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Recenze

Jan Mareš – Jana Mikovcová – Vít Pávek – Petra Rudolfová – Martin Volf: Jimlín a Nový 
Hrad. Jimlín: Obec Jimlín 2017. 132 stran, cca. 100 převážně černobílých obrázků, plánů 

a ilustrací. ISBN 978-80-270-3072-9.

František Záruba

Nová kniha s názvem Jimlín a Nový Hrad se řadí k typickým vlastivědným publikacím věno-
vaným dějinám obcí, které se u nás těší poměrně velké oblibě. Autorsky se na ní podílel menší 
kolektiv: Jan Mareš (ředitel Státního oblastního archivu v Lounech), Jana Mikovcová (starostka 
obce), Vít Pávek (v době vzniku knihy pracovník Nového Hradu), Petra Rudolfová (pracovnice 
Státního oblastního archivu v Lounech) a Martin Volf (archeolog Ústavu archeologické památ-
kové péče severozápadních Čech). Vzhledem k  tomu, že se v  Jimlíně nacházela tvrz, na které 
sídlili vladykové z Jimlína s erbem hříče, v jejímž sousedství si roku 1465 vystavěli páni z Kolo-
vrat Nový Hrad, jde tedy o velmi zajímavou lokalitu. Je nutné také poznamenat, že si obec touto 
publikací připomíná 750 let od první písemné zmínky z 1267 (CDB V, č. 535, 536). 

Kniha není opatřena poznámkovým aparátem a podíl jednotlivých autorů není blíže vyzna-
čen, nicméně zasvěceným je autorství zřejmé: autorem první kapitoly s názvem Jimlín pohledem 
archeologa je Martin Volf; následné čtyři kapitoly věnované dějinám obce Jimlína vypracovali 
Jan Mareš (středověk a 20. století), Jana Mikovcová (20. století a současnost) a Petra Rudolfová 
(novověk) a dějiny Nového Hradu Vít Pávek. Autoři jsou převážně historici a tomu odpovídá po-
jetí textů, které sleduje především dějiny obce a hradu. Pro medievalisticky orientované čtenáře 
bude bezpochyby nejzajímavější kapitola Jimlín ve středověku a raném novověku od Jana Mareše 
(s. 16‒26), který zde podrobně pojednává dějiny obce v regionálním kontextu a věnuje velkou 
pozornost místnímu vladyckému rodu s erbem hříče. Druhá část, která by neměla ujít pozornosti, 
je závěrečná kapitola Nový Hrad, jejímž autorem je Vít Pávek (s. 94‒126). Dějiny hradu jsou zde 
pojaty poměrně obsáhle a  podrobně. Sledovány jsou zde dějiny hradu od jeho vzniku až do 
současnosti. Asi největší pozornost ale byla věnována pozdnímu 18. a 19. století, která vychází 
z  autorovy bakalářské práce Arondace schwarzenberského majetku v  severozápadních Čechách 
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem. Filozofická fakulta Ústí nad Labem, 
obhájeno 2016). Zde trochu zamrzí absence poznámkového aparátu, protože texty jsou výsled-
kem podrobného archivního výzkumu. 

Celkově lze tuto publikaci hodnotit pozitivně a v rámci daného žánru patří rozhodně k velmi 
dobrým. Velmi pěkně je provedena také grafická stránka knihy a pozitivem je početná řada vy-
obrazení různého charakteru, zahrnující archeologické nálezy, heraldiku, dobové veduty a snímky, 
mapy atd. 


