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BRANDÝS NADORLICÍ | Kdo navštíví
při letních toulkách zříceninu hradu u
Brandýsa nad Orlicí, uvidí v jeho nej-
vyšší části dřevěnou stavbu. Ta má
ochraňovat obnažované podzemní klen-
by hradu, které zkoumají archeologové
z Vysokého Mýta.

Archeologický průzkum se uskuteční
v době, kdy se blíží konec další etapy re-
konstrukce hradu, a to zajištění docho-
vaných obvodních zdí hradu. „Hrad byl
v havarijním stavu, nastala tam před
lety značná destrukce hradeb a zdiva.
Teď by měla oprava pokračovat rekon-
strukcí kleneb hradu, které jsou zasypá-
ny. Právě na odstranění zásypů pracuje-
me,“ říká David Vích, archeolog Regio-
nálního muzea ve Vysokém Mýtě, pod
které oblast brandýského hradu patří.

Archeologický průzkum financuje
město Brandýs nad Orlicí a Pardubický
kraj. „Letos jsme na něj získali 400 ti-
síc, ale téměř polovinu spolkne právě

výstavba přístřešku nad plánovanou son-
dou. Přitom obnažené klenby musíme
chránit před zatékáním vody, aby se
nám klenby nerozsypaly už třeba při vý-
zkumu,“ upozorňuje David Vích.

Letošní část archeologického výzku-
mu zahrnuje asi tři týdny výkopových
prací. „Dobu průzkumu veškerých kle-
neb hradu se zatím neodvažujeme odha-
dovat. Bude to trvat několik let a záležet
bude na penězích, které se na výzkum
podaří získat,“ říká David Vích a dodá-
vá, že archeologové uvažují, že výsled-
ky výzkumu na hradě zpřístupní někdy
koncem léta či na podzim veřejnosti for-
mou dne otevřených dveří.

Nebezpečí při vstupu na hrad je dnes
menší než v době havarijního stavu hra-
du. „Ale když se podíváte třeba na čelní
plášťovou zeď na vnitřním předhradí, ne-
víte, jestli spadne hned, za chvíli nebo
za deset let. Opravy takového hradu se
prostě nedají zvládnout hned. Přede-

vším kvůli financím,“ uvádí archeolog
a dodává, že současná dlouhodobá re-
konstrukce zříceniny není první.

Turisti za války dozdili
okno, ale někomu vadilo
V období druhé světové války Klub čes-
kých turistů dozdil okno, které k pohle-
du na zříceninu patřilo.

Právě dozdění onoho okna je asi jedi-
ným novodobějším zásahem do hradu.
O to je dnes hrad cennější, protože jeho
podobu nepozměnily novodobé zásahy
a přes svůj stav zůstal dodnes autentic-
ký. „To okno někdo později shodil, asi
mu moc překáželo. A pokračovala de-
strukce kleneb. Současná oprava po eta-
pách přišla v hodině dvanácté. Stačilo
by už jen pár let a nebylo by co zachra-
ňovat,“ míní Vích.

Archeologové při nedávných průzku-
mech některých částí hradu nalezli běž-
né pozůstatky života na středověkém
hradě. „Klíče, kování, máme i několik
dokladů o zbraních, třeba hroty šípů,
projektil z palné zbraně či třmen na napí-

nání samostřílu. Našli jsme i mince, kte-
ré zatím čekají na přesné určení numis-
matiků,“ popisuje archeolog.

Archeologický výzkum kleneb hradu
může podle něj přinést zajímavé nálezy.
„Slibujeme si od něho hlavně objasnění
půdorysného uspořádání hradu v úrovni
prvního patra. A jsme vlastně první,
kdo na hradě archeologický průzkum
od jeho opuštění provádí,“ připomíná a
doplňuje, že brandýský hrad byl kdysi
standardním šlechtickým sídlem.

„Bylo to centrum poměrně významné-
ho brandýského panství. Od jiných hra-
dů, které majitelé přestavěli na zámky
nebo z nich odešli, se liší i tím, že v prv-
ní polovině 16. století byl na jistou dobu
obnoven. Ale záhy ztratil svou funkci,
protože nároky šlechty na bydlení se od
konce 15. století začínají razantně mě-
nit a hrady už je nedokázaly plnit. V té
době hrady ztrácely funkci obrannou a
začaly sloužit spíše k bydlení. Dá se to
říci takto: Buď se dá v obydlí dobře byd-
let, ale špatně se brání. Anebo se obydlí
dobře brání, ale kdo v tom má pak byd-
let?“ vysvětluje archeolog.
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
ELEKTROMECHANIK / ELEKTRONIK

• demontáž, opravy, montáž a zkoušení elektrických nebo elektronických
zařízení lokomotiv

MANIPULAČNÍ/STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
• obsluha VZV (6 t.) a manipulačního vozíku, manipulace s materiálem
• čištění lokomotiv a jejich částí strojem wap a chemickými přípravky

MECHANIK / ZÁMEČNÍK
• demontáž, opravy a montáž mechanických částí lokomotiv

Požadujeme: VZDĚLÁNÍ A PRAXI V OBORU

Nabízíme:  práci ve stabilní společnosti  zvyšování kvalifikace
 příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění
 příspěvky na stravování  zvláštní placené volno 6 dnů/rok a další benefity
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Domov poD hraDem Žampach
(zařízení sociálních služeb) Pardubického kraje

oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
hlavní pracovní náplň: • výkon činností sociální práce v zařízení sociálních služeb (zejména
ve službě chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení);
platové zařazení: • dle n.v. 564/2006 Sb. 10. platová třída; plat. tarif.: 19 360 Kč až 29 150 Kč dle
praxe (od 1.7. 2017) + mimotarifní složky platu
předpokládaný nástup: 01.11.2017;
kvalifikační předpoklady: • podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů;
hlavní požadavky: • výborná znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky •
velmi dobrá orientace v sociálním zabezpečení • právní minimum pro sociální práci • přehled o sou-
časném vývoji v sociálních službách • odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracov-
ním úkolům • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič • velmi dobrá dovednost práce na PC (MS
Office) • praxe v oboru sociální práce výhodou;
přihlášky: do 31.07.2017
bližší informace: www.uspza.cz

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk, E-mail: uspza@uspza.cz

Archeologové z Vysokého Mýta prozkoumávají
klenby zříceniny nad „městečkem“ Jana Amose
Komenského. Pomáhá jim v tom dřevěný přístřešek.

Zřícenina brandýského hradu dostala v minulých dnech zcela novou domi-
nantu - dřevěný přístřešek archeologů. FOTO | PETR BROULÍK

V létě obsadili
hrad Brandýs


