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Založení hradu

dvě hypotézy
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1121

český kníže
1126-1131



Kosmova kronika

Kosmas ve své Kronice Čechů (Chronicon Bohemorum)
vypráví, že roku 1121 „vystavěli nějací Němci uvnitř
hranic českých ve hvozdě, k němuž se jde přes ves Bělou,
hrad na strmé skále. Uslyšev o tom kníže Vladislav, vzal s
sebou tři čety vybraných bojovníků, přepadl znenadání
hrad a dobyl ho. Při prvním útoku byli tam raněni šípy ze
zdi vystřelenými ne však smrtelně, dva bojovníci knížecí,
Oldřich, syn Vacemilův, a Olen, syn Boršův. A není
pochyby, že by byl kníže hned dal zvěšeti všechny Němce
v tom hradě zajaté, kdyby nebyl právě přijel hrabě
Albrecht, jenž je snažnými prosbami a vrozenou sobě
obratností zachránil.“
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Dalimilova kronika

Protiněmecky naladěný tak řečený Dalimil v 38.
kapitole své kroniky přiznává objevení Přimdy
zcela ahistoricky knížeti Oldřichovi:

„Kníže Oldřich při lovu

ztratil cestu k domovu.

Vyšplhal po jedli jedné,

že se trochu porozhlédne.

Uviděl neznámý hrad.

Byl by k němu došel rád,

ale všude po podnoží

rostlo husté, ostré hloží,

nikde ani náznak cest.

Nezbylo než z koně slézt,

mečem prorubat se k svahu,

drát se na hrad s obtížemi,

neboť most byl vytažený,

kolem hradby, pevný val -

a nikdo se neozval.

Kníže vnikl do sklepení.

Nikde živé duše není,

nikde stopa přítele,

jenom roucho zteřelé,

spousta vína s mnohým zbožím.

Kníže zpět se vrátil hložím,

Přímovi hrad kázal dát

a Přimdou ho po něm zvát.“
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První písemná zmínka

• 1126: knížetem Soběslavem „obnovený hrad 
Přimda“
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Vývoj držby

• 1126-1596: zástavní zboží českých panovníků
• významní zástavní držitelé:

• Vilém Zajíc z Valdeka (1318)
• Jindřich z Rožmberka (1394)
• Oldřich Zajíc z Hazmburka (1395)
• Boreš z Oseka (1406)
• Jan ze Švamberka (1454), v rukou Švamberků do r. 1592

• 1596: přimdské panství císařem rozprodáno, pustý hrad 
se vsí Újezdem koupili Přimdští

• 1601: komisař pomezních cest Andres z Lidlova a jeho 
žena Barbora ze Štamberku

• 1613: vdova Barbora a její syn Maxmilián z Lidlova
• 1620: konfiskace, bavorská rodina Lindelo
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Analýza výškopisu
(LIDAR)
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Výběr z ikonografie
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Pohled na město Bor a hrad Přimdu, Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537.
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Pohled na město Bor a hrad Přimdu - výřez, Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537.
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Přimda, veduta F. B. Wernera, 1752.



Přimda od severovýchodu, P. Röhrich podle F. A. Hebera, 1844.
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Přimda od jihozápadu, P. Röhrich podle F. A. Hebera, kolem r. 1845.
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Přimda, kolorovaná pohlednice, 1902.
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Přimda, kolorovaná pohlednice, 1903.



22
Přimda, kolorovaná pohlednice, 1912.
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Přimda, pohlednice, 1917.
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Přimda, pohlednice, 1919-1922.
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Přimda, pohlednice, 1935.



Kartografie
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Přimda na Müllerově mapování z r. 1720 - Čechy, mapový list č. 11 (oldmaps.geolab.cz).
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Přimda na Císařském povinném otisku stabilního katastru 1:2 880 – Čechy, 1838, 6246-1_5 (ags.cuzk.cz/archiv/).
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Přimda na II. vojenském (Františkově) mapování - Čechy, mapový list W_11_VIII (oldmaps.geolab.cz).
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Přimda na III. vojenském mapování  (1877-1880) - Čechy, mapový list 4149_2 (oldmaps.geolab.cz).



31Přimda letecky na portálu Mapy.cz 2020.



Stavební podoba
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SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 13 - Plzeňsko a Loketsko. Praha: F. Šimáček, 1905, s. 1-14.
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Přimda, okr. Tachov. Plán hradního areálu na základě 
zaměření z let 2012-2013. Podle Prekop-Sokol 2013.

A - schody,
B - stupně,
C - otesaná jižní stěna průchodu ve skále,
D - žlaby na temeni skály,
E - lůžko hradby,
F a G - objekty západně od zaniklé hradby,
H - jamka,
I - nápis a kapsa,
J - nápis na jihovýchodním nároží věže.
1) torzo zdiva na temeni skály,
2) zdivo s kvádrovým lícem a nárožím,
3) fragment zdiva pod severní stranou přístavku,
4) hradba pod severní stranou věže,
5) fragment hradby severovýchodně od věže,
6) relikt první brány a přilehlého stavení,
7) torzo hradby pod cestou,
8) fragment zdiva v jižním cípu areálu,
9) opěrné pilíře,
10) relikt zdiva v ohybu cesty na horní nádvoří,
11) přibližná poloha bloku zdiva v západním svahu,
12) románské kamenické prvky na horním nádvoří. 

SOKOL, Petr. Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda. Aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny. 
Archaeologia historica. 40, 2, 2015, s. 429–455.
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37
SOKOL, Petr. Zřícenina hradu Přimda - laserová dokumentace a trojrozměrný model donjonu. Castellologica
Bohemica. 15, 2015, s. 60-73.
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Fotogalerie
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