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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám na základě Vaší žádosti doručené dne 09.08.2022 Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
 
  
Žádost: 
Kopie podnětu Národního památkového ústavu Telč ve věci zříceniny Bukov 
 
 
Poskytnutí informace: 
Kopie podnětu Národního památkového ústavu Telč ve věci zříceniny Bukov – viz příloha.   
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 
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Váš dopis čj. / ze dne: - 
Naše čj.: NPU-372/33692/2022
Vyřizuje: Mgr. et. Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph. D. | 778 880 029

Bc. Jan Večeřa | 773 769 976
Spisový znak: 826

Telč 26. 4. 2021

Zřícenina hradu Bukov, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina., p. č. 336/2, k. ú. Střítež u Bukova. 
Nemovitá kulturní památky, evidovaná v ÚSKP ČR pod rejst. č.  39636/7-3970.

Podnět k zahájení přestupkového řízení

Národní památkový ústav, území odborné pracoviště v Telči, zaregistroval dne 15. 4. 2022 na 
facebookové skupině „Hmotové rekonstrukce hradů“ informaci, že na výše uvedeném objektu došlo 
k těžbě dřeva těžkou technikou, zavezení hradního příkopu, destrukce valu a kamenohlinité 
konstrukce bašty. 
Tato informace byla ověřena a potvrzena při monitoringu lokality pracovníky NPÚ v Telči dne 21. 4. 
2022. Při prohlídce, při níž byla pořizována fotodokumentace, byly zjištěny následující věci (čísla 
odrážek se vztahují k obrázku níže):

1. Zavezení příkopu hlinito-kamenitým zásypem, na několika místech došlo k téměř 
kompletnímu zasypání příkopu (materiál byl patrně vybagrován z polohy pod č. 2). Obr. 2-4.

2. Lokální narušení vnějšího svahu okružního valu, výrazný terénní zásah, patrně po bagrování 
hlinito-kamenitého materiálu pro zasypání příkopu. Obr. 5-7.

3. Narušení paty vlastního staveniště jádra hradu. Obr. 8-10.
4. Narušení korun okružního valu, místy pojížděného těžkou technikou, místy patrně záměrně 

strženého pro srovnání s okolním terénem. Na východní straně narušena odbagrováním 
kontreskarpa příkopu (obr. 13). Obr. 11-13.

5. Výrazná deponie lomového kamene. Obr. 14.
6. Dále bylo zjištěno, že ploše KP došlo k nelegálnímu kácení vzrostlé zeleně.

Nemovitá kulturní památka Zřícenina hradu Bukovec, Lísek (zvaná též Bukov) rejstř. č. ÚSKP 39636/7-
3970 se nachází na nevýrazné ostrožně v k. ú. Střítež u Bukova. Jedná se o hrad sestávající z jádra 
obehnaného příkopem a valem, na jihovýchodní straně byl příkop zdvojen. V čele jádra stojí bergfrit, 
který byl součástí hradby, při severní straně se nacházel tří či čtyřprostorový palác, na severní branská 
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věž, hrad též zahrnoval provozní objekty. Na hradě došlo v letech 1982-1990 k archeologickému 
průzkumu Z. Kudělky a L. Konečného, který doložil pozdně románské kamenické články, množství 
keramiky a teplovzdušné vytápění hradního paláce. Hrad byl autory výzkumu datován již do 1. 
poloviny 13. století, nyní se uvažuje o dataci do doby kolem roku 1250. Záhy byl opuštěn, připomíná 
se pouze v predikátu Demetria z Bukova z roku 1285, tento šlechtic se však již roku 1295 psal podle 
hradu v Deblíně a centrum panství se pravděpodobně přesunulo na blízký hrad Mitrov. Lokalita tak 
představuje jeden z nejstarších šlechtických kamenných hradů na Moravě (Plaček, M. 2001: 
Ilustrovaná encyklopedie…, 146-167; Dvořák, J. – Unger, J.: Hrad Bukov..., 513-515).
Valy a příkopy hradu spadají již k nejstarší fázi stavby hradu. Archeologický výzkum se jich dotkl jen 
ojediněle, mj. na jižní straně naproti čtyřprostorovému paláci, kde byly zjištěny destrukce většího 
architektonického objektu, nejspíše příjezdové plošiny před vraty při ústí mostu, na což ukazují 
zjištěné kamenné články. V místě se nacházelo i velké množství střepů a kostí z nejstarší fáze hradu 
(Kudělka a kol.: Výzkum románské architektury na Moravě V., 65-66). V závěrečné fázi výzkumu z let 
1988-1990 došlo k odkrytí profilu příkopu pod vstupním mostem (Kudělka a kol.: Výzkum románské 
architektury na Moravě VI., 184-185). Valy a příkopy patřily k nedílným součástem hradů, hloubením 
příkopu obvykle začínala stavba hradu, na dnech příkopů se nacházely některé stavby hospodářsko-
provozního zázemí hradu, např. cisterny, na valech často vedla přístupová cesta, což je doloženo i 
v případě Bukova. Tyto situace jsou nyní zničeny.

Metodické podklady, literatura a ikonografie: 
DVOŘÁK, J. – UNGER, J.: Hrad Bukov ve světle studia horninového stavebního materiálu, 
Archeologické Rozhledy 48/3, 1996, 513-515.
KUDĚLKA, Z. – KALINOVÁ, A. – KONEČNÝ, L. J. – BOHUMIL, S.: Výzkum románské architektury na 
Moravě IV. SPFFBU F28-29, roč. 33-34, 1983-1985, 29-41.
KUDĚLKA, Z. – BORSKÝ, P. – KONEČNÝ, L. J. – NEUBAUEROVÁ, D. – SAMEK, B.: Výzkum románské 
architektury na Moravě V. SPFFBU F 37-38, č. F32-33, 1988-1989, 63-74. 
KUDĚLKA, Z. – BORSKÝ, P. – KONEČNÝ, L. J. – SAMEK, B.: Výzkum románské architektury na Moravě 
VI. SPFFBU F39-41, roč. 39-41, 1990-1992, s. 183-204.
PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001, 146-147.

Celkově lze konstatovat, že zmíněné práce byly provedeny bez závazného stanoviska obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností v rozporu s § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. Dále byl porušen § 22 odst. 2 téhož zákona, neboť lokalita je územím 
s archeologickými nálezy (ÚAN) I, poř. č. státního seznamu 24-13-14/7 a terénní zásahy nebyly podle 
telefonického ověření ze dne 25. 4. 2022 nahlášeny oznámeny Archeologickému ústavu AV v Brně. 
Uvedenými pracemi došlo k nevratnému poškození historických konstrukcí valu a příkopu, které 
v minulosti byly prozkoumány jen z malé části a k porušení paty jádra hradu. Nutno je upozornit i na 
to, že již v minulosti byly na lokalitě řešeny obdobné práce (kácení dřevin, neplnění ohlašovací 
povinnosti archeologickému ústavu), které nebyly konzultovány s orgány památkové péče, ani nebyly 
jinak ohlášeny, viz „Upozornění na přestupek podle § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění“, čj. NPU-372/64565/2016, ze dne 15. 8. 2016, „Upozornění na přestupek podle 
§ 39 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění“, čj. NPU-
372/66544/2016, ze dne 23. 8. 2016 a „Rozhodnutí Odboru památkové péče Ministerstva kultury“, č. 
j. MK 23000/2017 OPP ze dne 11. 4. 2017. 
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Žádáme Vás proto o prověření výše uvedených skutečností a zahájení řízení z moci úřední. Rovněž 
Vás žádáme, abyste nás v souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, informovali, zda jste řízení zahájili, či zda jste důvody k jeho zahájení řízení neshledali. 
Žádáme Vás také o sdělení výsledku řízení.

S pozdravem
MgA. Jan Klimeš, Ph.D.
vedoucí odboru péče o památkový fond

Na vědomí:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Oddělení památkové péče
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Žižkova 1882/57
587 33 JIHLAVA
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Obrazová příloha (NPU-372/33692/2022)

Obr. 1. Celková poloha zjištěných narušení (čísla odpovídají položkám výčtu v textu).

Obr. 2. Pohled od SSZ. Příkop pod jádrem hradu de facto neexistuje, je srovnaný do roviny 
s navazujícím valem. 
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Obr. 3. Pohled od SSZ.

Obr. 4.  Pohled od cca severu na zavezený příkop.
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Obr. 5. Vnější plocha okružního příkopu (už není součástí KP), pohled z koruny valu.

Obr. 6. Vnější plocha okružního příkopu (už není součástí KP), pohled z koruny valu.
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Obr. 7. Vnější plocha okružního příkopu (už není součástí KP), pohled od východu.

Obr. 8. Eskarpa příkopu narušená zásahem, pohled od SV.
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Obr. 9. Eskarpa příkopu na východní straně pod jádrem hradu, její narušení v patě terénního 
útvaru, na němž hrad stojí. Pohled od SV.

Obr. 10. Eskarpa příkopu na JV straně pod bergfritem (pohled od jihu).
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Obr. 11. Narušená koruna valu na západní straně (vlivem pojezdu těžkou technikou a snad i 
částečným stržením plochy koruny valu), pohled od SZ.

Obr. 12. Narušená koruna valu na západní straně (vlivem pojezdu těžkou technikou a snad i 
částečným stržením plochy koruny valu), pohled od jihu.
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Obr. 13. Narušená kontreskarpa příkopu v jeho východním (jihovýchodním) ohybu, pohled z jádra 
hradu (od bergfritu).

Obr. 14. Mohutné rovnaniny lomového kamene neznámého původu v příkopu pod bergfritem 
(pohled od cca východu).
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Obr. 15. Pokus o hmotovou rekonstrukci hradu.
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