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Opouštějíce silniční trať památné Královské cesty u zánovní osady Nové 
vsi  před  samými  téměř  branami  Českobrodskými,  nevystupujeme  tím 
nikterak ještě  z  kulturního a  komunikačního pruhu středo-východočes-

kého, posetého památkami a vzpomínkami.
     V údolích, stoupajících k jihu, leží zastlány starobylé osady, vroubíce trať Krá-
lovské cesty a chovajíce v sobě nejednu zajímavou vzácnost, kterou v nich dávné 
proudění kulturní zanechalo. Řada rozměrnějších románských staveb kostelních 
po vesnicích od Prahy k východu  – Prosek,  Kyje,  Tismice  – není  nahodilá,  a 
trojlodní basiliky v Proseku i v Tismicích jsou krom klášterních kostelů jedinými 
tohoto druhu v Čechách.
     Tismice navštívíme, sestoupivše po čtvrthodinné pouti s vyvýšené roviny od 
Nové vsi do údolí potoka tismického. Proti nám za vodou vyčnívá skrovně porost-
lý hřbet Hradiště, usvědčující svým jménem pravěkou osadu. Z někdejší vladyc-
ké tvrze nezachovalo se ničeho, ačkoliv skrze několik staletí byla důležitým a za-
jisté  i  výstavným sídlem zámožných zemanů.  Seděliť  a  hospodařiliť  zde  již  r. 
1319.  Hájkové z Tismic, o něco později  Vrbíkové z Tismic, kteří až do XVI. 
věku tímto i jiným zbožím vládli a do veřejného i hospodářského života krajiny 
českobrodské  mnohonásobně  zasahovali.  Při  vypuknutí  revoluce  husitské  měl 
rytíř Jan Vrbík, tehdejší pán Tismický, tolik odhodlanosti, dobré vůle i vážnosti, 
že mohl vzíti platně pod svoji ochranu Kartuziány, prchající ze zbouřené Prahy do 
kláštera Sedleckého. Podobá se, že páni Tismičtí dle svědectví současných zápisů 
i jinak a častěji zasahovali rozšafně a smírně do /po straně: Strana 6./
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rozbrojů a obecného kvašení lidu v XV. století. Byl to dle všeho nejen statečný, 
nýbrž i v pravdě ušlechtilý rod. Zanikl v XVI. století, a statku Tismického nabyla 
obec  Českobrodská.  Ale radosti  měšťanů ze získání  deskového zboží  bylo na 
krátce. Pokutovalť r. 1547. Ferdinand I. také Český Brod a to zabavením Tismic, 
jež po té Arnoštu Ychtricovi z Ychtric za 875 kop grošů českých prodal. Brodští 
nesli s hořkostí toto ublížení, jež bylo zdrojem nevůle a třenic mezi městskými 
lidmi a novou vrchností na Tismicích. Sousedské šrůtky narovnány sice smírem r. 
1578. mezi obcí Brodskou a Ychtrici sjednaným. Ale město nepřestalo bažiti po 
znovuzískání odňatého statku. Nepokojné sousedství bylo asi příčinou, že r. 1590. 
prodali Ychtricové Tismice Zárubům z Hustiřan a ti téhož roku ještě Albrech-
tovi Bryknarovi z Brykštejna. Ten zase po 10 letech za 11.000 kop míšenských 
Pražanu Josefu Markovi, od něhož konečně Brodští r. 1603. statek za 13.000 kop 
míš. znova si vyplatili, již r. 1557. za 550 kop grošů českých malý dílec trhovou 
smlouvou nabyvše. Leč jako před stoletím tak i nyní netěšili se dlouho z obo-
hacení města zbožím Tismickým. Schvátilať je r. 1623. druhá, krutější konfiskace 
Ferdinanda II. A po té jako všecko okolí, dostaly se i Tismice v ruce Lichtenštej-
nů.
     Přes veškeré změny a nehodym jež převalily se krajinou, zůstal v údolí tismic-
kém ukryt a zachován stavitelský skvost, roztomilá basilika románská. Nevalné 



jsou rozměry  kostelíka, a přec imponuje budova ta monumentálním rozčlánko-
váním v náryse i v půdoryse, slohem zřejmě do XII. století se hlásíc, ač dle zápisu 
v pamětní knize fary přistoupínské r. 1752. při obnově chrámu tismického nalezen 
v něm prý český nápis, kladoucí /Po straně: Strana 8./
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založení kostela k r. 905. a později prý letopočet 967, arabskými ciframi vyvede-
ný a již proto v X. století zhola nemožný.
     Zvenčí i uvnitř vykazuje kostelík ladné, rhytmicky odvážené proporce vyspě-
lého románského stylu a obsahuje zvláštnost, v Čechách ojedinělou, totiž střídání 
sloupů a  pilířů  mezi  hlavní  lodí  a  pobočnými loděmi.  Teplehnědý pískovec,  z 
něhož veškerá stavba složena, dodává mu příjemné barvitosti a tak všecko 

Basilika v Tismicích
slučuje  se  ku podpoře tradice,  že  nebožtík  arcibiskup kardinál  Schwarzenberk, 
okouzlen tismickou basilikou, pojal v ní úmysl, Karlínský kostel románským slo-
hem zbudovati.
     Líbezný ten chrámek je zasvěcen P. Marii a býval hojně navštěvovaným koste-
lem poutnickým. Vábil poutníky z daleka široka milostným obrazem P. Marie. Je 
to dřevěná socha gotického díla, jedna z oněch sladkých českých Madonn, jež z 
kulatého obličeje  tak  dobrotivě  a  velebně zároveň na věřícího hledí,  na rukou 
Spasitele v 
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v podobě útlého Jezulátka chovajíce. Jak zázračné zjevení vznáší se tato Madonna 
nad hlavním oltářem uprostřed andělů i andílků, plujících na skvoucích obláčkách, 
ze kterých zlatá záře mocnými proudy na všecky strany plá.
     Nad míru efektní toto vyzdvižení zbožňovaného obrazu překypující nádherou 
rokokové  glorioly  je  dílem Savojky,  kteráž  zpustlý  kostel  v  letech  1752.—5. 
obnovením před zkázou zachránila. Na štěstí porušila tato obnova co nejméně krá-
snou slohovou tvářnost budovy, ba přidala ji nové ozdoby, posadivši na oblé věže 
přilby v svižných, malebných tvarech, jež se puristům sice nezamlouvají, ale stro-
hou prostoru románských jehlanců veselejší notou silhouetty nahrazují.
     Krom rozkošné Madonny v popsané velkolepé svatozáři není v kostele cenněj-
ších výtvorů uměleckých. Někdejší románské a gotické fresky ohlodal zub času, a 
poslední jejich stopy zašly při opravě kostela, jejž  Savojka od malíře Jana Svo-
body, kněze a faráře Kyjského znova dala vymalovati. Leč i tyto, vzletem rokoka 
prodchnuté fresky porušeny v polovici XIX. století, v době bezduchého formalis-
mu ztrnulé církevní bohomazby, správkami, jež na nich prováděl pilný, avšak jen 
řemeslný kutnohorský malíř Vysekal, volaný daleko široko k lacinému dílu dle 



tehdejší nazarenské šablony.
   Pro pohodlí poutníků zbudovala Savojka r. 1769. kolem chrámu ambity, jež po 
60 letech zase odklizeny. Jen tichým, hustým, šumným stromovím zastíněný ve-
snický hřbitov objímá nyní vzácnou stavitelskou památku.  Opouštíme ji,  prod-
chnuti pietou a ukojeným krasocitem.
   Cesta stoupá opětně do vrchu. S výšiny Hradiště ohlédneme se ještě jednou 
vděčně po starobylé 
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osadě v údolí, v němž tu a tam vyskytují se vrstvy kamenného uhlí, které pravdě-
podobně již v XVII. století

Socha Panny Marie na oltáři kostela v Tismicích.

tu dobýváno. A za krátko dostihneme Vratkov, osadu roztroušenou v úžlabině a po 
svahu hřbetu, dělícího údolí potoka Tismického od svahu Šembery. Také Vratkov, 
do husitských válek zboží kanonie Staroboleslavské, zapsán králem Zikmundem 
světským pánům a náležíval posléze k Tismicům i k Tuchorazi.

Jan Lier.
Pod vedením Aloise Jiráska sepsal pro vlasti-
vědné a místopisné dílo: ČECHY XI.  z roku 
1903 v kapitole »Přes výběžky sázavské hor-
natiny«  na  stranách  311–314.  s  ilustracemi 
Karla Liebschera z let 1895–1897.
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Tvrz
e vsi  Tismicích stávala  t  v  r  z  na  ostrohu  k  říčce  se  sklánějícím  seve-
rovýchodně od fary. V starších dobách byly též takovou ne-li lepší pevností 

mocné věže zdejšího kostela.  Zdeslav z Tismic připomíná se nejednou v letech 
1295–1320 a s ním léta 1305 také Mikuláš. Léta 1342 držel Tismice  Bohuněk 
Hájek erbu hrábě. Týž měl již léta 1358 syna zrostlého Roštka. Proto není jisto, 
je-li totožný s  Bohunkem Hájkem, jenž v letech 1370–1371 vedle bratří svých 
přel se s klášterem Sedleckým o les Kozí hřbet, léta 1378 od Kunše faráře Tetín-

V



ského plat na Tismicích vykoupil a ještě léta 1388 žil. Tismice prodal  Mikuláši 
pocházejícímu z Lipan, jenž se stal předkem Vrbíků z Tismic. Mikuláš nazývá se 
tak již léta 1386. Jako dědic Mikuláše z Lipan jeho rozkázáním zřídil kaplanství 
ve  Viticích  (1388)  a  léta  1399 věrně  držel  s  králem Vácslavem proti  jednotě 
panské. Léta 1405 daroval kostelu zdejšímu plat v Mrzkách a za plat 2 kop posud 
dávaný  slíbil  dávati  desátek  žita,  pšenice,  ječmene,  ovsa  a  hrachu.  Bylť  pán 
pobožný, od pána Boha na statcích pozemských požehnaný. Léta 1406 ženě se s 
Markétou z Navarova příbuznou obdržel dispens z Říma a to jest také poslední 
paměť o něm.
     Jan Vrbík z Tismic, syn snad Mikulášův, připomíná se teprve léta 1414 podá-
vaje faráře ke zdejšímu kostelu. Jako jeho otec byl i on nábožný a dobročinný. 
Když mniši Kartouzští utíkali z Prahy (1419), poskytl jim přístřeší na své tvrzi 
Tismické. Pomáhal také králi Zikmundovi, jenž mu léta 1420 ves Vykaň zapsal. 
Jak se zdá, byl již léta 1434 mrtev, neb tehdá se připomíná Mikuláš Vrbík, ale i 
ten  byl  již  léta  1452 mrtev,  zůstaviv  vdovu Anežku ze  Stráže.  Od roku 1453 
vyskytuje 
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se jiný Mikuláš, tuším syn. Týž léta 1470 zřizoval pole v kraji Kouřimském proti 
nepřátelům a žil ještě léta 1492, kdež dokončil při u soudu zemského. Jeho synem 
tuším byl Vilem Vrbík, jenž léta 1504 Tismice Jindřichovi z Kostelce prodal, ale 
ještě toho roku postoupil jich Jindřich Vácslavovi a Janovi synům Vilémovým a 
Barboře mateři jich. Za nich zřízena (1506) dvírka do dvora a od nich bezpochyby 
pochází pěkný erb Vrbíkovský na kostele zdejším. Vácslav zemřel před rokem 
1510 a Jan s mateří Barborou (Vilém ještě žil) prodal Tismice (1512) obci města 
Českého Brodu.
    Brodští drželi Tismice až do nešťastného roku 1547. ve kterém o své jmění 
přišli. Mezi statky, které jim navráceny byly, nenacházely se Tismice. Drženy až 
do roku 1557 ke království a pak prodány Arnoštovi z Ichtryc. Tento byl hejtma-
nem na  Poděbradech a  držel  Tismice  necelých  20  let.  Synové zůstali  po  něm 
Adam,  Jan a  Bedřich léta 1578 společní držitelé Tismic.  Adam ujav Tismice 
prodal je léta 1590 Karlovi Zárubovi z Hustiřan, jenž však téhož statku nepo-
držel, nýbrž si jej (1596) s Albrechtem Bryknarem z Brukšteina na statek Seč 
vyměnil. Od tohoto koupil Tismice léta 1599 Marek Jozef meštěnín Staroměstský 
a předek Voříkovských z Kunratic. Neměv jich dlouho prodal je léta 1603  obci 
města Českého Bro-du k záduší. Přes to, že byl to zádušní statek, zabrán léta 
1623 a s ostatním městským statkem prodán Karlovi z Lichtenšteina, jenž jej ke 
Kostelci připojil. Léta 1677 byly z tvrze jen zbytky, které se takto popisují: Po 
polední straně dvora jest zeď až k novostaré ratejně a potom k bráně, do kteréž se 
přes most dřevěný a přes val i po mostě zdvihacím jezdívalo, za
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třicet sáhův. Opět po levé ruce zdi bořené a místo, kde ratejna bývala, par-kán 
dlážděný a potom okolo něho dostatek sklepův podzemních, svrchních, pokojův, 
vězení atd. rumem zasypaných, což předešlých let tvrze bývala.
     Ve Vratkově nedaleko Tismic tvrze nebývalo. Co se za zbytky tvrze pokládalo, 
byly zbytky dvora. Tak již bylo léta 1677.

August Sedláček
V knize  Hrady, Zámky a Tvrze království Čes-
kého XV. z roku 1927. v kapitole »Tvrze v okolí 
Kostelce nad Černými Lesy« na straně 25.



Kostel.

Obr. 288. Tismice. Pohled na kostel P. Marie od strany východní
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ezi  Tismicí  a  Vratkovem niva „Hradiště” beze všech známek bývalého 
opevnění.  CHRÁM  NANEBEVZETÍ  PANNY  MARIE  v  Tismicích, 

románská basilika trojlodní ze století XII. (viz pohled od strany východní na obrá-
zku 288, západní průčelí na obrázku 289., půdorys na obrázku 290. a řez podélný 
na obrázku 291.)

M

Obr. 289. Tismice. Západní průčelí chrámu P. Marie

Z tesaného pískovce hnědého, jehož barva přechází do různých tónů temnějších a 
světlejších, červených.
     Všechny tři lodi zakončují a p s i d y, jež zevně ozdobeny jsou lisenami a 
obloučkovým podřímsím, uvnitř pak mají konchové klenby.
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Okénka románská uvnitř zazděná, zachovala na zevnějšku původní svůj tvar. 
     Poboční apsidy mají jen liseny postranní a jen po jednom okénku. Apsida pros-
třední jest o málo nižší než hlavní loď, kterou zakončuje.

Obr. 290. Tismice. Půdorys kostela P. Marie.

Vnějšek její rozčleněn jest lisenami ve tři pole; v každém z nich po jednom okén-
ku. Ve východním štítu hlavní lodi jest otvor podoby kříže.
     L o ď  h l a v n í byla v době barokní sklenuta a pod klenbou nová okna do ní  
proražena; původní zazděná okénka jsou však dosud patrna.
     Po stranách průčelí dvě hranolové v ě ž e, do osnovy stavby pojaté, šířkou boč-
ním lodím se rovnající a k nim se připojující. Kryty jsou barokními mansardskými 
prejzovými helmicemi.
     Průčelí jest jinak úplně hladké; ve štítu jest otvor na způsob kříže, podobně ja-
ko ve štítu východním.
    Obě nároží fronty opřena byla v době pozdější nízkými opěrnými pilíři šikmo 
do rohů
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postavenými.
     Hlavní loď oddělena jest od lodí bočních a r k á d a m i (viz na obrázku 292. 
pohled dovnitř kostela), jež neseny jsou střídavě čtyřbokým pilířem a oblým slou-
pem s prostou románskou hlavicí. Na každé straně jsou dva oblé sloupy a upro-
střed nich jeden pilíř čtyrboký. Pilíře mají profilované patky a římsové hlavice; 
sloupy mají patky jednoduše, v některých podrobnostech nestejně formované; u 
všech jsou v rozích prosté drápky. (Viz obr. 293.) Na straně východní vybíhají ob-
louky arkády z polopilířů mezi apsidami umístěných. Jihovýchodní roh věže jest 
uvnitř kostela podepřen pilířem, jenž v půdorysu do kříže jest rozšířen. Z pilíře 
toho vybíhají k severu a západu polokruhové pásy zdivo věže nesoucí,

Obr. 291. Tismice. Podélný řez kostela P. Marie.



k jihu pás ohraničující klenbu podkruchtí; k východu vybíhá z něho arkáda boční 
lodi. Podobně upraveno bývalo také přízemí věže jižní; později však bylo v něm 
zřízeno šnekové schodiště
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Obr. 292. Tismice. Pohled dovnitř kostela P. Marie.

a otevřené dříve arkády přízemku byly zazděny. Nicméně i zde onen nárožní pilíř 
jest patrný.
     Od hlavic sloupů a pilířů vystupují po stěnách vzhůru liseny zakončené římso-
vými  hlavicemi;  přes  ně  vodorovně táhne  se  po celé  délce  stěn nad arkádami 
plochý pás a pod hlavicemi římsa.
     Boční lodi jsou značně nižší než loď hlavní, o jejíž zdivo se pultově jejich stě-
ny opírají. Uvnitř mají stropy rovné.
     Okna byla roku 1755 vesměs v nynější podobu
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rozšířena.
     Hlavní p o r t á l e k v západním průčelí jest polokruhově 
sklenutý, prostý; pouze pod výběhy záklenky a uprostřed jsou 
vsazeny kameny kosočtverečně  se  křižujícími  pásky ozdo-
bené. (Obrázek 294.)
     Do jižní lodi vede v boční

Obr. 294. Tismice. Hlavní portálek.

zdi pěkně pracovaný p o r t á l e k  p o z d n ě  g o t i c k ý 
(viz obrázek 295.) Hrotitě zakončené ostění zevnější  ozdo-
beno jest na každé straně dvěma kolmo vzhůru vystupujícími 
pruty, jejichž patky jsou šikmo rýhovány. Z kolmých těchto 
prutů  vycházejí  nahoře  pruty  segmentové,  ve  špici  ostění 
vzájemně se protína-
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jící. Nad portálkem v obdélníkovém orámování jest velmi dovedně tesaný z n a k 
(poprsí s bezvousou tváří mezi dvěma bůvolími rohy). Nad štítem helmice s kle-
notem téhož způsobu, jako ve štítě. Po stranách ladně se vinoucí stuhová deko-
race. (Viz obrázek 296.)
     H l a v n í  o l t á ř barokní, zhotovený roku 1755. Mensa oltářní v obvyklé 
podobě sarkofagu jest mramorová, vše ostatní ze dřeva. Uprostřed veliký taber-
nakl sloupky ozdobený; na dvířkách

Obr. 295. Tismice. Boční portálek.
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jeho vyřezán krucifix. Po stranách kořící se andělé na volutách klečící. Na taber-
nakulu ve svatozáři paprskové uprostřed barokních klečících andělů a andílčích 
okřídlených hlavinek g o t i c k á  s o c h a  P.  Marie s Ježíškem ze dřeva řezaná, 
1.48 m vysoká, asi z počátku XV. století pocházející, nově polychromovaná. (Viz 
obrázek 297.) Madonna

Obr. 296. Tismice. Znak nad bočním portálkem.

stojí na měsíci kulovitém, označeném tváří lidskou a při hořejším okraji srpovitou 
částí. Tvář Madonnina vysokočelá s milým výrazem. Zpod koruny splývá loktuše 
dobře drappovaná. Také ostatní roucho jest v záhyby dovedně upraveno. Na rukou 
drří Madonna Ježíška neoděného, jenž v pravé ručce drží jablíčko, levou rukou 
chápe se loktuše na prsou Madonny. Socha utrpěla v jednotlivostech pozdějšími 



opravami; celkový ráz však dosud dobře
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zachován.
     Malby v apsidách a na klenbě hlavní lodi, z druhé pol. XVIII. století pozdějším 
přemalováním zkažené: 1. Za hlavním oltářem: Bůh Otec, a Duch

Obr. 297. Tismice. Socha P. Marie.

svatý v oblacích; 2. v apsidě severní modlící se svatý Jan Nepomucký; 3. v apsidě 
jižní svatá Anna s knihou na klíně; u ní P. Maria, v pozadí svatý Joachym; 4. na 
klenbě lodi: a) monogram marianský anděly obklopený, b) Korunování P. Marie, 
c) P. Maria jakožto útočiště v různých potřebách; d) P. Maria oroduje po boku 
Ježíšově v nebesích za dítky o přímluvu ji vzývající, e) P. Maria Tismická v obla-
cích; dole Tismický kostel s blížícím se procesím. – Malby tyto provedl dle zprá-
vy Dlabačovy (III, 240) tehdejší kaplan Tismický Jan Svoboda; dle zprávy Roh-
novy (Antiquitas distr. Curim. 102) však byly provedeny nákladem
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vévodkyně Savojské od kteréhosi malíře Vídeňského.*)
     Před presbytářem barokní m ř í ž k a s pažením mramorovým s 
výplněmi ze dřeva řezanými.
     K a z a t e l n a rokoková, ze dřeva. Na řečništi v kartuších vy-
řezávané reliéfy: 1. Zvěstování P. Marie, 2. prázdný hrob P. Marie, 
květy naplněný, 3. Navštívení P. Marie. V pozadí kazatelny reliéf: 
P. Maria nesena v oblacích do nebe.
     K r u c h t a v době barokní vestavěná, vystupuje jako vypjatý 
pavlán s oblamovanou a prohýbanou zdí poprsní značně v před. 
Na kruchtu vede šnekové schodiště později v jižní věži upravené. 
Z kostela vede ke schodišti tomuto vchod hrotitý, neprofilovaný. 
   K ř t i t e l n i c e cínová, malá (98 cm vysoká), jednoduchá, 
trojnohá. Na víku krucifix; vzadu vyryto: 1782 die 6. Martii. Po-
zpod víka třikrát se opakující značka cínařova: znak Staroměstský, 
vedle ozářené „Boží oko” a nad tím: „IMB (= Josef Mitterbacher) 
1786.”
     D v a  s v í c n y  c í n o v é 34 cm vysoké s nohami trojbo-
kými, ozdobené ornamentikou mušlovou a delfínovitou; na stvolu 
obou „S K 1662”.
     Vchod do jižní věže a na kruchtu hrotitý, neprofilovaný.

O
br

. 2
98

. T
is

m
ic

e.
 N

áp
is

 n
a 

zv
on

u 
č.

 1
.



--------------------
     *) „...prius tamen insignem pictorem Vienna per postam praemisit, qui Maria-
num habitaculum suo penicillo exornaret.”
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     V severní věži uvnitř zazděno opačně vzhůru o b l o u č k o v é  p o d ř í m s í,  
jež snad původně zdobilo vnějšek věže.
     Zvony: I. 62 cm v prům., 52 cm vys. Nahoře kolkolem nápis: „ke cztij ■ bozi-
je □ a pannije ■ Marigij □ zvon □ lit ■ gest □ leta & m° cccc° xlij°” (viz faksimile 
na obrázku 298).
     2. 65.5 cm v průměru, 54 cm vysoký. Nahoře mezi dvěma řadami akanthových 
lupenů pás s nápisem „A ANTONIO SCHONFELDT VETERO PRAGAE ANNO 
1705.” Na plášti: „Za M. NOVAKA a V. FIALI.” Na druhé straně pláště relief 
svatého Jana Křtitele a pod ním „S. JOANNES O. P. N.”
    3. 82.5 cm v průměru, 63 cm vysoký. Nahoře nápis: „VALENTIN LISSIACK 
GOS  MICH  AVF  DER  KLEIN  SEITDEN  PRAG  1724.”  Nahoře  obhroublé 
rozviliny barokní. Na plášti relief P. Marie do nebe v oblacích nesené a nápis: „Ex 
Voto B. Virgini in Cielos Assumpte consul. vir rudolphvs Przibirsci obtulit die 14. 
iuny 1724.
     Zevně v jižní zdi dva n á h r o b n í  k a m e n y (viz obrázek 299):
   I. Dole znak s poprsím mouřenína se šípem ve štítu i klenotu; nahoře nápis: 
„Letha panie 1582 w Sobotu po Swatem Diwissi vmrzel Vrozenij pan Waczlaw 
Rijnter z Moren a na Wratkowie a w tomto mieste Tielo geho pochowane Lezi pan 
Buoh racz milostiw begti geho dussij.”
    2. Dole v oválném věncoví znak, v jehož štítu dva zkřížené klíče, nad helmicí 
dva bůvolí rohy; nahoře značně otřelý nápis český, pouze z části čitelný: „Letha P. 
1609 ten auterij po hromnicijch vmrzel P. . . . ijchtricz z 
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Obr. 209. Tismice. Náhrobní kameny.

ijchtricz gehozto telo tuto pochowano gt.”
    Nad vchodem na hřbitov kostel obklopující stojí kamenná barokní socha P. 
Marie Tismické; ke vchodu vede kamenné schodiště,  na jehož poprsní zdi jest 
kamenná barokní socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvěma anděly.
     TVRZ popisuje se v urbáři panství Černokosteleckého z konce XVI. stol. tak-
to:  „Brána ze štukoví  tesaného,  do kteréž se přes  most  dřevěný jezdívalo,  zdi 
zbořené,  a místo,  kde ratejna bývala.  Před tím parkán dláždění a potom okolo 
něho dostatek  sklepů podzemních,  svrchních  pokojů,  vězený a  sekretů  rumem 
zasypaných”. Během času zanikla.
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Antonín Podlaha
V knize »Soupis Památek Historických a Uměleckých v 
Politickém  Okrese  Českobrodském  svazek  XXIV.  z 
roku 1907 Antonín Podlaha na stranách 185-195 s čet-
nými odkazy na další literaturu. Zdařilé snímky kostela  
Tismického dal k dispozici pan učitel Alois Mašín.

Fara.
Vikariát Českobrodský – Tismice, fara k roku 1907.
     Partronem beneficia jest matice náboženská; patronem kostela kníže Liechten-
stein. Duchovní správu vede farář.
     Farnost Tismická čítá celkem: 1059 katolíků, 71 evangelíků, 7 židů a 1 bez vy-
znání.
     Náležejí k ní: Tismice (63 domů, 464 obyvatel, škola 3 třídní), Mrzky nebo 
Mrzka (½ hodiny, 54 domů, 381 obyvatel) a Vrátkov nebo Vratkov (½ hodiny, 47 
domů, 293 obyv.).
     V Tismicích byla fara nepochybně již mnohem dříve, ale první o ní písemné 
záznamy vyskytují se ve stol. 14.
     Z té doby známi jsou tito duchovní správcové: Hynek (Hinco —1362), Václav 
(† 1414), Martin (od roku 1414). Na počátku 15. století byli v Tismicích mimo  
faráře dva kaplani.
     V rozbrojích náboženských fara tismická zanikla; osada připojena byla k Čes-
kému Brodu, roku 1730 pak k Přistoupimi.
     Za císaře Josefa II. zřízena byla v Tismicích lokalie. Lokalisty neboli lokálními
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kaplany tu byli: Antonín Silvester Meder, bývalý cisterciák z kláštera Plasského 
(1790—1808), Josef Loos (—1810), František Seraf. Bolzer (—1812), Václav Za-
hořanský (—1815),  Josef Sladký (—1825),  Václav Tomíček (—1830), Antonín 
Piskáč (—1834), Jan Jankovský (—1847), Václav Koubek (—1854), Václav Vo-
háňka.
     Kostel Tismický byl po dvakráte (roku 1829 a 1836) od svatokrádců noční do-
bou oloupen.
     Lokalista V. Koubek přišel do Tismic v bouřlivé době roku 1848. Zmiňuje se o  
ní  v pamětní knize takto: „Přišed na místo svého budoucího účinkování nalezl  
jsem mysli osadníků pobouřené, toužící po úplné svobodě neb lépe

Farní kostel v Tismicích.



řečeno po bezuzdnosti a nezákonnitosti. Vlídná a mírná napomínání nic nezpomá-
hala, nýbrž spíše rozhořčovala. Dne 12. června vypuklo pobouření v Praze, které  
toho samého dne již známo bylo a rozjitření veliké způsobilo.
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Dne 14. na to mnoho ozbrojených gard po železnici  ke Praze se ubírajících v  
Českém Brodě se zastavilo. Gardisté vybízeli Českobrodské i okolní obyvatele, aby  
táhli ku Praze. Tu násilně mnozí na věže kostelní se dostavše zvonem svolávali lid.  
Ale mužští rozprchnuvše se opustili příbytky, manželky i dítky a uschovávali se v  
obilí a blízkých lesích.”
     Za lokalisty Václava Voháňky byla lokalie Tismická roku 1857 povýšena na 
faru. V duchovní správě vystřídali se tu od té doby tito kněží: Václav Voháňka (—
1869), Bedřich Hingst (—1878), Antonín Čížek (—1882), Václav Reissner.
     Kostel Tismický náleží k nejkrásnějším stavitelským památkám slohu román-
ského v Čechách. Vystavěn byl nepochybně ve století 12.*). Jest to trojlodní basi-
lika tvarů velice ušlechtilých s třemi apsidami a dvěma průčelními věžemi. Lodi 
jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy.
     Velice pěkný dojem činí i samo zdivo kostela svou přirozenou barvou; jsou to 
kvádry hnědého

Průčelí kostela Tismického.
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pískovce, jehož barva přechází do různých tónů barvy červené. Původní uzoučká 
okénka románská byla  roku 1755 v nynější  podobu rozšířena.  Hlavní  loď jest 
sklenuta, boční lodi mají však jen rovný strop.
     V jižní zdi vede do postranní lodi pěkný portálek gotický z druhé poloviny 15.  
století; nad ním jest zasazen dovedně v červeném pískovci tesaný erb, ve kterém 
jest poprsí muže stojícího mezi dvěma bůvolími rohy.
     Vedle tohoto portálu jsou zasazeny do zdi kostelní dvě náhrobní desky erby  
ozdobené vedle sebe, jedna Václava Ryntera z Woren a na [vynecháno: Vratkově z  
roku 1552 a druhá z roku 1609 s nápisem českým již nečitelným;] dole jest erb se  
zkříženými klíči.
     Na hlavním oltáři stojí překrásná, ze dřeva řezaná, 1.48 metru vysoká socha 
Panny Marie s Ježíškem, pocházející ze století 14., z doby Karla IV.
     Panna Maria Tismická požívala za dřívějších dob veliké úcty od okolního lidu.  
Zvláště od roku 1730, kdy Tismice k Přistoupimi byly přiděleny,
—————————
     *) Na základě starších zpráv domnívali se někteří, že kostel Tismický pochází 
ze století 10. Ale zprávy ty zpočívají na omylu. Kaplan a pozdější farář Přistou-



pimský Karel Ferdinand Monse († 1772) zaznamenal, že při stavbě nového oltáře 
roku 1752 „na tři lokte pod oltář se kopalo, žádného nikde znamení se nenalezlo, 
až když kamenná kazatedlnice, která u samého téměř oltáře stála, novému však 
překážela, rozbořiti se dáti musila, tehdy na nejspodnějším půldruhaloketním ka-
menu když se vápno dobře setlouklo a setřelo, nějaké písmo se spatřilo,
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počet poutníků rok od roku vzrůstal. Při slavnostech marianských na sedm až osm  
set lidí k sv. přijímání přistupovalo, takže farář Přistoupimský se svým kaplanem,  
kapucín z Českého Brodu a kaplan Tuklatský již den před svátkem Marianským 
kajicníky zpovídati musili.
     I za našich dnů okolní lid do Tismic přichází uctít Rodičku Boží. Nejvíce lidu  
jest zde na svátek Navštívení Panny Marie, na který přichází processí z Českého  
Brodu a z Černého Kostelce. Na svátek narození P. Marie přichází processí ze  
Sázavy.
     Jest zaznamenáno i několik milostí, které si lidé trpící před sochou Panny Ma-
rie Tismické vyprosili.
     Roku 1760 zřízeno bylo v Tismicích Bratrstvo 
—————————
a když se tak jak se mohlo opucovalo, g o t i c k ý m i  l i t e r a m i  v češtině jen 
nějakou červenou barvou psané se nalezlo a vyrozumělo, že by ten chrám Páně  
okolo roku 905 vystavěný býti měl; totiž hned na vrchu téhož kamene stálo:  Aõ 
965    tento  ... ku czti  a  Cwale blahoslawene Panny Marie  w Tismitczych za 
Aurzedlnika ... wistaw n gest a od Mistra ...”. Monse ovšem nevěděl, že onen nápis  
nemůže býti tak starý, jak on se domníval. Čeština a sloh nápisu má ráz konce  
století 16.; onen záhadný letopočet dlužno čísti  1565    to je 1565 a týká se nepo-
chybně  o l t á ř e tehdáž vystavěného, takže mezeru za slovem „tento” vyplniti  
dlužno slovem „oltář”. Podobně má se to asi s domělým letopočtem 975 naleze-
ným prý r. 1841 ve východním
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Socha P. Marie v Tismicích.

Panny Marie na nebe vzaté.
     Kostel Tismický nemohl často ani pojmouti nával poutníků; poněvadž však  
vzhledem ke krásné stavbě  své  rozšířen  býti  nemohl,  dala vévodkyně  Savojská  
svým nákladem roku 1767—68 vystavěti na hřbitově ambity, v nichž vyli čtyři oltá-
ře a dvě zpovědnice.
     Oltář, na kterém socha stojí, dala zhotoviti roku 1755 vévodkyně Marie Teresie 
Savojská, Stůl oltářní jest z černohnědého, černého a bílého mramoru. Socha P. 
Marie stojí na tabernakulu a jest obklopena svatozáří a výborně ze dřeva vyřezá-
vanými anděly.
    Tento nákladný oltář byl postaven, ač tři léta před tím, roku 1752 František 



Pečený, farář Tuklatský, nový oltář tu byl zřídil z pobožného odkazu a poslední  
vůle své matky Veroniky. Tento zánovní oltář byl pak dán do kostela Škramnic-
kého.
     Na stěně apsidy nad oltářem vymalován
—————————
štítu vedle vyhloubeného kříže.
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jest Bůh Otec a Duch svatý v oblacích; v bočních apsidách nad postranními oltá-
říky vymalován jest na straně evangelijní modlící se svatý Jan Nepomucký, na  
straně epištolní svatá Anna s knihou na klíně, při ní dívenka Marie a v pozadí  
svatý Joachym. Na stropě lodi v jednotlivých polích vymalováno: 1. Monogramm 
marianský anděly obklopený, 2. korunování P. Marie, 3. P. Maria jako útočiště v  
různých potřebách, 4. P. Maria oroduje po boku P. Ježíše v nebesích za dítky o 
přímluvu ji vzývající, 5. nad kruchtou: P. Maria Tismická v oblacích; dole Tismic-
ký kostel s blížícím se processím. Malby tyto byly kolem roku 1755 provedeny (ma-
loval je prý tehdejší kaplan Přistoupimský Jan Svoboda) a v novější době nepříliš  
šťastně přemalovány.
     Zvony: 1. s nápisem: „Ke cti boží a panny Marie zvon lit jest leta 1445”; 2. z  
roku 1705 ulitý od Ant. Schönfelda; 3. z roku 1724 ulitý od Valentina Lissiacka.
     Křtitelnice cínová jednoduchá pochází z roku 1786.
     Nad vchodem do hřbitova stojí kamenná socha P. Marie Tismické; ke vchodu 
vede kamenné schodiště, na jehož poprsní zdi stojí kamenná socha svatého Jana 
Nepomuckého mezi dvěma anděly.
     Uvnitř v ohradní zdi hřbitova znáti jest pilíře bývalých, později zbořených am-
bitův.
     O kostele Tismickém zaznamenal Přistoupimský kaplan Monse roku 1755 tyto 
pověsti: „Když chrám ten stavěti se počínal, na druhém přes cestu o něco výše 
ležícím kopečku byl vyměřen a potřebné k stavení věci tam vozeny byly; avšak 
vždy co ve dne se tam přivezlo, vše přes noc na témž kopečku, kde
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nyní kostel stojí, se ocítilo, což když několikráte se přihodilo, přinuceni byli na 
nynějším místě kostel stavěti.” — „K přivážení těch štuk neb čtverhranných kame-
nův starci devadesátníci vypravují, že od svých dědův a pradědův slýchávali, že 
prý jeden oslíček ze skály, která není daleko od kostelíčka, všechno to kamení 
odnesl, ale když poslední donesl, že na místě zhynul, přes noc však z toho místa se 
ztratil, že žádný nevěděl, kam se poděl. V jednom každém tom štukovním kamenu 
i v tom nejspodnějším nachází se vytesaná pro hák díra, tak jak na hácích oslové 
nosí.” — „Při témž chrámu Páně toto paměti a podivení hodné se pozoruje, že 
když nějaké neštěstí se vyskytnouti a přihoditi má, vždycky nějaké znamení před-
chází; buďto hlavní dvéře se samy od sebe otevrou, nebo zvon sám od sebe zvoní 
a tak neštěstí oznamuje.”
     O soše P. Marie pak zaznamenal mimo jiné: „Jakkoliv 
ta milostná figura jen to-liko vodními barvami malována 
jest, aniž pamětníka slyšeti jest, aby její milostná tvář kdy 
přemalována  byla,  přece  tak  krásná  jest,  že  čím  více 
člověk na ni patří, tím krásnější se býti zdá, ano seznáno 
jest od mnohých jak duchovních tak světských, že když 
déle se na ni patří, ta svatá tvář často se mění.”
     Obrázek zvoničky ve Vrátkově u Tismic pojali jsme do 
přítomného díla jako ukázku nesčetného počtu oněch
sloupkových zvoniček, jež nalézáme uprostřed                 Zvonička ve Vrátkově u Tismic. 
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na návsi téměř v každé naší vísce. Jsou to skromní svědkové zbožnosti těch, kteří  
ve  statcích a chatách kolkolem seskupených přebývají.  Třikrát denně ozývá se  
hlas zvonku, vybízeje k modlitbě, on zní, když kněz s Nejsvětějším k nemocnému  
přicházíjí, a on oznamuje zvukem svým i úmrtí těch, kdož s tímto světem se rozžeh-
nali.

Antonín Podlaha
V  knize  »Posvátná  Místa  Království 
Českého I.  – Vikariát Českobrodský« 
na stranách 55-60. Z roku 1907.

K románské basilice.
»Basilika (z řeckého Basileios stoa = královská síň, budova) znamenala Římanům 
vůbec skvostnou vznikající stavbu. Basiliky byly v Římě původně podlouhlé bu-
dovy, uvnitř se sloupy, k účelům obchodním a soudním, později i k bohoslužbám 
křesťanským.«
     Lépe než kostel Prosecký jest zachován k o s t e l  P a n n y  M a r i e (Nane-
bevzetí) v  T i s m i c í c h  u Českého Brodu, který má dvě průčelní věže a trojlo-
dí zakončené apsidami (obrázek 158.) »Apsida (apsis) = polokruhovitý přístavek 
(obyčejně pro oltář) k čelní zdi basiliky.«
     Vchod do kostela nachází se v prostředku průčelí a postrádá v nynější podobě 
všeho významu, vchází se nejprve do sklenutého podkruchtí mezi p r ů č e l n ý m 
i  v ě ž e m i. Přízemek jižní věže vyplněn jest šnekem přístupným z jižní lodi a 
vystupuje se tudy na kruchtu. Přízemek severní věže jest sklenut podobným způ-
sobem jako podkruchtí. Za románské doby vcházelo se na kruchtu z venčí a byl 
přízemek jižní věže sklenut křížovou
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klenbou jako v protější věži.
     T r o j l o d í 13.20 m dlouhé a 8.50 m širokého rozvrženo jest s pravé a levé 
strany jedním párem čtverhranných pilířů a dvěma páry románských sloupů tím 
způsobem, že pilíř stojí v prostředku a po obou stranách nacházejí se sloupy; na 
západní straně pod severní věží jest pilíř do kříže sesílen a podobný pilíř býval též 
pod jižní věží,  pokud přízemek neměl šneku. Na východní straně u apsid jsou 
polopilíře nástěnné. V trojlodí Tismickém střídá se pravidelně pilíř s románským 
sloupem dle smíšené soustavy, která vyskytovala se též v trojlodí Ostrovského ko-
stela v témže střídání.

Obr. 158. Tismice.
Kostel Panny Marie. Půdorys.

Kostel sv. Jiří na hradě Pražském sem zařaditi nelze z toho důvodu, že dvě okrou-
hlé podpěry, kterými v pozdní době byly zaměněny dva čtverhranné pilíře, nelze 
nazvati sloupy, ježto jim schází vše, co sloup sloupem činí a kromě toho není 



žádného střídání; za párem polopilířů u východního choru následují 
totiž dva páry pilířů a pak teprve pár oblých podpěr, kterými řada 
končí, tak že o střídání nelze mluviti. Tismický kostel ukazuje smí-
šenou soustavu románským slohem přesně provedenou. S l o u p y 
(obrázek 159.) mají pravidelné patky, dříky a hlavice. Na čtverhra-
nné desce usazena jest attická patka skládající se ze dvou oblounů 
kolmými                                                                                  Obr. 159. Tismice. Kostel
                                                                                                                             Panny Marie. Sloup.
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proužky lemovaných, které jsou odděleny úžlabím. Ze spodního oblounu sklánějí 
se na čtverhrannou desku jemně modelované nárožní lupeny. O attickou patku se 
opírá dřík dle pravidla náležitě zúžený, mající ve spodním objemu 1.85 m a ve 
vrchním  pouze  1.57  m;  dřík  jest  svrchu  zakončen  prsténcem.  Na  dříku  sedí 
pečlivě pracovaná krychlová hlavice s hladkými stranicemi a na ní vysoká krycí 
deska  skládající  se  z  mělkého  úžlabí,  kolmého  proužku  a  čtverhranné  desky. 
Sloup  vyniká  lahodnými  poměry  všech  svých  článků.  Porovnáme-li  Tismické 
sloupy,  bezejmennými  oběma  podpěrami  Svatojirskými,  poznáváme  s  úplnou 
jistotou, že takový barbarismus u nás v románské době ani nebyl možný. Takové 
nestvůry rodily se teprve v XVIII. věku, kdy o slohové přesnosti rozhodovali lidé 
slohu neznající, jak názorně ukazují tak zvané sloupy Proseckého kostela, z pilířů 
přetvořené.
     S podobnou pečlivostí a slohovou znalostí pracovány jsou také p i l í ř e (obrá-
zek 160) a polopilíře, které mají pateční článkování a svrchu

Obr. 160. Tismice. Kostel Panny                Obr. 161. Tismice. Kostel Panny Marie
                               Marie. Pilíř.                                                  Podélný průřez

souhlasné římsování. Pateční článkování se shoduje úplně s attickými patkami; o 
podlahu se opírá deska a na ni obíhá po stranách pilíře trnožní římsa, článkovaná 
věrně dle attické patky dvěma oblouny oddělenými úžlabím v průvodu proužků. 
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Vrchní římsa skládá se ze dvou mělkých úžlabin svrchu kolmo zakončených a 
vrchní desky.
    Sloupy a pilíře jsou přepásány polokruhovými hladkými oblouky (obrázek 
161); čtvero arkad z pravé a levé strany, o které se opírají vysoké stěny s t ř e d n í 
l o d i, jsou osvětleny čtyřmi vyšpaletovanými a v původní tvářnosti ochráněnými 
okny. Od hlavic sloupů a desk pilířů  vybíhají stupují vzhůru na stěnách střední 
lodi pilastry zakončené ve výši oken římsami, které ukazují, že kostel již původně 
byl založen na klenbu. Nynější cihlová klenba pochází však teprve z XVIII. století 
a byla sestrojena bezpochyby roku 1755, kdy kostel se opravoval. Hlavní loď 4.25 
m široká a 9.33 m vysoká zakončuje se k východu polokruhovou apsidou, která 
jest sklenuta konchou o málo nižší než loď. Celá loď i s apsidou jest od hlavního 
vchodu 17.20 m. dlouhá.
     P o b o č n í  l o d i  2.12 m široké a 5.30 m vysoké mají též po čtyřech oknech 



nyní poněkud rozšířených a zakončují se na východní straně polokruhovými apsi-
dami konchou aklenutými; dolejšek apsid vyplňují staré oltářní mensy. Lodi po-
boční nejsou sklenuty, nýbrž mají pouhé stropy.
     Ladné poměry kostelního vnitřku, architektonické střídání sloupů s pilíři, přes-
ně slohové a ozdobně pracované článkování jejich a celé sestrojení architektury 
dodává vnitřku takového půvabu, že při vstoupení každý bývá překvapen, a kostel 
zdá se býti mnohem větší a prostornější než skutečně jest.
     Podobný dojem činí také v n ě j š e k budovy (obrázek 162.). V průčelí vypína-
jí se jako při velkých basilikách dvě věže, mající na všech stranách úzké otvory ve 
dvou patrech nad sebou; pohled byl
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by ještě ladnější, kdyby byly oživeny řadami sdružených okének. O věže opírá se 
štít hlavní lodi. Poboční stěny trojlodí s románskými okny mají jednoduchý trnož 
a nárožní lisenu, ze které se vlní po celé délce obloučkový vlys. V době gotické 
byl prolomen do jižní stěny gotický poboční portál z pískovce.

Obr. 162. Tismice. Kostel Panny Marie. Pohled.

Nejspanilejší pohled poskytuje však východní strana oživená třemi apsidami. Po-
lokruhové zdivo apsid jest rozčleněno trnoži, lisenami a obloučkovým podřímsím. 
Poboční apsidy mají pouze nárožní liseny a po jednom okně. Střední velká apsida 
jest však rozčleněna čtyřmi lisenami a má v každém ze tří oddělení po jednom 
okně. Malé poboční apsidy vybočují z východních stěn pobočních lodí opírajících 
se pultovými střechami o vysokou střední loď. Dvojnásobně široká a vysoká stře-
dní apsida opírá se středem o štít hlavní lodi, vyznačený křížkem
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ve zdivu. Při skromných poměrech jest pohled na kostel zejmena se strany vý-
chodní velmi půvabný a přispívá k tomu kromě ladné skupiny věží, lodí a apsid 
značně též hnědorudá barva pískovcových kvádrů přecházející do temnějších a 
světlejších tónů.  Miniaturní  basilika Tismická jest  klassickým vzorem českého 
kostela románského o třech lodích.
    O  s t a v e b n í  d o b ě  tohoto památníku není naprosto ničeho povědomo. 
Kostel uvádí se jmenovitě teprve ve XIV. století mezi farními, a plebán platil 10 a 
někdy 20 grošů papežského  desátku.1) Z ladného rozvrhu, ze smíšené soustavy 
architektonické, z článkování sloupů a pilířů, posléze z výzdoby vnějšku na stě-
nách pobočních lodí a apsid trnožem, lisenami a obloučkovým vlysem lze stavbu 
Tismického kostela Panny Marie zařaditi na sklonek panování knížete Soběslava 
I.
    Čtyři jmenované kostely — svatého Vavřince na Vyšehradě, svatého Petra na 



Poříčí v Praze, svatého Václava na Proseku a Panny Marie v Tismicích — tvoří 
stavební skupinu, která po stránce architektonické bude na příslušném místě šíře 
posouzena.
————————
     1) Václav Vladivoj Tomek. Registříky papežského desátku strana 50.

Ferdinand J. Lehner
v  knize  »Dějiny  Umění  Národa  Českého« 
1905 Díl I. svazek II. strana 338-341. kapitola 
»Malé basilikální kostely«
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Hradiště
 poloze »Na Hradišti« (Na Hradišťatech), rozlehlém návrším obtékaném ze 
severu a západu potokem Bušincem, zabíralo plochu 25 hektarů s osou ve 

směru  sever  -  jih,  dlouhou  600 metrů.  Valy -  jako  pozůstatky dřevo-hlinitých 
hradeb, bez kamene - však už silně utrpěly zemědělským obděláváním. Archeo-
logickými  výzkumy  byl  na  jižním  obvodu  před  hradbou  zjištěn  ještě  příkop, 
hluboký přes  2 metry a  široký 6 metrů,  do něhož se  sesulo opevnění  zničené 
požárem. Na sever-ním okraji sloužil místo příkopu prudký svah. Vnitřek hradiště 
byl snad dělen na více prostorů, ale stopy možného dělení jsou již smazány časem. 
Přes  nevýraznost  pozůstatků  patřilo  tismické  hradisko,  hustě  osídlené,  k 
nejstarším a největším slovanským hradiskům v Čechách. Bylo patrně na hranici 
mezi územím Čechů a Zličanů ke konci starší a ve střední době hradištní, v 8. a 
zejména v 9. století, kdy bylo zničeno.

V

Karel Sklenář
*  Z  knihy  „Archeologické  památky -  Čechy 
Morava Slezsko” z roku 1993 na straně 218.
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ismice  – raně středověké hradiště; rozlehlé návrší jižně od vsi, nad pravým 
břehem potoka Bušince, poloha Na Hradišťatech (Na Hradišti,  Na Hradiš-

tích) v nadmořské výšce 292 metry.
T
     Výraznější stopy opevnění byly odstraněny intenzivní orbou, v terénu se do-
chovaly jen v podobě nepříliš výrazných pozůstatků. I z toho důvodu panují roz-
dílné názory na velikost hradiště. Nejčastěji se uvažuje o ploše 25 hektarů, nelze 
však vyloučit, že vlastní raně středověké hradiště bylo podstatně menší.
     První úvahy o možné existenci hradiště vyslovil J. Böhm, první náčrt pochází z 
pera B. Krákory. V rámci výzkumu raně středověkých osad a opevnění v Pošem-
beří se hradištěm v 60. a 70. letech 20. století zabýval J. Kudrnáč, který zde vedle 



povrchových průzkumů vedl i menší záchranné a zajišťovací výzkumy. Dosud po-
slední terénní aktivitou byl pak záchranný
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výzkum při stavbě plynovodu v roce 1997 provedený R. Tvrdíkem a Z. Maza-
čem.

     Archeologický výzkum vedený J. Kudrnáčem v roce 1960 prokázal, že severní 
závěr, dochovaný v podobě terénního stupně, vznikl skutečně destrukcí opevnění. 
Původní hradba, tvořená dřevěnou konstrukcí a vyplněná hlinitým zásypem, zani-
kla požárem. Před hradbou nebyl vyhlouben příkop. Severovýchodní a část vý-
chodní strany je vymezena hlubokou roklí, která přechází v patrnou terénní depre-
si. Není jasné, zda jde o stopy po příkopu nebo o polní cestu v pokračování před-
pokládaného vymezení východní strany. Na předpokládaném jižním okraji byly v 
průkopech  pro  větve  plynovodu  zachyceny  mimo  jiné  tři  příkopovité  útvary. 
Nepodařilo se ovšem jednoznačně určit jejich stáří a není tedy zcela jasné, zda jde 
o příkopy mající vztah k hradišti, případně zda jde vůbec o příkopy. Západní stra-
na hradiště je pak tvořena hranou příkrého svahu, obtékaného potokem Bušincem, 
který se z levé strany vlévá do Šembery.
     Díky letecké prospekci M. Gojdy a následnému archeogeofyzikálnímu měření 
R. Kři-
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Plán hradiště. A. B. C. - příkopy doložené le-
teckým snímkováním. Podle R. Tvrdíka a Z. 
Mazače. —►

vánka se podařilo identifikovat původní vnitřní členění hradiště - prokázány byly 
tři vnitřní, mírně obloukovité probíhající fortifikační linie. Prostřední z nich tvoří 
jednoduchý příkop doložený i níže na svahu zasaženého novodobými terasovými 
úpravami. Další dvě linie již nejsou tak zřetelné, může jít o jednoduché příkopy, 
ale také - jak naznačuje mírně zvlněný terén - o dvojité příkopy, příkopy s palisá-
dou, či příkopy s valem. Toto nově identifikované opevnění může představovat 
několikanásobnou ochranu akropole - pokud ovšem budeme předpokládat existen-
ci hradiště na celém návrší v rozsahu zmiňovaných 25 hektarů.



––––       ––––      ––––      ––––       ––––
Příkopy  identifikované  pomocí  letecké 
fotografie mohou vymezovat jak vnitřní 
areál  hradiště rozsáhlé opevněné plochy, 
tak samostatné menší hradiště. Podle M. 
Gojdy —►
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Zároveň nelze vyloučit, že vlastní raně středověké hradiště zaujímalo pouze plo-
chu  vymezenou  nově  zjištěnými  fortifikacemi,  tedy  jen  širokou  jazykovitou 
ostrožnu v severní části návrší v rozsahu asi 6 hektarů. Zbývající prostor návrší 
mohl představovat jen lehce opevněné (případně i neopevněné) předhradí.
     Tismické hradiště je datováno do 8. a 9. století. Zpočátku se snad jednalo o ne-
opevněnou osadu, není však vyloučeno její ohrazení některým ze zjištěných pří-
kopů. V další byla pak vybudována dřevohlinitá hradba. Nutno ovšem podotknout, 
že dosavadní informace o tismickém hradišti jsou značně torzovité.

V. Čtverák
M. Lutovský
M. Slabina a
L. Smejtek

*  Z knihy „Encyklopedie hradišť v Čechách”  2003 
na stranách 315-317 s odkazy na starší  odbornou 
literaturu. Foto M. Špelda

—————————————————————————————————
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