heimatbuch  
Kreis Luditz, 1971.  dole vlevo je sousedův vlastnoruční seznam současných a předválečných obyvatel podle domů. toto 
byly podklady než přišla literatura z Německa. 



příloha 3. 
autorské dokumentární a ilustrační fotografie



příloha 3. 
autorské dokumentární a ilustrační fotografie

příloha 4. 
portréty místních



příloha 5. 
mapa blízkého okolí Hrádku. otočeno o 900. Je slepá, Legenda se vysazovala v montážní aplikaci.
vlevo dole cíp Manětína, nahoře tok Střely



příloha 6. 
redesign erbů šlechty z manětíského a rabštejnského regionu. vlevo nahoře znak města Manětína.

Seilern - AspangRoupovští z Roupova

páni z Brda Pluhové z RabštejnaLažanští z BukovéJohanité

Švamberkové ze Švamberka
Mladší z Rabštejna

Černín z Chudenic

Šlikové z Holíče 1631 Helfried z Meggau 1428 Calta z Kamenné Hory Pöttingové z Persingu z hořovic

Gutštejn Krajířové z Krajku Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle
Libštejnský z Kolovrat

Hrobčičtí z Hrobčic



příloha 7. 
nákresy štítů zachovalých hrádeckých budov



příloha 8. 
digitální frotáže lokálních písem a letopočtů



příloha 9. 
typická struktura publikace: předěl > mapa > textová obsahová strana.
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č. p. 1          
bei Scheber / u Šejbrů
1938: Franz Michl (Č)

Částečně roubená stavba, dnes 
zbořená a přestavěná na moderní 
dům respektující dimenze původní-
ho objektu. Fotografie nejstaršího 
domu v obci jsou k vidění v muzeu 
regionalních staveb v Mariánské 
Týnici. Dům sloužil i jako obecní 
jednotřídka s místnůstkou pro uby-
tování učitele. Majitelé domku měli 
obytnou část v podkroví. Michlovi, 
kteří dům obývají dodnes, jsou 
nejdéle usazenou rodinou v obci.

d
ů

m
4
1

Příchod německé armády, 
Hrádek, podzim 1938.  
Domy zleva: u Šejbrů (1),  
u Michla (2), u Marečka (4).
[zdroj: Bukačová, Hus]

č. p. 2          
bei Michl / u Michla
1938: Katharina Ebert (N)

Rekreační objekt, zachovalé 
fasádni prvky i původní ře-
šení oken. Dům dříve sloužil 
i jako malý hostinec (prodej 
lahvového piva).

č. p. 3          
bei Hößner / u Hejznerů
1938: Peter Hößner (N)

Původní domek německé-
ho chalupníka Hösnera byl 
zbořen a pozemek kompletně 
přestavěn na kulturní centrum 
obce. Taneční sál a výčep jsou 
k během akcí k dispozici všem. 
Vzhledem k tomu, že původní 
majitel byl jedním ze zásad-
ních exponentů SdP, a během 
války sloužil jako nadšený  
a nekompromisní ordner, 
dnešní osud domu nepostrádá 
zvláštní ironii.

č. p. 4          
bei Maretschka / u Marečka
1938: Wenzel Gröger (N)

Domek s množstvím úprav 
nového majitele. Hospodářství, 
které patřilo původně posled-
nímu německému starostovi 
obce, Wenzelu Grögerovi. Jeho 
poválečný osud není právě 
záviděníhodný. 17. 7. 1945 byl 
zatčen. Následujících šest 
týdnů ztrávil ve vazební věznici 
v Plzni, které pokračovaly jede-
nácti měsíci v Borské věznici. 
Nucené práce v Olšanech  
u Kralovic starostovi ubraly  
ze života dalších 23 měsíců. 
Až 6. 10. 1948 se konečně směl 
odebrat ke své ženě a dětem, 
kteří po odsunu našly nový 
domov v Bavorsku.

Na plzeňských Borech Gröger složil báseň.

Bory-Gedicht
Eingesperrt übers Jahr 
weil ich ein Deutscher war 
Weib und Kind vom Hof verjagt
das sei dem lieben Gott geklagt.

Dieses Unrecht wird nicht bestehn, 
und sollte noch soviel Zeit vergehn. 
Kindeskinder wieder kommen in die Heimat, 
die uns die Tschechen genommen.

(Už rok uvězněn, jen protože jsem Němec.
Ženu a děti z hospodářství vyhnali. Ach můj 
Bože. Ta nepravedlnost nepotrvá věčně. Ať 
už času sebevíc uplyne. Děti dětí se vrátí zas 
domů. Tam, kde nám to Češi sebrali).
[citace, zdroj: Heimatbuch]

starostové a zástupci do roku 1945
Johann Wettengel (č. p. 16)
Leopold Wittmann (č. p. 13)
Josef Korda (č. p. 12)
Wenzel Gröger (č. p. 4) 
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(tzv. polobrakteátů) z 13. století. Část 
(přesněji asi 105 ks) se dostala do ZČM 
a zbytek do soukromého držení. Bohužel 
to co se dostalo k nám, bylo v minulosti 
rozřazeno do běžné sbírky a mince neby-
ly ponechány pohromadě, jak se to dnes 
dělá s nálezovým celkem. Takže dneska 
nemůžeme přesně zjistit ani počet kusů, 
ani vlastně o které mince a typy se jed-
ná. Podobných mincí z té doby a z Ně-
mecka totiž máme u nás v ZČM tisíce. 
Pravděpodobně (ale neručím za to) by se 
mohlo jednat o mince např. N 37 153_9 
a N 9324, snad i o mince J 199 až 211. 
Tyto mince nesou na líci kráčejícího lva 
s ozdobou z křížků a hvězdic kolem, na 
rubu je nezřetelná spirála a jsou nej-
pravděpodoběji ražbou Norimberka (ne 
městská, ale státní, tj. říšská mincovna) 
za vlády císaře Fridricha II.(1215–1250).
Jinak se z nejbližšího okolí Brda, Manětí-

úspěšném leteckém snímkování (mode-
lářským letadélkem [dronaři tedy nejsou 
tak průkopničtí, pozn ed.]) na podzim 
roku 1977, při němž byl zjištěn kruhový 
objekt světlého zabarvení východně od 
zkoumaného pohřebiště, byl výzkum roz-
šířen o celou východní plochu až k pol-
ní cestě Brdo–Hrádek. Po jejím prozkou-
mání je výzkum zaměřen opět na západní 
část pohřebiště. 
Pohřebiště tvoří dvě skupiny, západ-
ní a východní, které jsou od sebe vzdá-
leny cca 25 m. Východní skupina ob-
sahuje nevelký počet hrobů, které jsou 
uvnitř kruhového objektu o rozmě-
rech cca 43 m. Podle soustavy kulových 
jamm, jej vroubících, i zuhelnatělých 
spadlých kůlů, lze usoudit že byl nižší val 
zpevněný dřevěnou palisádou. Tato byla 
vroubená podélnými jámami se spálenou 

Na přelomu tisíciletí píše Františku Peší-
kovi pracovník Západočeského muzea: 

Ve Vaší sběrné oblasti se našly dva 
nálezy mincí:
1) Vysočany. Roku 1930 při orbě na poli 
se nalezl zlatý solidus východořímského 
císaře Arkadia (353–403 n.l.). Mince po-
chází z Milánské (Mediolanum) mincov-
ny, je typu Sabatier 13, tj. na líci poprsí 
císaře v čelence,na rubu stojící bojovník 
ve zbroji. Mince je uložena u nás, má 
inventární číslo N 1227, průměr 21 mm 
a hmotnost 4,42 g. Je ve velmi dobrém 
stavu.
2) Hrádek u Vysočan (někdy též u Ma-
nětína) někdy před rokem 1927, jindy 
podle jiných údajů před 1900 (přesně 
datum neznáme) na poli (v nádobě – to 
rovněž přesně nevíme) nález asi 439 ks 
bavorských feníkových denárů 

Kronikář Pešík v roce 2005 píše:
Pohřebiště je na katastru obce Brdo 
a rozkládá se na poli blíže polní ces-
ty Brdo–Hrádek, vroubící strž nad Luč-
ním potokem; je na trati „Na přesličkách“  
a jeho západní část se blíží k trati „Na 
hrobích“, která je při silnici Manětín–
Stvolny a na níž bylo 1964 zjištěno časně 
středověké sídliště. 
Na pohřebiště upozornil traktor!sta Josef 
Jícha, který v roce 1964 zachytil hlubo-
kou orbou první hrob. Teprve v roce 1976 
provedl Archeologický ústav ČSAV prv-
ní zjišťovací výzkum, po jehož úspěšném 
průběhu byl již v následujícím roce za-
hájeni systematický výzkum pohřebiště, 
který dosud probíhá.

V prvních letech byl výzkum soustře-
děn na nejbližší okolí prvního nálezu. Po 

na, Vysočan a okolních vsí podivu žádné 
další nálezy mincí nenalezly. Věřím, že 
i tak Vám budou moje informace aspoň 
trochu nápomocny ve Vaší jistě záslužné 
práci.

Se srdečným pozdravém Dr. Miroslav 
Hus, vedoucí historik-numismatik ZČM 
v Plzni [citace, zdroj: Pešík]
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Žít v blízkosti zaniklého hradu podněcovalo fantazii celých generací 
obyvatel. Podle pohádek i pověstí má každý hrad, bývalý či současný, 
nějaký ten svůj poklad. Vždycky jednou za čas fantazie zvítězily, 
a chasníci vyrazili s lopatami a krumpáči na ostrožnou nad potokem, 
a navzdory obtížné poloze, těžkému skalnatému terénu, se marně 
snažili nalézt poklad, který tam přeci někde musí být. A také byl.  
Jenže skutečné poklady se nakonec našly na místech jež vesničané 
znali vlastně nejlépe. Na obdělávaných polích v bezprostřední  
blízkosti Hrádku.

1 a 2
samé zlaťáky

3
před 3300 lety

4
Na Hrobích

Situace hrobu č. 196
[citace, zdroj: Waldhauser]

Arkadiův Solidus
[citace, zdroj: internet]

zemí. Převaha hrobů pochází ze západ-
ní skupiny, kde jsou hroby nerovnoměr-
ně rozloženy v poměrně větších vzdále-
nostech a tvoří nepravidelné shluky. Do 
dnešního dne bylo nalezeno celkem  
68 hrobů. 
Nejtypičtější formou hrobu jsou hro-
by popelnicové. Popelnici tvoří nejčastě-
ji dvojkónická nádoba (okřín) nebo velká 
amforováitá zásobnice, a vzácněji menší 
amfora která je uložena do kruhové, čas-
to velmi těsné, jámy a je obložena mnoh-
dy i krytá břidlicovou deskou. Ve vyso-
kém počtu hrobů byly bronzové jehlice 
nebo jejich přepálené zlomky, vzácnější 
byly jiné drobné bronzové ozdoby, a pou-
ze v jediném hrobě byla celá bronzová 
výbava ženy, kterou tvořil nákrčník, dvě 
jehlice, drátěné ozdoby a kovové nákončí 
opasku. Mnohé z hrobů měly 

vnější označení, které tvořil kůl, po němž se na-
šla na okraji hrobové jámy kůlová jamka.
Vzácnější jsou jámové hroby, v nichž byly spálené 
kosti uloženy prostě do jamky, a k nim byly přidá-
ny keramické milodary nebo jen zlomky nádob. 
Mnohotvárnost v soudobých pohřebních zvyklos-
tech je patrná z přítomnosti jednoho kostrového 
hrobu, který vroubily při delších stranách velké 
slepencové kameny, a který byl vybaven miskou 
a fotkou. Blíže keramických milodarů byla šikmo 
položená bronzová jehlice, která zřejmě původně 
spínala na prsou zemřelého jeho šat. Kostra byla 
sice strávená místní kyselou půdou, ale byla bez-
pečně prokázána fosfátovou analýzou, která do-
konce stanovila původní polohu těla.
Dalším mimořádným hrobem je pohřeb uložený 
v pravidelné obdélníkové schránce složené z bři-
dlicových desek, které tvořily rovněž její horní 
kryt. Na deskách spočíval ještě jeden velký kře-
mencových blok. Při severní straně jsou v nedo-
vřené schránce patrné dvě nádoby. Výzkumem 
byly zjištěny i rozsáhlejší plochy s popelovitou 
vrstvou, i více ohništi, které je možno považo-
vat za pozůstatky pohřební hranice, i různé jámy 
s propálenou zemí, které zřejmě souvisejí s po-
hřebními zvyklostmi. V několika případech byla 
spálená země kolem vlastního pohřbu. 
Pohřebiště náleží do mladší doby bronzové, 
takzvaného období popelnicových polí, které je 
na území středních a severozápadních Čech re-
prezentováno kulturou knovízskou, a v Čechách 
západních kulturou milovečskou, která se od 
předchozí liší především tím, že nad pohřby byly 
budovány mohyly.
S geografického hlediska stojí Manětínsko 
na hranicích obou zmíněných kulturních slo-
žek, a bylo dosud na základě nečetných nálezů 
z mladší doby bronzové (například Pláně či Chy-
še) považováno za periferní oblast. Pohřebiště 
v Brně je výrazným dokladem soudobé koloniza-
ce kraje, kterou potvrzuje i sídliště blíže Hrádku, 
prozkoumané v roce 1964 expoziturou Archeolo-
gického ústavu v Plzni. Na základě keramické-
ho materiálu, který je dosud jen zčásti zpracován, 
je zřejmé,že pohřebiště v Brně bylo delší dobu 
v užívání. Na základě některých výrazných archa-
ických tvarů je možno klást jeho počátek již do 
časného stupně popelnicových polí, cca 13. sto-
letí př.n.l., zatímco na základě jiných, zřetelně vy-
spělejších, je možno předpokládat jeho trvání 
do 10. možná i 9. století př.n.l. Výrazná absence 
pozdě bronzových hrobů z 8. století nedovoluje 
předpokládat zatím přímou kontinuitu v osídlení, 
a tedy i souvislost s pohřebištěm v Hrádku, zkou-
maném Dr. Evou Soudskou, CSc., kde je počátek 
datován nejstaršími halštatskými hroby až do  
7. století př.n.l. [citace, zdroj: Pešík]

Na poli Na Hrobích (též Na Pěti záhonech, severně od spojovací ces-
ty ze silnice z Manětína do Stvolny) bylo roku 1964 objeveno a v ná-
sledujících letech prokopáváno pohřebiště.
Na mírně vyvýšené plošině, jejíž skalnatý podklad je kryt jílovitou 
půdou, bylo objeveno 188 žárových hrobů. Nekteré z nich byly pů-
vodně asi mladohalštatskými mohylami, jejichž násyp už dávno zni-
čily generace zemědělců. V jedné z mohyl (číslo 196) byl s dvouko-
lovým vozem s menším nežli obvyklým rozchodem kol, skromným 
postrojem a malými železnými falérami uložen popel snad malého 
chlapce se symbolickou železnou sponou, která byla zdobena zla-
tem a jantarem. Později než hroby tohoto typu se zde vyskytly prosté 
žárové pohřby v popelnici kryté mísou a uložené v malé jamce, kte-
ré bývají provázeny např. železným hrotem kopím nebo bronzovými 
náramky. Kromě nich jsou tu však i žárové pohřby vsypané pouze do 
jamky v zemi (bez popelnice). Charakter i obsah těchto plochých žá-
rových hrobů odpovídá pohřebním zvykům 6. až počátku 4. století. 
Konečně byly odkryty i velké hroby v obdélníkových jámách hlubo-
kých 40–150 cm, často zcela vyplněné kamenným krytem. Bývají ori-
entovány severojižním směrem a jsou uspořádány do řad. Na rozdíl 
od ostatních hrobů v nich na dně obvykle nebyly zjištěny pozůstatky 
žárového pohřbu. Šlo zřejmě o pohřby kostrové, jejichž zbytky strávi-
la puda; jen v jednom hrobě se zachoval otisk lebky a některých kos-
tí v hlíně. Příkladem těchto velkých hrobek může být hrob číslo 74, 
zkoumaný v roce 1967. Pod obdélníkovým krytem z velkých kamenů 
na ploše asi 2 × 3 m, protáhlé od severu k jihu, byla jáma o rozmě-
rech 2,5 × 1,5 × 0,7 m s množstvím dřevěných uhlíků ve výplni. Zbyt-
ky dřeva svědčily nejspíše o původním obložení hrobové komory (či 
jen jejího dna). Na zbytku dřevěné desky byly drobné bronzové terčí-
ky s plastickou výzdobou. Při západní stěne jámy stála lahvovitá ná-
doba a mísa - typické tvary tehdejší keramiky. Při východní stěně 
byl pak nalezen nejkrásnější kus hrobové výbavy na celém pohřebi-
šti, unikátní „maskovitá“ spona časne laténského uměleckého sty-
lu v podobě mužské postavy, zdobená důlky vykládanými původně 
snad jantarem. Takové nálezy datují kostrové hroby do konce 5. sto-
letí. Kromě hrobu odkryl výzkum nejméně 50 m dlouhou řadu kame-
nů se zbytky zuhelnatělého dřeva - snad zbytky dávné hřbitovní zdi.
[citace, zdroj: Waldhauser]

Antropomorfní spona.
[zdroj: Pleiner, Rybová]



příloha 10. 
variabilita sloupcového rozložení

č. p. 12         
bei Schmidt / Kovárna
1938: Josef Korda (N)

Rekreační domek v původ-
ním stavu, včetně vápenné 
omítky a štuků. Parcela  
č. 3, na které domek sto-
jí, byla využívána jako malá 
vesnická kovárna. Po odcho-
du kováře Pleinera po prv-
ní světové válce (přišel v zá-
kopech o tři syny) se domu 
ujímá Josef Korda, který 
její malou zastavěnou plo-
chu kolem roku 1920 zdvoj-
násobí a o devět let pozdě-
ji doplní hospodářskou část. 
Orientace a zvláštní umís-
tění neorganicky zasahují-
cí do návsi byl projev Kor-
dova vzdoru po nevyslyšené 
žádosti o přidělení lepšího 
pozemku, na kterém o ně-
kolik let později vyroste bu-
dova místní školy (budoucí 
č. p. 22). 
Korda je velmi často zmiňo-
ván v memoárech Františ-
ka Wonky. On i jeho synové 
se účastnili společenské-
ho života (zhusta organizova-
ného Čechy ať již z Hrádku, 
nebo z nedalekého české-
ho Brda). Kordovu rodinu 
za druhé světové války po-
tkal podobný osud, jako jeho 
předchůdce v domě Pleine-
ra. Oba synové se nevráti-
li z východní fronty.  Starší, 
sotva jednadvacetiletý An-
ton, Wonkův oblíbenec, ši-
kovný písař u notáře, zahynul 
v lednu 1942 v jižním Rus-
ku. Mladší Josef, dědic stat-
ku pak padl v červnu 1944 
nedaleko Kišiněva v dnešním 
Moldavsku. Bylo mu jako 
bratrovi, pouhých 21. 

Již postarší pantáta Korda, 
někdejší starosta obce, se 
ženou odchází z domu jen  
se základními několika 
osobními věcmi na začát-
ku května 1945. Pověsti o za-
cházení s Němci od ruských 
dobyvatelů jsou příliš nepří-
jemné. Jejich další osudy již 
nejsou známé. 

Po několika dekádách v péči 
rodiny Michlových je objekt 
ve společném majetku auto-
ra a České spořitelny.
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...in Ratka wird nur teutsch gesprochen.
Sommer, Johann Gottfried: Böhmen. Pilsner Kreis. Praha: Calve, 1838.

Nekvalitní reprodukce fotografie pořízená po představení  
Vítězství fořta Meruzalky, které se v Hrádku uskutečnilo  
v hostinci u Rotha v prosinci 1937. 
Úplně vpravo sedí namaskovaný šestnáctiletý Anton Korda. 
Herecký ansámbl tvořený převážně Čechy z Brda doplňuje  
Němec Anton a hrádecký Čech Josef Pirner (elegán stojící 
úplně vlevo) z č. p. 15. Josef Pirner se nevrátil z koncentrační-
ho tábora a je jedinou českou obětí války mezi místními. Jeho 
potomci ve vsi žijí dodnes v čísle popisném 16.
[zdroj: Pešík]

Likvidace českých nápisů na Rothově hostinci, podzim 1938.
[zdroj: Bukačová, Hus]

č. p. 13          
bei Müller / u Milerů
1938: Leopold Wittmann (N)

Trvale obývaný dům přestavě-
ný dle standardů šedesátých 
až sedmdesátých let.

č. p. 16          
bei Karfier / u Karfýrů
1938: Franz Wettengel (N)

Trvale obývaný dům. Dimenze 
i proporce již neodpovídají 
původní budově. Během 
obsazování pohraničí v r. 1938 
zde dočasně sídlila německá 
finanční stráž. V domě do 
války žil i Hans Johann Seidl, 
který zahynul v únoru roku 
1944 při bombardování Opole.

č. p. 18          
bei Burda / u Burdů
1938: Josef Burda (N)

Rekreační dům. Zachované 
proporční a dispoziční vlast-
nosti. Rodný dům Václava 
Václavíka, epického svědka 
historie druhé světové války 
(viz č. p. 5). Jeho rodina se 
zabývala zpracováním břidlice 
z okolních lomů na střešní 
krytinu.

č. p. 14          
bei Schmutzl / u Šmuclů
1938: Johann Jäckl (N)

Rekreační dům. Dispozičně  
a formálně přestavěno vzhle-
dem ke standardům součas-
ného rekreačního bydlení. 
Franz Jäckl, syn hospodáře, 
padl v červenci 1944 u Sturi  
v Rusku.

č. p. 17          
bei Buderer / u Buderů
1938: Wenzel Roth (N)

Trvale obývaný dům. Dimen-
ze i proporce již neodpoví-
dají původní budově. Dříve 
dlouhodobě využíváno jako 
hostinec s pódiem pro tan-
covačky. Rothův hostinec byl 
před válkou dějištěm místních 
divadelních představení. Nyní 
přestavěno na rodinný dům. 

č. p. 20          
Gemeinde Armenhaus /
obecní pastouška

Rekreační dům přestavěný  
z někdejší pastoušky (místa 
pro nejchudší potřebné). 
Zachované proporce a dispo-
zice.

č. p. 21          
Schule / škola
 

Budova původní české 
školy je zachována v původní 
podobě. V současnosti je 
interiér přestavěn na rodinné 
podmínky a dům je trvale 
obývaný. O škole více  
v následující kapitole.

č. p. 22–25          

Nová rekreační  
a rezidenční výstavba. 
Adaptace hospo- 
dářských budov  
a novostavby.

č. p. 15          
bei Kiehler / u Kýhlerů
1938: Josef Pirner (Č)

Zbořen. Domek obývaný po 
roce 1935 druhou českou  
rodinou ve vsi (Pirnerovi) stál  
v dvorním traktu č. p. 16.  
Po válce byl zbořen a rodina 
Pirnerových obývá č. 16.  
V domku žil s rodinou Josef  
Pirner – jediná místní česká 
oběť druhé světové války.

1          
Karl Jerhot

Těžko u nás najít člověka s horší 
reputací než Karla Čurdu, narozeného 
10. října 1911 ve Staré Hlíně u Třeboně. 
Vždyť i Klement Gottwald či Karel 
Sabina, neřku-li Emanuel Moravec 
jsou na pomyslném žebříčku národní 
nenávisti o malinko lépe postaveni. 
Čurda je náš národní archetyp zrádce. 
Není divu. Kdyby Stará Hlína měla 
hřbitov, leželo by tam méně lidí, než 
jich na smrt dostal on. Vezměme to 
ale i trochu jinak. Pokud obdivujeme 
hrdinství, zásadovost a nesmírnou 
odvahu našich výsadkářů, projevuje-
me respekt jejich rozhodnutím, měli 
bychom asi připustit, že úplně každý 
tak výjimečný být nemůže. 

Čurdova pouť našimi dějinami v pod-
statě končí v čísle popisném 198 
v Manětíně.

Čurda se zrádcem nenarodil. Naopak. 
„Upřímný, veselý, snaživý, vytrvalý. Spolehli-
vý, rozhodný, iniciativní.“ Píše se v jeho spisu 
z roku 1936, válečné evaluace nebyly jiné: 
„Energický, velmi dobrých znalostí i schop-
ností. Velmi dobře způsobilý k vedení menší 
jednotky. Samostatný a spolehlivý pracovník. 
Velmi dobrý poddůstojník...“ (1942). V Anglii, 
pár týdnů před akcí, kryje záda Gabčíkovi při 
nepříjemné hospodské rvačce. Nikdo, ani on 
sám, nemá nejmenší pochybnosti o kvalitě 
a pevnosti charakteru. Foto před cihlovou 
zdí nelže. Je frajer. Vycvičený, připravený, 
odhodlaný. Údajný dopis gen. Ingrovi, který 
samozřejmě nkdo neviděl, ale všichni o něm 
vědí, kde Čurdovo nasazení nedoporučují 
jeho spolubojovníci, je vybájená poválečná 
komunistická špína, podobně jako různé 
články „vlevo dole“. 

Přistál na padáku v Protektorátu Čechy 
a Morava nad ránem 28. března 1942 jako 
člen výsadku Out Distance. V úterý 16. června 
1942, v 12.45 vstupuje do pražské úřadovny 
Gestapa v Bredovské ulici oznámit identitu 
Heydrichových vrahů. Jestli během dvou 
a půl měsíců změkl, nechal se zatlačit do 
rohu od rodiny a sousedů ze Staré Hlíny, kde 
se úplně nesmyslně skrýval, jestli toho bylo 
příliš... těsně před odchodem do exilu si po-
řídil dítě s Karolínou Jirákovovou z nedaleké 
Mláky, dítě nikdy neviděl... těžko soudit. Tlak 
byl nesmírný, zvlášť když v obci věděli, o koho 
jde. A pak přišly sliby beztrestnosti. Viz 
Frankova vyhláška v Národní politice. Jeho 
kapitulace není dílem vyšetřování či pátrání. 
Je to úspěch jen a pouze německé propagan-
dy. Čurda z londýnské fotografie nám v tom 
odpoledni odchází a už se nikdy nevrátí. 
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Čurdův svět v úkrytu ve Staré Hlíně 
bombardují zprávy o Lidicích, popravách 
a dalších hrůzách. Bezvýchodnost situace 
zmírňuje a pomocnou ruku podává vyhláš-
ka K. H. Franka s nabídkou beztrestnosti. 

Národní politika
Ročník LX, číslo 161,  
neděle 14. 6. 1942, strana 1

Vyhláška
Říšského protektora v Čechách a na Mora-
vě na doplnění výnosu o vyhlášení civilního 
výjimečného stavu ze dne 27. května 1942 
(VBIRProt. S. 123).

Dne 13. června 1942. 
Na základě § 2 nařízení Říšského protek-
tora v Čechách a na Moravě o vyhlášení 
civilního výjimečného stavu ze dne 27. září 
1941 (VBIRProt. Str. 527) nařizuji na doplně-
ní článku II svého výnosu ze dne 27. května 
1942 (VBIRProt. Str. 123): 
Na údaje, jež jsou s to přispět k objasnění 
atentátu na SS-Obergruppenführera Hey-
dricha, se nevztahuje pohrůžka zastřele-
ním, jestliže budou sděleny nejpozději  
do 20 hodin dne 18. června 1942 u některé 
služebny Tajné státní policie nebo jiného 
policejního úřadu. Kdo po tomto termínu 
se doví o okolnostech, které by mohly vésti 
k objasnění atentátu, musí je oznámiti 
nejpozději do nejbližších 24 hodin některé 
ze služeben shora uvedených. 
Kdo splní tuto povinnost hlášení, dostane 
přiměřenou odměnu. Kdo naproti tomu se 
prohřeší proti povinnostem hlášení, bude 
se svou rodinou zastřelen. Majetek rodiny 
bude zabaven.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě. 
V zastoupení:
pod. FRANK.

Londýn, Porchester Gate,  
Bayswater Road. 
27. březen 1942

Kancelář československé 
vojenské zpravodajské služby 
parašutisty fotila na dvorku 
svého sídla pár hodin před 
odletem výsadku, po oznámení 
úkolu mise.

Misi bylo i tehdy možno odmít-
nout. Dotyčného by čekala 
celoválečná izolace na ostrově 
Man. Žádný náš parašutista této  
možnosti nevyužil.

Heinz Jantur, první gestapák, který ho vyslýchal po válce uvedl: „Třesoucím 
se hlasem mi řekl své jméno a potom prohlásil, že je anglickým agentem-pa-
rašutistou, a může proto učinit o atentátu důležité udání. Hned se mě zeptal, 
zda bude nyní zastřelen a co se stane s jeho starou matkou. Uklidnil jsem 
ho a stiskem ruky ujistil, že pokud jeho udání přispěje k objasnění atentátu, 
vyjde v každém případě bez trestu a proti jeho matce nebude vůbec nic pod-
nikáno. Nato mi sdělil, že u jisté osoby viděl aktovku, vystavenou v prodejně 
Baťa. Prý ji poznal podle jednoho poškozeného místa. Proto se domníval, že 
atentátníky zná.“  Maminka tedy bude v pořádku. Začne mluvit. 
Řekne všecko. Jména spolubojovníků, kontakty v Protektorátu, adresy. Další 
dny provalí nadřízené z Anglie, strukturu velení SOE, jména ostatních frek-
ventantů speciálního výcviku (celé jejich rodiny budou internovány ve Svato-
bořickém lágru v rámci tzv. Aktion E — Emigranten, mnozí skončí v koncen-
trácích). Tábory používané ke speciálnímu výcviku, jejich odborný personál, 
plánky, cvičná letiště, podrobnosti o výcviku (podpoří tím důvěru v předchozí 
výpovědi Viliama Gerika, výsadek Zinc, který se na Gestapo obrátil o něco 
dříve, a mezi čtvrtým a osmým dubnem učinil rozsáhlá a přesná hlášení). 
Díky těmto informacím pošle na smrt skoro tři sta lidí a odsoudí k neúspě-
chu všecky další výsadky v následujících dvou letech. 
Mezi kontakty zdůrazní úlohu rodiny Moravcových při ukrývání parašutistů. 
Pro Gestapo je pak otázkou jediného dlouhého dne z jednadvacetiletého 
Aťi Moravce brutálně vymlátit lokaci úkrytu parašutistů v kostele sv. Karla 
Boromejského. Ve 4:10 ráno, 18 června 1942, den a půl po Čurdově vstupu do 
nitra Petchkárny, začínají jednotky SS kostel obkličovat. O tři hodiny později 
je Čurda odvezen k identifikaci tří mrtvých obránců kostelního kúru. Později 
toho dne ještě bude hulákat do krypty, aby se kamarádi vzdali. A pak iden-
tifikovávat i ostatní mrtvé. Na fotografiích nemá pouta, nikdo na něj nemíří. 
Dělá to dobrovolně. Prostě přešel na druhou stranu. Se vším všudy.

Praha, Václavská ulice
18. června 1942 odpoledne

Identifikace těla četaře  
Jaroslava Švarce.
Druhý zleva, tváří k nám, je vyšet-
řovatel Gestapa a velitel zásahu 
v kostele sv. Karla Boromejského 
Heinz Pannwitz, zadek patří  
K. H. Frankovi.  
Čurda je na snímku třetí zprava.

pořad o muzice a muzikantech: „Dě-
deček vzpomíná na všechny písničky 
a šlágry za posledních 40 let“. Posled-
ní písničku si stenografuji. Je to píseň 
o markytánce, kterou jsem rád poslou-
chal v době před kapitulací v září 1938, 
a lituji, že od té chvíle ji nehrají: „Děvče 
mé, pojď za armádou, oblékni si mar-
kytánský šat! Udělej kříž nad parádou, 
teď budem za chvíli bojovat. Hezká je 
barva modrá, červená, když kryje tvá 
bílá ramena. Pojď za armádou, vždy ka-
ždý z nás tě musí mít rád!“ a končí slo-
kou: „Zvedneme hlavy, zatneme pěs-
ti, vzhlížíme vzhůru do oblaků; Dnes 
všichni svorně musíme nésti tu naši 
krásnou vlajku Čechoslováků!“       
A tu mne zrovna napadlo: Jak dlouho ji 
poneseme my v Manětíně? Do čtvrtka? 
Ale i přesto bych zůstal u svých ove-
ček, třeba i v Říši a v nejistotách před 
zlobou ordnerů.       V devět hodin ve-
čer jsem pozdě zapnul rádio na zprá-
vy Československé tiskové kanceláře. 
Právě hlásí definitivní hranici. Obce na 
Chodsku: Klenčí, Trhanov a na okrese 
kralovickém: Hůrky, Rabštejn, Hlubo-
ká budou ve čtvrtek obsazeny. O Hrád-
ku, Újezdě a Manětíně nic.       Píšu do 
deseti hodin v noci. Teď zachycuji všec-
ko. O nás zase nic. Ale chudáci Cho-
dové a vy ostatní! Jak dovedeme my, 
též ohrožení, s vámi cítit! Vaše dny pod 
krásnou vlajkou Čechoslováků jsou se-
čteny. Na jak dlouho? A co, když roz-
hlas nevyjmenoval všecko? Doufejme, 
že až k nám zábor nedojde. Je již čtvrt 
na dvanáct. Půlnoc se blíží a já lituji 
Chody. Pro dnešek dost.

středa, 23. listopadu 
1938:
Neblahá zpráva o osudu našeho Hrád-
ku se potvrdila, i když ji večerní roz-
hlas zamlčel. Vlastně vysílal zprávu, 
která nás dnes dráždí: Hůrky, Rabštejn 
i Hluboká jsou totiž už dávno zabrá-
ny. Proč o tom rozhlas vůbec povídá? 
Včera ráno byl plný Manětín poplachu, 
že je Hrádek ztracen. Celníci si hleda-
jí nové byty v sousedním českém Brdě. 
Pak přišli a ještě dnes stále chodí hrá-
dečtí Češi i Němci do Manětína naku-
povat. Včera o půl třetí odpoledne sem 
na radnici přivezli na dvou velikých au-
tech celou hrádeckou školu. Vyklidi-
li ji i s kamny. Bylo mi smutno, když 
sem před lety stěhovali cizí hraničář-
ské školy, které jsem neznal. Tento-
krát, když přivezli školu, kde jsem ješ-
tě v sobotu učil, mi bylo ještě smutněji. 
Rozhodl jsem se, že se půjdu do Hrád-
ku rozloučit a zařídit vše potřebné, než 
bude tato naše farní obec přefařena.       
Včera večer pršelo, dnes ráno bylo však 
krásně. Vyšel jsem v devět hodin ráno, 
ale šel jsem přes hodinu dlouho, nebo 
jsem se stále zastavoval se známý-
mi. Také pan Šebek, náš přespolní lis-
tonoš, tam dnes naposled pospíchal. 
V rokli mezi Brdem a Hrádkem prá-
vě vyznačovali vojáci a celníci hrani-
ci přes potok nahoru na stráň. Ta rokle 
s příkrými stráněmi se mi vždycky tak 
líbila.       Nejdříve jsem navštívil hen-
leinovce a hrádeckého starostu pana 
Grögera. Paní Grögerová zrovna prala 
a byla velice překvapena mým přícho-
dem. Starosta, domkář, byl doma.
„Tak se jdu s Vámi, pane starosto, roz-
loučit a mám k Vám poslední prosby.“ 
Hned mne vedli dál do nízké světničky, 

kde jsem tolikrát býval na křesanském 
cvičení hrádeckým dětem pro radost.
       „Brzy budete přifařeni, myslím do 
Rabštejna. Dokud však nemám o tom 
vyrozumění od nadřízených a přísluš-
ných úřadů, vykonávám duchovní sprá-
vu dál. Bude-li třeba zaopatřovat, 
vydejte o tom straně potvrzení pode-
psané i říšským úřadem, abych se jím 
mohl prokázat.“       Jak je to všech-
ny zarazilo! Konec i zde s Manětínem, 
s kostelem, kde byli křtěni jejich dědo-
vé a děti, se hřbitovem, kde odpočívá 
tolik Hrádeckých! Mluvili jsme dál vel-
mi srdečně, starosta přislíbil všechno. 
154 let patřil Hrádek k našemu kostelu, 
od roku 1784, a teď se zase vrací tam, 
odkud jej císař Josef II. přidělil k nám.
       Německé děti z Hrádku dnes ne-
měly školu. Starostovy dcerky, které 
jsem obě křtil, byly doma a zesmutně-
ly, když poznaly, že se děkan loučí. Dal 
jsem jim cukrové panenky, jaké jsem 
dával při křesanských cvičeních, a při 
odchodu jsem udělal všem starostovým 
dětem na čelo křížek: „Tak vás Pán Bůh 
zde všechny opatruj a buďte zdrávi!“
       Vyprovodili mne na zápraží. Když 
jsem u nich seděl, přišel i listonoš: 
„Dnes nenesu nic. Buďte tedy s Bohem 
a mějte se dobře!“       
„Cožpak zítra už nepřijdete?“
„Už ne. Dnes jsem tu naposled!“ a po-
dal všem ruku.
Jsou to zvláštní pocity.

Od starostů jsem navštívil pana Leta, 
který se sem asi před 3 lety přestěho-
val ze zebnické farnosti u Plas na Pl-
zeňsku, když tu zakoupil stavení s po-
líčky. Neumí ani německy. Je sám 
doma s dětmi, paní jela do města na-
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koupit. Dívám se na pěkný řezaný kříž 
s bílým porcelánovým korpusem, zavě-
šený nad stolem. Včera si jej zase při-
nesl z hrádecké školy, kam jej půjčil. 
Těší se, že jeho děti budou smět chodit 
do české školy v Manětíně a on k nám 
do kostela. Dělám dětem křížek na 
čelo, i malému buclatému pětiměsíč-
nímu Lojzíčkovi. Mařence ponechávám 
poslední číslo časopisu „Dětská nedě-
le“ a všem nechávám něco cukroví. Pan 
Let odvede odpoledne krávu do Brda. 
Dluží něco v Plasích příbuzným, kteří 
mu půjčili, aby si mohl to hospodářství 
koupit. Nebude mít peníze, a proto jim 
dá krávu. Zítra by to již nešlo.        
Další zastávku dělám u pana Michla. 
To je ten, který se právě před posvíce-
ním vrátil z vojny na Slovensku. Malá 
čtyřměsíční Mařenka pláče a babič-
ka naříká, jaká ji asi čeká budoucnost. 
Jako Letovi, tak i oni jsou hrádečtí Češi. 
Domácí Němci jim slibují ochranu 
a klid. Němci mají již připraveny pra-
pory s hákovými kříži, z Čechů ale ni-
kdo. Snad jim nebude rozumný Němec 
zazlívat, že jsou Češi.       „Na shleda-
nou v Manětíně v kostele!“ Těšíme se, 
že se brzy poměry upraví tak, že budou 
smět volně přecházet přes hranici. Nej-
horší budou asi ty první dny.       Pak 
jdu ještě k panu Pirnerovi, který má do-
sud prodej tabáku. Ve světnici je plno 
celníků, všude samá puška a čapka. 
Paní Pirnerová jim vaří dnes naposled 
oběd a její švagrová, naše paní Brauno-
vá jí pomáhá. Vzpomínají na velikonoč-
ní kázání, že jen jeden mohl říci: „Dů-
věřujte, já jsem přemohl svět!“ Všichni 
v Hrádku usedlí Češi zůstanou. Kam by 
teď šli?       I ke škole se jdu ještě podí-
vat. Vždy jsem tam chodil tolikrát. Ce-

dule jsou pryč, i žerď na vlajku je sňata. 
Škola je zamčena. Dívám se, že od-
montovali tabulku s nápisem: „Postavi-
la Národní jednota pošumavská v roce 
1937. Vše na obranu státních hranic.“
       Pak se loučím ve třech německých 
rodinách. Nejprve u Seidlů, kde nedáv-
no hostili německé vojáky. Nepočítali 
s tím, že se s hranicemi změní i farnost. 
U Kordů jsou jen staří doma a rovněž 
tak u Jíchů, kam jsem zašel naposled. 
A pláčou.
Cestou zpět se dívám, jak svítí slunce 
na svah i vesnici, dnes ještě naši, zítra 
již německou. Hranice je již vyznačena 
kůly a stromy obíleny. Blíží se poledne. 
Setkávám se s Hrádeckými. Nesou si 
v nůších živobytí, cikorku, chleba a pe-
trolej. Loučíme se srdečně. Starý pan 
Wittmann připomíná, co napsal Ma-
saryk: „Státy vznikají a státy zanika-
jí – národ však zůstává.“ A vidím, že je 
všem teskno. To ale jen dnes. Zítra bu-
dou jásat, až do vsi vtrhnou ordne-
ři a celníci v říšskoněmeckých unifor-
mách. Kdy na nás zapomenou? Někteří 
z nich ve mně budili dojem, jako by po-
čítali s tím, že i Manětín bude zabrán.
       Večer ke mně přišel hrádecký pan 
učitel Jan Mesejda z Nového Bydžo-
va. Chtěl provést poctivé vyúčtování: 
„Byl jsem v hrádecké škole celkem je-
denáctkrát od září. Bylo by mi líto brát 
plat za školu, tak krutě postiženou, 
a proto ty peníze daruji Matici školské.“
       Vzpomínáme s panem učitelem, jak 
jsme dělali „zapadlé vlastence“ a na 
zvláštní episodu: Vloni v září vlál na 
nové škole – ještě před jejím slavnost-
ním otevřením – poprvé prapor, a to 
černý, nad úmrtím presidenta Masary-
ka. Tenkrát jsme si říkali žertem, jest-

li to je zlé znamení, a dnes večer jsme 
si na to vzpomněli. Pan učitel odjede 
zítra jako uprchlík k rodičům. Již dnes 
opustil Hrádek. U ordnerů je zle za-
psán, nebo záslužně pracoval pro čes-
kou menšinu. A kdo ví, nevtrhnou-
-li tam ještě dnes v noci ordneři? Naši 
celníci vyklidí Hrádek zítra o půl desáté 
dopoledne a v deset hodin jsou už hlá-
šeni Němci.       Je jedenáct v noci. Vy 
drahé duše v Hrádku, ustaraní hraničá-
ři, i vy německé ovečky, které jste toli-
krát intervenovaly v německých Žluti-
cích o zábor! Dnes jste tedy poslední 
noc v Československu. Spěte slad-
ce, můžete-li, a Bůh vás opatruj! Mod-
lím se za vás. Svítí hvězdy.       Pár zají-
mavostí. Včera jsem poprvé sepisoval 
snubní protokol s dozorcem celní strá-
že, který zde působí.       Dnes o sedmé 
hodině večer oznámil rozhlas, že novým 
presidentem republiky bude pan Dr. 
Emil Hácha, 66letý nepolitický presi-
dent zemského správního soudu. Dále 
hlásil, že naši politikové intervenují 
u německé vlády v Berlíně o navrácení 
Chodska, Jilemnicka a Děvína u Brati-
slavy. Nestraší tu zase výměna za Ma-
nětín?

čtvrtek, 24. listopadu 
1938:
Vlahý podzimní den s bledým slun-
cem a přeháňkami. Náš Hrádek je pryč. 
Ráno přišel ještě pan Korda do ma-
nětínského kostela, chvilku byl naším 
milým hostem a pak jsme se loučili: 
„Pán Bůh vás opatruj!“       I on si poří-
dil včera v Manětíně hitlerovský prapor, 
aby jej mohl vyvěsit. Vyprávěl, jak při 
vyklízení školy jeden pán od Národní 
jednoty pošumavské udeřil sádrovým p

á
te

r
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č. p. 1          
bei Scheber / u Šejbrů
1938: Franz Michl (Č)

Částečně roubená stavba, dnes 
zbořená a přestavěná na moderní 
dům respektující dimenze původní-
ho objektu. Fotografi e nejstaršího 
domu v obci jsou k vidění v muzeu 
regionalních staveb v Mariánské 
Týnici. Dům sloužil i jako obecní 
jednotřídka s místnůstkou pro uby-
tování učitele. Majitelé domku měli 
obytnou část v podkroví. Michlovi, 
kteří dům obývají dodnes, jsou 
nejdéle usazenou rodinou v obci.

č. p. 2          
bei Michl / u Michla
1938: Katharina Ebert (N)

Rekreační objekt, zachovalé 
fasádni prvky i původní ře-
šení oken. Dům dříve sloužil 
i jako malý hostinec (prodej 
lahvového piva).

starostové a zástupci do roku 1945
Johann Wettengel (č. p. 16)
Leopold Wittmann (č. p. 13)
Josef Korda (č. p. 12)
Wenzel Gröger (č. p. 4) 

...in Ratka wird nur teutsch gesprochen.
Sommer, Johann Gottfried: Böhmen. Pilsner Kreis. Praha: Calve, 1838.

Likvidace českých nápisů na Rothově hostinci, 
č. p. 17, podzim 1938.

č. p. 23–25          
Nová rekreační a rezidenční výstavba. Adaptace 
hospodářských budov a novostavby.

Hrádek

č. p. 3          
bei Hößner / u Hejznerů
1938: Peter Hößner (N)

Původní domek německého chalup-
níka Hösnera byl zbořen a pozemek 
kompletně přestavěn na kulturní cen-
trum obce. Taneční sál a výčep jsou 
k během akcí k dispozici všem. Vzhle-
dem k tomu, že původní majitel byl 
jedním ze zásadních exponentů SdP, 
a během války sloužil jako nadšený 
a nekompromisní ordner, dnešní osud 
domu nepostrádá zvláštní ironii.

č. p. 4          
bei Maretschka / u Marečka
1938: Wenzel Gröger (N)

Domek s množstvím úprav nového 
majitele. Hospodářství, které patřilo 
původně poslednímu německému sta-
rostovi obce, Wenzelu Grögerovi. Jeho 
poválečný osud není právě závidění-
hodný. 17. 7. 1945 byl zatčen. Násle-
dujících šest týdnů ztrávil ve vazební 
věznici v Plzni, které pokračovaly jede-
nácti měsíci v Borské věznici. Nucené 
práce v Olšanech u Kralovic starostovi 
ubraly ze života dalších 23 měsíců. 
Až 6. 10. 1948 se konečně směl 
odebrat ke své ženě a dětem, kteří po 
odsunu našly nový domov v Bavorsku.

Na plzeňských Borech Gröger složil 
báseň.

Bory-Gedicht
Eingesperrt übers Jahr 
weil ich ein Deutscher war 
Weib und Kind vom Hof verjagt
das sei dem lieben Gott geklagt.

Dieses Unrecht wird nicht bestehn, 
und sollte noch soviel Zeit vergehn. 
Kindeskinder wieder kommen in die 
Heimat, die uns die Tschechen ge-
nommen.

(Už rok uvězněn, jen protože jsem 
Němec. Ženu a děti z hospodářství 
vyhnali. Ach můj Bože. Ta nepravedl-
nost nepotrvá věčně. Ať už času 
sebevíc uplyne. Děti dětí se vrátí zas 
domů. Tam, kde nám to Češi sebrali).

č. p. 5 (×)         
bei Pfeifer / u Fajfrů
1938: Franz Pirner (N)

Domek (patrně nepříliš kvalitní) byl po 
válce zbořen. Na jeho místě se dnes 
nachází obecní požární zbrojnice. Jeho 
poslední obyvatel, Franz Pirner (bez 
vztahu s rodinou z čísla 16) je veden na 
seznamu padlých německých vojáků 
(řazen jako nezvěstný, místo: Srbsko). 
Záznam ale neobsahuje ani rok, ani 
bližší upřesnění osoby (datum naroze-
ní, hodnost ap. 

Ve vzpomínkách Václava Václavíka, ro-
dem z Hrádku se setkáváme i s dalším 
bývalým obyvatelem Hrádku, a rodá-
kem z č. p. 5. Za neblahých okolnos-
tí v Mauthausenu zachránil hrádecký 
esesák Pfeifer Václavíkovi život přesu-
nutím z trestného komanda na lehčí 
práci. Václavík se údajně Pfeifera po 
válce snažil vyhledat. Od Pfeiferovy 
odsunuté sestry se prý dozvěděl, 
že se z východní fronty nevrátil.

č. p. 8          
bei Ärger / u Ergrů
1938: Franz Yicha (N)

Dům není ani trvale, ani rekreačně obý-
vaný a je plánována jeho rekonstrukce. 
Franz Yicha (syn českého chalupníka 
ze sousedního Brda se přihlásil 
k německé národnosti) ve vsi proslul 
jako velmi ortodoxní henleinovec 
a nepříjemný ordner. 

č. p. 9          
bei Pleiner / u Plajnerů
1938: Petr Let (Č)

Rekreační objekt. Letovi, kteří ho 
původně obývali byli spolu s rodinami 
Michlů a Pirnerů jedinými českými 
rodinami ve vsi. 

č. p. 11          
bei Wirt / hospoda
1938: Josef Jäckl (N)

Rekreační objekt v relativně původním 
stavu. Půvabná hrázděná budova, pa-
trně nejstarší ve vsi. Na začátku minu-
lého století byla v objektu provozovaná 
hospoda. Do šenku chodilo po dřevě-
ných schodech vedoucích z venku 
na pavlač. Rodina chalupníka Jäckla 
utrpěla oběma světovými válkami. 
Dva synové se nevrátili z té první a v té 
druhé sotva osmnáctiletý vojín Franz, 
zahynul v červenci 1944 na východní 
frontě.

č. p. 10          
bei Broschka / u Broška
1938: Franz Ferlesch (N)

Rekreační objekt v přestavbě. I po-
slední německý obyvatel Ferlesch byl 
součástí civilní pořádkové služby 
(tzv. ordner). 

č. p. 12         
bei Schmidt / Kovárna
1938: Josef Korda (N)

Rekreační domek v původním stavu, 
včetně vápenné omítky a štuků. Parce-
la č. 3, na které domek stojí, byla vyu-
žívána jako malá vesnická kovárna. Po 
odchodu kováře Pleinera po první svě-
tové válce (přišel v zákopech o tři syny) 
se domu ujímá Josef Korda, který její 
malou zastavěnou plochu kolem roku 
1920 zdvojnásobí a o devět let pozdě-
ji doplní hospodářskou část. Orienta-
ce a zvláštní umístění neorganicky za-
sahující do návsi byl projev Kordova 
vzdoru po nevyslyšené žádosti o přidě-
lení lepšího pozemku, na kterém o ně-
kolik let později vyroste budova místní 
školy (budoucí č. p. 22). 
Korda je velmi často zmiňován v me-
moárech Františka Wonky. On i jeho 
synové se účastnili společenského ži-
vota (zhusta organizovaného Čechy ať 
již z Hrádku, nebo z nedalekého české-
ho Brda). Kordovu rodinu za druhé svě-
tové války potkal podobný osud, jako 
jeho předchůdce v domě Pleinera. Oba 
synové se nevrátili z východní fronty.  
Starší, sotva jednadvacetiletý Anton, 
Wonkův oblíbenec, šikovný písař u no-
táře, zahynul v lednu 1942 v jižním Rus-
ku. Mladší Josef, dědic statku pak padl 
v červnu 1944 nedaleko Kišiněva 
v dnešním Moldavsku. Bylo mu jako 
bratrovi, pouhých 21. 
Již postarší pantáta Korda, někdejší 
starosta obce, se ženou odchází 
z domu jen se základními několi-
ka osobními věcmi na začátku května 
1945. Pověsti o zacházení s Němci 
od ruských dobyvatelů jsou příliš 
nepříjemné. Jejich další osudy již 
nejsou známé. 

Po několika dekádách v péči rodiny 
Michlových je objekt ve společném 
majetku autora a České spořitelny.

Příchod německé armády, 
Hrádek, podzim 1938. 
Domy zleva: u Šejbrů (1), 
u Michla (2), u Marečka (4).

Vytyčování nové 
státní hranice. 1938

Hlídka německé pohraniční 
a fi nanční stráže na dvoře č. p. 16.
podzim 1938

č. p. 13          
bei Müller / u Milerů
1938: Leopold Wittmann (N)

Trvale obývaný dům přestavěný dle 
standardů šedesátých až sedmdesá-
tých let.

č. p. 14          
bei Schmutzl / u Šmuclů
1938: Johann Jäckl (N)

Rekreační dům. Dispozičně 
a formálně přestavěno vzhledem ke 
standardům současného rekreačního 
bydlení. Franz Jäckl, syn hospodáře, 
padl v červenci 1944 u Sturi 
v Rusku.

č. p. 16          
bei Karfi er / u Karfýrů
1938: Franz Wettengel (N)

Trvale obývaný dům. Dimenze i propor-
ce již neodpovídají původní budově. 
Během obsazování pohraničí v r. 1938 
zde dočasně sídlila německá fi nanční 
stráž. V domě do války žil i Hans Jo-
hann Seidl, který zahynul v únoru roku 
1944 při bombardování Opole.

č. p. 18          
bei Burda / u Burdů
1938: Josef Burda (N)

Rekreační dům. Zachované proporč-
ní a dispoziční vlastnosti. Rodný 
dům Václava Václavíka, epického 
svědka historie druhé světové války 
(viz č. p. 5). Jeho rodina se zabývala 
zpracováním břidlice z okolních lomů 
na střešní krytinu.

č. p. 15          
bei Kiehler / u Kýhlerů
1938: Josef Pirner (Č)

Zbořen. Domek obývaný po roce 1935 
druhou českou rodinou ve vsi (Pirnero-
vi) stál v dvorním traktu č. p. 16. 
Po válce byl zbořen a rodina Pirnero-
vých obývá č. 16. V domku žil s rodinou 
Josef Pirner – jediná místní česká oběť 
druhé světové války.

č. p. 17          
bei Buderer / u Buderů
1938: Wenzel Roth (N)

Trvale obývaný dům. Dimenze i pro-
porce již neodpovídají původní budo-
vě. Dříve dlouhodobě využíváno jako 
hostinec s pódiem pro tancovačky. 
Rothův hostinec byl před válkou dějiš-
těm místních divadelních představení. 
Nyní přestavěno na rodinný dům. 

č. p. 20          
Gemeinde Armenhaus /
obecní pastouška

Rekreační dům přestavěný z někdejší 
pastoušky (místa pro nejchudší 
potřebné). Zachované proporce 
a dispozice.

č. p. 22          
Schule / škola

Budova původní české školy je 
zachována v původní podobě.
 V současnosti je interiér přestavěn 
na rodinné podmínky a dům je 
trvale obývaný. 

Nekvalitní reprodukce fotografi e pořízená po představení 
Vítězství fořta Meruzalky, které se v Hrádku uskutečnilo 
v hostinci u Rotha v prosinci 1937. 
Úplně vpravo sedí namaskovaný šestnáctiletý Anton Korda 
z čísla 12. Herecký ansámbl tvořený převážně Čechy z Brda 
doplňuje Němec Anton a hrádecký Čech Josef Pirner (elegán 
stojící úplně vlevo) z č. p. 15. Josef Pirner se nevrátil z koncen-
tračního tábora a je jedinou českou obětí války mezi místními. 
Jeho potomci ve vsi žijí dodnes v čísle popisném 16.
[zdroj: Pešík]
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Kaplička          
 

Její malá stavba je spojena se zahradou stat-
ku č. p. 11. Štít kapličky je barokní, v malém 
výklenku bývala socha Jana Nepomuckého. 
Uvnitř býval obraz a socha Panny Marie Lourd-
ské.  
Kaple byla opravena v 90. letech 20. století. 
Stavba z přelomu 18. a 19. století, na téměř 
čtvercovém půdorysu (225 x 200 cm), je přista-
věna k usedlosti. Obdélný vchod s jednokříd-
lými dveřmi je zaklenut segmentem, římsa nad 
ním segmentově vyklenuta a štít je vyklenut do 
vysokého oblouku. Střecha plechová, štítová 
plocha oplechovaná páskem. Uvnitř stlačená 
valená klenba. V interiéru je na zadní stěně 
nad klekátkem v zasklené skříňce Panna Maria 
Svatohorská a dále obraz Nejsv. Trojice – lidov-
ka na plátně, barvotisky a velikonoční rajračka 
(místní název pro řehtačku).

Pomníčky          
 

 Vedle kapličky se nacházejí dva pomníčky 
padlým z první světové války. Skleněné desky 
s německým nápisem byly bohužel odstraně-
né. Levý pomníček padlým obyvatelům  
z č. p. 11 s nápisem sděluje, že synové Vác-
lav a Antonín Jäcklovi našli hrob v nepřá-
telské zemi. „Grab in der Ferne. Liebe Söh-
ne in Feindeserde. Das ist fürwahr ein großer 
Schmerz. Wenn Gott der Herr nicht Tröster 
wäre, verging wohl gar der Eltern Herz.“ (pře-
klad: Hrob v dáli. Milým synům v nepřátelské 
zemi. Byla by to příliš velká bolest, kdyby Pán 
Bůh nebyl utěšitelem, zhynulo by jistě srdce 
rodičů).
Druhý pomníček byl věnován 3 padlým sy-
nům Antonínovi, Josefovi a Aloisovi z rodi-
ny Pleinerů z čp. 12. „Ratsch tritt der Tod 
den Menschen an, vollendet ward die kur-
ze Bahn, vollendet das, was Du geschafft in 

Jugendfrische, Jugendkraft. Und doch wie 
stolz, wie reich das Leben fürs Vaterland da-
hingegeben. Berechtigt zu diesem Denkmal 
sind nur Eltern und Brüder.“ (Rychle přišla 
smrt k člověku, skončena byla krátká pouť, 
skonalo to, čeho jsi dosáhl v mladé svěžes-
ti a síle. A jak přece bylo hrdé a bohaté dát 
život pro svou vlast. K tomuto pomníku mají 
právo pouze rodiče a bratři).  

Kaple je přistavěná k domu  
čp. 7 (na fasádě) v obci Kotaneč.

V mapách není v zástavbě obce 
zvýrazněna nebo zakreslena.
Na domě čp. 7 bývala domovní 
kaplička na jižní straně návsi 
s nápisem na podstavci: „ORA // PRO 
NOBIS // S: IOHANNES // IHS // 
1819“, v níž stála kamenná socha Jana 
Nepomuckého, 82 cm vysoká.

Výklenková kaplička z 19. století 
na sloupku přistavěná k domu čp. 
7. Podstavec tvoří kamenná deska 
o rozměrech 26 × 96 × 55 cm. Na  
ní stojí cihlový zděný sokl  
v. 91 × 82 × 49 cm se vsa- zenou 
nápisovou (viz výše) kamennou 
deskou, který je kryt kamennou 
profilovanou deskou. Na něm umístěna 
vlastní výklenková kaplička z pískovce 
o rozměrech 120 × 80 × 52 cm. Nika 
zaklenuta lomeným obloukem, klenba 
opatřena modrým nátěrem s hvězdami. 
Stříška sedlová z pálených tašek.

Kaplička Jana Nepomuckého je vlastně 
mladší ochrannou stavbou nad barokní 
sochou Jana Nepomuckého, která je 
datována do roku 1773.
Kaple vznikla zřejmě na počátku 
19. století, historické prameny 
vznik kaple nedatují. Byla odjakživa 
v majetku obce a stávala na jejím 
pozemku. Původně byla otevřenou 
kaplí, tedy zděným výklenkem, který 
byl časem přestavěn na tzv. „hořejší“ 
kapličku s malým vnitřním prostorem. 
O této kapli máme již informace: 
„Při cestě z Manětína do Brda stojí 
v místech, kde odbočuje cesta  
ze silnice do polí na levé straně cesty 
kaplička s prolamovaným štítem. 
Pečují o ni obyvatelé obce.“ Kamenná 
socha Jana Nepomuckého lidového 
kamenického podání, respektující 
tradiční ikonografické schéma, je 
datována tesaným nápisem na sloupku. 
Dílo je anonymní práce, další datace je 
na podstavci, kde najdeme monogram 
TM a rok 1723. Nad vchodem  
ve výklenku bývala umístěna soška  
P. Marie s Ježíškem. Na plášti 
monogram MARIA. 

1
Kaple Sv. Jana
Nepomuckého

2
Kříž pro 
Blažeje

V brdském údolí u cesty proti zatravně-
ným políčkům „Půlce“ byl postaven na 
pamět smrti Jana Blažeje Jíchy z Brda 
č. 10. Lidé mu říkali „Blažek“. Zastřelil 
se nešťastnou náhodou dne 4. května 
1920 ve věku 26 let.
Marie Čížová z brdského čp. 9 sekala 
u cesty otýpky. Blažek sel okolo ní se 
psem na lov. Pozdravil, pronesl několik 
slov a stoupal do stráně. Za chvíli 
padla rána.  
Marie Čížová měla za to, že Blažek 
něco zastřelil. Když se nevrátil domů, 
šli ho hledat. Orientovali se podle vytí 
psa, který ležel u zemřelého. Přivezli  
ho domů volským potahem…
Pod lesem v místech nynější cesty 
stával dřevěný křížek, který časem 
padl. Podle ústního podání křížek 
nechala obnovit po několika 
letech Anna Maixová z Brda č. 3 
manětínským kameníkem Bláhou. Pro 
větší odstup od události byl na křížku 
vysekán nesprávný letopočet 1918. 

3
Kaple 
Nejsvětější 
Trojice

Do historie kaple vstoupila pod řadou 
jmen, jednak podle zakladatelů, jed-
nak podle zasvěcení. Tak jako u všech 
zdejších kapliček je možné předpoklá-
dat, že stávající kaple měla také své 
předchůdkyně. Manětínský soupis ná-
boženských památek ji charakterizuje 
jako otevřenou zděnou kapli, stojící na 
obecním pozemku v místě, kde se říka-
lo „U sedláka“. Rok postavení uveden 
v písemných pramenech není, pouze 
se zmiňuje, že ji nechal postavit sedlák 
z čp. 1.   jménem Vojtěch Václavík.  
Na kapli nebyly žádné nápisy,uvnitř 
tři obrazy a její stav byl charakterizo-
ván jako „prostřední“. Další informace 
ji označuje jako kapli Nejsvětější Tro-
jice, zvanou též „Na stráni“, nebo také 
jako „kapli dolejší“. Byla postavena na 
stavební parcele č. 26, vytvořené z čás-
ti role parcely č. 422 manželů Tomá-
še Václavíka a Marie, rozené Maixové 
z Brda čp. 1. Letopočet 1887 je možné 
považovat za rok jejího postavení. Po-
pis v 50. letech 20. století ji charakte-
rizuje jako stavěnou z cihel, omítnutou 
a krytou břidlicí. V nice štítu byla soš-
ka Panny Marie Svatohorské, nad ští-
tem se tyčil železný křížek, pod výklen-
kem byl uveden rok 1887. Dveře měla 
dřevěné mřížové. Na stěně visel obraz 
Nejsvětější Trojice (obraz Bůh Otec, 
Syn a Duch svatý). 
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Kříž 
pro Václavíka

10. září 1908 byl sám na lovu v Židovské 
jámě Josef Václavík z Brda čp. 1 (naroz.  
22. 12. 1883, syn Tomáše Václavíka 
a Marie, roz. Maixové). Snad 
nešťastnou náhodou na svahu uklouzl 
a zastřelil se. 
Příčina smrti dle matriky „Střelná rána 
do záhlaví s rozdrcením kostí lebečních 
a pravé hemisféry mozku. Smrt násilná, 
nahodilá.“ Mezi lidem se tradovalo, že 
byl zastřelen zaměstnancem panství 
z manětínské strany Židovské jámy. 
Josef Václavík prý chodil zásadně lovit 
na hranice revíru. Kříž byl v poslední 
době zrekonstruován. Za pozornost 
stojí, že v obci Brdo je statisticky 
vysoké množství nehod, kdy se 
nešťastník svojí dlouhou loveckou 
zbraní smrtelně zraní na hlavě.
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Kaple 
Sv. Jana

6
Kaple 
a pomníky

Zvaný také Dárkovíc. Stojí 1 km západ-
ně od Hrádku, při levé straně silnice  
ve směru Stvolny – Manětín, v roští,  
na rozhraní katastrů obcí Brdo a Hrá-
dek. 

Na hranicích Brda s Hrádkem (v místě  
zv. U tří křížů) nechal postavit Josef 
Hlous, syn sedláka z Brda č. 10 litinový 
křížek s pozlaceným Kristem, zasaze-
ným v kameni, bez nápisu. V roce 1859 
byl vysvěcen administrátorem křečov-
ské farnosti. Kříž stojí na okraji role  
č. parc. 297. V roce 1893 se syn Hlouso-
va nástupce Vojtěcha Jíchy z Brda č. 10, 
Martin Jícha přiženil k Jirkům do Hrád-
ku čp . 8, a dostal kromě jiných pozem-
ků věnem i pole č. parc. 297. Tím přešel 
kříž do majetku nových vlastníků a ti 
pak o něj pečovali. Proto se mu začalo 
říkat „Jirkovic kříž“. Označení „U tří  
křížů“ 

Horní část křížku je vidět na fotogra-
fii hraniční závory z roku 1939. Kříž hra-
nici, rozdělenou dle linie mezi katastry 
Hrádek a Brdo, definoval.
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Jirkovic kříž


