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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
otevíráte letní číslo vlastivědného časopisu 
Pod Blaníkem, tentokrát obsahuje hned 
dva příspěvky věnované archeologickým 
nálezům.  Podobné nálezy můžete učinit 
prakticky kdekoliv na  Podblanicku. 
Nemám však na mysli záměrné hledání 
a laický sběr předmětů, např. s detektorem 
kovů.  Uskutečnění takových nálezů bez 
kontextu a nálezových okolností, a tedy 
prakticky bez možnosti dalšího vědeckého 
zhodnocení, znamenají definitivní 
zánik nenahraditelných hodnot. Takto 
trestuhodně získané předměty lze totiž 
jen obtížně datovat a využít k poznání 
naší minulosti. 

Mám na mysli náhodné nálezy, jaký se 
podařil hospodáři v Čelivu u Vlašimi při 
obdělávání pozemku, kdy našel pozdně 
středověký „poklad“ v  podobě více jak 
500 mincí v keramické nádobě. Nálezce 
se zachoval zcela správně. Lokalitu 
neponičil a informoval příslušné instituce. 
Pracovníci Muzea Podblanicka tak mohli 
provést průzkum lokality, podchytit 
i ostatní části cenného archeologického 
nálezu a vše zdokumentovat. Předměty 
budou po konzervaci uloženy ve sbírkách 
Muzea a vystaveny pro veřejnost. O celém 
příběhu a obsahu „pokladu“ se můžete 
dočíst v článku Terezy Davidové.

Budiž tento případ příkladem, jak 
se odpovědně zachovat v  případě ar- 
cheologického nálezu. Může k němu do- 
jít, tak jako letos v Čelivu, při běžné ze- 
mědělské činnosti, nebo při výkopových 
 pracích, v různých odkryvech, erozních 
rýhách, nebo třeba i ve vývratu stromu. 
V každé takové situaci je nutno kontak- 
tovat odborné pracoviště – v  našem 
regionu nejlépe Muzeum Podblanicka, 
které lokalitu podrobně prostuduje 
a nálezovou situaci zdokumentuje. Jen 
takto získané informace, které nález za- 
sadí do prostorového a časového kontextu 
mohou přispět k poznání o vývoji osídlení, 
životě a událostech v našem kraji.

Jménem redakční rady vám přeji pří- 
jemné čtení.  Do  příštích čísel uvítáme  
kratší i  delší příspěvky o  přírodě, kraji- 
ně,historii, kultuře i současném dění na 
Podblanicku. Podělte se o své poznatky 
a  dojmy z  malebného Benešovska, 
Vlašimska, Voticka, Dolního Posázaví, 
Českého Meránu a České Sibiře. 

Pavel Pešout
Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem 

(3. číslo XXIII. ročníku) bude 7. 9. 2019.
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Mince z depotu nalezeném v obci Čelivo v roce 2018 (foto: Muzeum Podblanicka; k článku na straně 15). 
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ROZHLEDNY PODBLANICKA X.
Nejstarší sázavské rozhledny

Nejstarší rozhlednou ve  městě Sázava je ne-
pochybně věž nedostavěného chrámu sv. Pro-
kopa v  klášteře. Prošla několika stavebními 
obdobími, základy a  spodní patro je z  první 
poloviny 14. století, na  gotickém dalším patře 
se nejspíše v době Karla IV. podílela arrasovská 
svatovítská huť a  nadstavba pod střechou je 
ranně barokní. Právě z konce 17. století známe 
z rytin Daniela Dvořáka barokní podobu věže. 

Pod mohutnou několikadílnou cibulovou bání 
je dobře patrný ochoz a  okna. Odtud byl rozhled 
na  celý sázavský meandr. Věž ale hlavně sloužila 
jako zvonice klášterního kostela. Blesky postupně 
ustřelovaly jednotlivá patra báně, až byla v  roce 
1867 nahrazena gotizující jehlancovou věží, ochoz 
byl zrušen a  okna zazděna. Na  jižní stranu byly 
umístěny hodiny. Barokní věž mohla být vysoká 
kolem 60 m, dnes je nižší kolem 53 m. Ještě done-
dávna byla součástí komentovaných prohlídek, ale 
v současnosti po restituci patří římskokatolické círk-
vi a nyní se renovuje. Návštěvníci hledají na stěnách 
věže vytesané tři kamenné šesticípé hvězdy, které 
jim mají splnit tajná přání. Druhou klasicistní ro-
mantickou věž vystavěl v polovině 19. století na již-
ní straně zrušeného kláštera jeho světský majitel Jan 
Fridrich z Neuberka, aby proměnil klášterní vzhled 
na podobu zámku. Tato věž sahá zhruba do polovi-
ny věže kostelní a její plochá střecha je ohraničena 
zábradlím. Dvakrát ročně je součástí zážitkových 
vyhlídek, které organizuje Správa Sázavského kláš-

tera. Národní památkový ústav nyní připravuje ob-
novu této jižní věže včetně přístupové trasy. Z obou 
věží jsou nehledané rozhledy po celém sázavském 
meandru. Můžete se přijít podívat.

Milan Štědra

Barokní vzhled věže Sázavského kláštera na rytině 
Daniela Dvořáka z roku 1699.

Obě věže Sázavského kláštera v současnosti a z ptačí perspektivy (foto: I. Hornyak).
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