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Průzkum podzemních 

prostorů na hradě 

Zvíkov 

 

 

Průzkum byl proveden za účasti amatérských badatelských 

společností: Projekt Záře, KPUFO
®
, Agartha, Jesen  
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Popis problému 

1. Zvíkov, podobně jako jiné hrady, má podle pověstí mít únikovou 
chodbu. Podle pověstí má tajná chodba z hradu vést až ke kostelíku 
Sv.Anny, vzdálenému asi 3 km od hradu. Ústí chodby pod kostelíkem 
údajně spatřili voraři, plavící dřevo po řece Otavě. Pověst praví, že 
v chodbě se údajně nachází poklady důležité pro český národ, patřící 
blanickým rytířům, kteří si je v soudném dnu přijedou vyzvednout. 

Ze sklepení hradu opravdu vede chodba, je však nedokončená a dlouhá 
asi 17m. 

2. V neposlední řadě je však známo, že v areálu hradu bylo několik studní, 
které se zatím podle našich informací nikdo nepokusil lokalizovat. 
Předpokládá se, že tyto studny budou zaniklé, zasypané a dnes těžko 
rozeznatelné. 

Cíl:  

- Potvrdit nebo vyvrátit legendy o tajné chodbě vedoucí ze 
Zvíkovského hradu 

- Pokusit se nalézt a lokalizovat bývalé studny a další případné 
anomálie v podzemí hradu 

- v případě pozitivního výsledku měření doplnit informace o hradu 
odborníkům v oblasti archeologie a historie pro další výzkum 

- ukázat veřejnosti možnost seriózního zkoumání a ověřování legend 
z české historie  

- zpopularizovat hrad a lokalitu pro naše i cizí turisty 

Metodika  

Neinvazivní metoda, která by nijak neohrozila stavbu ani terén hradu a 
okolí, neovlivnila ani neomezila provoz hradu nebo návštěvníky a průzkum 
se mohl konat za plného provozu.   

Technická část  

K uskutečnění experimentu bylo možné přistoupit poté, co se podařilo 
získat ke spolupráci majitele geologického radaru.  
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Byl použit typ Noggin 250 (Noggin 250, výrobce: Sensors & Software's, 
Mississauga, Ontario, Kanada, frekvence měniče : 250 MHz frekvenční 
rozsah: 125 - 375 MHz 

 

 

Poznámka k výstupům s georadaru : V místech, kde není zajištěn 
dostatečný pojezd vozíku georadaru jsou výsledky velmi nejisté neboť linie 
pro měření by měla být v řádu minimálně sedmi - osmi metrů. Na tato 
omezení jsme naráželi zejména ve stísněných prostorech sklepů. 

Výsledky z georadaru jsou graficky zobrazeným souborem odrazů od 
různých změn materiálů a proto není zcela možné určit tvar a složení 
poruchy/anomálie, jedinou průkaznou avšak destrukční metodou je 
klasická exkavace na kterou ovšem může v případě památky takového 
typu dojít jedině při opravách stavebních hmot hradu. 

Účastněné osoby: 

- 2 operátoři s georadarem: R.Chosse, (Agartha)  Milan Zacha Kučera 
(Jesen) 

- Pomoc v terénu, zápis a příprava experimentu: P.Miškovský (Záře), 
V.Šiška (Záře) 

- Dokumentace celé akce: L.Veselý (Záře), M.Z.Kučera (Jesen), 
V.Červený (KPU)  
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Výsledky měření georadarem na Zvíkově a u kaple sv. Anny ze dne 
13.10.2012 

 

 



Průzkum podzemních prostorů na hradě Zvíkov 5 

1) Příjezdová cesta 
Na příjezdové cestě 7,15 metrů (11 kroků po 0,65 m) od vnější brány 
je v hloubce 3 metry anomálie či změna materiálu. 

2) Na cestě u Hlízové věže nalezena porucha od 1 metru dolů, končící v 
půlce cesty. Anomálie je orientována směrem od Hlízové věže na 
jihozápad. S největší pravděpodobností se jedná o známou slepou 
chodbu ze sklepení pod hradní kuchyní. 

3) Ve sklepě královského paláce (pod kuchyní) se nachází kříž vyrytý do 
kamene. V celém sklepě (mimo slepé chodby) bylo provedeno měření 
georadarem. V celém sklepení je 2 až 2,5 metrů vysoká navážka 
(objem navážky v celém sklepě odhadnut na cca 80 m3). Je podezření 
na existenci studny pod navážkou v blízkosti kříže, avšak kvůli 
nedostatku místa ve sklepení nebyla měření průkazná. Zjištěna 
možnost pokračujících schodů pod navážkou a není vyloučena ani 
přítomnost dalšího patra sklepení pod navážkou či přítomnost dalších 
chodeb ze stran sklepa pod navážkou. 

 

 

4) Na chodbě v místnosti vedle vstupu do sklepa nalezen zlom nebo klenba v 
hloubce 2,5 metrů. Velikost se odhaduje na 2 x 2 metry. 

5) Ve veřejně přístupné místnosti, která se nachází po levé ruce od vstupu do 
královského paláce nalezena změna materiálu v hloubce 0,75 metru pod 
povrchem. Tato změna se nachází 1,5 metrů za dveřmi. Toto místo se jeví i 
po vyhodnocení softwarem jako nejzajímavější v celé lokalitě. 
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6) Na celém území bývalého pivovaru se nachází cca 0,5 metru navážky. Pod 
územím pivovaru jsou od 1 metru dolů znatelné zasypané sklepy. Přibližně 
uprostřed celého prostoru bývalého pivovaru byla nalezena druhá studna 
sahající minimálně do 5 metrů hloubky. Místo výskytu studny bylo označeno 
kamenem (oznámeno pracovníkům hradu). 

7) Prozkoumány veřejně nepřístupné prostory severně od Královského paláce, v 
nich ale nebylo nalezeno nic neobvyklého v ani jedné z místností. 

8) Nalezeno izolované místo u severozápadního konce hradu o rozměrech 2 x 3 
metrů v hloubce 0,8 - 2 metrů. Místo se nachází 10,4 metrů ( 16 x 0,65 m ) 
od západních hradeb a 9,75 metrů ( 15 x 0,65 m ) od jižních hradeb. Podle 
pozdějšího vyjádření obsluhy hradu by se na tomto místě měla nacházet třetí 
studna a zároveň to mělo být místo, kde se v minulosti prováděl vrt. 

 

Nezvyklé nálezy u kaple sv. Anny: 

a) Nález  4,55 metrů ( 7 x 0,65 m ) od předního rohu kaple na SV straně na 
cestě od hloubky 1 metru dolů. 

b) Nález  u rozdvojení cesty od hloubky 1 metru dolů. 

c) Nález  u rozdvojení cesty od hloubky 1 metru dolů.  

Ve všech těchto případech se domníváme, že jde pravděpodobně o staré hroby. 
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Závěr: 

1. Byl zaměřen konec slepé chodby vedoucí ze sklepa pod hradní kuchyní 
(lok. 2). 

2. Byly zaměřeny tři místa pravděpodobných hradních studní  (lok. 3,6 a 8) 

3. Nebyla nalezena žádná anomálie, která by napovídala, že by z hradu 
mohla vést tajná úniková chodba. Zkoumána byla všechna místa, kudy by 
podle našeho názoru taková chodba mohla vést a to vždy s negativním 
výsledkem. Lze uvažovat snad jedině o tom, že by taková chodba musela 
vést z nižší části areálu hradu, která je dnes pod hladinou Orlického 
jezera, což je ale spekulace. 
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Projekt Záře 
je zájmovou badatelskou skupinou zabývající se objasňováním anomálních 
jevů a záhad 
www.projektzare.cz  

KPUFO o.s. 
Klub psychotroniky a UFO, o.s. je nestátní nezisková organzizace,  zabývající se 
problematikou neobjasněných jevů  
www.kpufo.cz  

Jesen  
je organizace zabývající se historickými záhadami 
www.jesen.cz   

Agartha 
je organizace zabývající se průzkumem podzemních prostor 
www.agartha.cz  


