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Zaniklé opevnění „Nový hrad“ u Stráže leží nedale-

ko městečka Bor na Tachovsku a již několik dese-

tiletí představuje „archeologickou záhadu“ nejen 

pro regionální badatele.  K objektu se nevztahují 

žádné historické písemné zprávy a v minulosti byl 

považován např. za pravěkou svatyni, či tzv. hrad 

přechodového typu – tj. údajný nejstarší typ středo-

věkého hradu stavěný na našem území, případně 

vrcholně středověké opevnění, nebo pozůstatek 

válečných operací v době třicetileté války. Teprve 

současný výzkum na lokalitě přináší některé důle-

žité informace o době vzniku a podobě fortifi kace 

v minulosti. Výzkum byl vyvolán nelegální činnos-

Výzkum NKP klášter KladrubyVýzkum NKP klášter Plasy 
V rámci zpracování projektu obnovy kláštera Kladruby, fi nancované z prostředků IROP „Život 

v řádu“, probíhá v části areálu předstihový archeologický výzkum. Zjišťovací sondy byly vyko-

pány v bývalém rajském dvoře starého konventu a v interiéru i exteriéru nového konventu. 

Účelem sond je ověření barokních úrovní povrchů, na něž se má terén a podlahy během 

obnovy vrátit asi po 150 letech, kdy byla část areálu výraznými navážkami nebo snižováním 

podlah přizpůsobena pro provoz pivovaru.  

Klášter Kladruby. Pohled od jihu na bývalý rajský 

dvůr starého konventu, v  pozadí bazilika Nanebe-

vzetí Panny Marie. V rámci IROP bude opraveno 

západní křídlo starého konventu (vlevo) a zpřístup-

něno veřejnosti s rekonstrukcí cel mnichů. Rajský 

dvůr, který byl po roce 1864 snížen o cca 3 m pro 

pivovarské humno, bude opět navýšen na původní 

úroveň a upraven s kašnou uprostřed.

Vnitřní plocha lokality „Nový hrad“ u Stráže

Destrukce zdiva na vnitřní straně valu Vrstva tvořená spálenými trámy s nálezy 
železných předmětů

Nález ostruhy s pyramidálním 
bodcem

Nález třmenů

tí tzv. detektorářů a v roce 2018 bylo položeno 

několik sond na hledači porušených místech lo-

kality. Výzkumem bylo získáno několik unikátně 

dochovaných středověkých železných předmětů 

(ostruha, třmeny a další součásti koňského po-

stroje) a fragmentů keramických nádob. Za sou-

časného poznání lze tedy určit dobu osídlení na 

13. až 14. století.   Nynější hypotéza tak na zákla-

dě nálezů a studia sídelního kontextu považuje 

toto opevnění za jakýsi strážný bod na důležité 

zemské stezce mezi Prahou a Norimberkem.

Filip Kasl, NPÚ, ÚOP v Plzni

Výzkum lokality „Nový hrad“ u Stráže

Předstihový zjišťovací záchranný archeologický výzkum 

v areálu bývalého cisterciáckého kláštera probíhá od roku 

2015 pro potřeby přípravy projektové dokumentace stav-

by „Obnova opatské rezidence“ (IROP). Jeho součástí je 

mimo jiné také plocha dvora prelatury, kde byla sondáží 

ověřována starší úroveň terénu. 

Velkoryseji pojatá sondáž na ploše mezi 

tzv. Královskou kaplí a ambitem prelatury 

souvisí s ověřováním průběhu podzemní-

ho systému a rozsahu středověkých budov 

kláštera, které zanikly při velkolepé barokní 

přestavbě na přelomu 17. a 18. století.

Marcela Waldmannová, NPÚ, ÚOP v Plzni

Klášter Kladruby. Sonda vně saly te-

rreny, která odhalila úroveň barokní-

ho terénu až v hloubce cca 1,4 m pod 

novodobě navýšeným povrchem. Te-

rén vně saly terreny má být dle pro-

jektu IROP opět snížen a upraven

jako okapový chodník. 

Linda Foster, NPÚ, ÚOP v Plzni

www.denarcheologie.cz




