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nazývají se po jiných sídlech, toti Bohdanèi, Vrbce a Kamberce. Od nich pocházela vìtev Martinických
ze Chøenovic, z nich jeden byl r. 1705 kostelníkem v Uhelné Pøíbrami a potomstvo zanechal. Kdo tedy
Chøenovice ke sklonku 14. století drel, není nám známo. Skorem se zdá, e Léva hrad po r. 1376 prodal
a Tøebetín si k Vrbce ponechal.
O vsi Chøenovicích jest známo, e ji drel ke konci 14. století ji dotèený Mikulá Kolovrat
ze Chøenovic, mu velice náboný. Kromì jiných nadání zaloil listem r. 1395, 6. øíjna v Chøenovicích
(na hradì ? ve vsi ?) daným kaplanstvím pøi kostele Chøenovském, za jeho vìno dal dvùr ve vsi, lán rolí,
louku, les a kromì toho platy v Pavlovicích. 1)
O nìkolik let pozdìji vládl na hradì Hanu Otlinger, mìtìnín Praský, jen podával r. 1414
k faøe a ke kaplanství sv. Blaeje v Chøenovicích. 2 ) Nedlouho potom prodal hrad s panstvím Kunratovi
Nazovi, mìtìnínu na Horách Kutných, jen pøijal od hradu název z Chøenovic a tak se stal praotcem
lechtického rodu Nazù z Chøenovic, kteøí na svém títì dvou pruhù køíem spojených nosili. Tý r. 1418
poprvé podával faráøe ke kostelu Tøebetínskému. 3) Sedìl na hradì zdejím asi 10 let a zemøel zùstaviv
vdovu Markétu, syna Jindøicha a dcerku Kateøinu, která byla za ivobytí otce svého (r. 1418) plat na
Tøebeicích koupila. Syn Jindøich byl také ji 49 fl. dílu otcovského dostal, ale koneèné rozdìlení mezi
ním a mateøí ovdovìlou stalo se r. 1428, 12. øíjna, kde obdrel Jindøich jetì 13 fl. z dìdictví otcovského,
neodøíkávaje se tím nápadu na statky v Èechách. 4) Jindøich, jen se potom v Chøenovice uvázal, byl
pøítomen r. 1440, 17. bøezna sjezdu ètyø krajù v Èáslavi 5 ) a zplodil nìkolik dìtí, mezi nimi i M. Hanue,
s nimi právo dìdické ke vsi Koíøi Hanukovi z Písku vzdal. 6 ) Jeho potomek jest onen Jan Naz
z Chøenovic, jen r. 1474 k Ledecké výsadì peèe svou pøivìsil. 7) Asi v ty èasy prodala rodina Chøenovice
a koupila si jiné statky v Èáslavsku, jména svého se vak neodøeknuvi. Osudy potomní Chøenovského
hradu jsou úplnì neznámy. Tolik jest jisto, e pøikoupen byl k panství Ledeckému, a e se ji r. 1544
ani nevìdìlo, kdy se to stalo. Markéta Ledecká z Øíèan pøiznala se r. 1544 u úøadu desk zemských, e
jest v drení Chøenovskýho a Lacemboku hraduov pustých. 8 )

ZÍKEV (LACEMBOK) HRAD.
si sto krokù severovýchodnì ode vsi Sobìboøe nebo Souboøe spadá vysoèina, na ní ves
tato stojí, k potùèku, který teèe od Vrbky. Dùl tohoto potoka køivolakým zpùsobem se
vinoucího zavøen jest na západì pøíkrými stránìmi, z nich jedna vybíhá k východu ve
skalnatý ostroh. Tento jest asi 10 metrù vysoko nad loukou èili bývalým Èerným rybníkem,
a jak ji øeèeno, strmý na tøech stranách. Jen na západì souvisel ostroh ten, na nìm
hrad Zíkev nebo Lacembok stával, se sousední plání, na ní stojí myslivna Ostojavka; na
této stranì byl pøekopán ostroh nìkolikráte.
Posud dobøe znáti jest bývalou cestu ke hradu, jí se posud uívá. Cesta ta jde
od Ostojavky pod samým hradem do údolí dolù, tak e se ke hradu i z údolí i s hoøejka
jezditi mohlo; kromì toho vedla i hoøejí cesta k popluí panskému. Hezký kus od Ostojavky a asi
60-70 metrù pøed hradem jest ostroh pøerván pøíkopem; následuje potom plochý sklon (nyní les), na nìm
dvùr popluný, ovocné sady a jiné bývaly. Potom teprve následuje pøedhradí, oddìlené od plánì pøíkopem,
za ním jest mohutný násep. Kdo sem pøijel, jel pøes pøíkop a násep, tuím, na jich severním konci, a jel
potom mezi náspem a druhým pøíkopem po úzkém parkánu, objel na jiní stranì druhý pøíkop a vjel
branou vedlé polookrouhlého srubu. Vecko to bylo ohrazeno ploty, nebo po zdech není potuchy; také
okolo nevelkého pøedhradí byly jen ploty. Od pøedhradí vybíhaly valy, které hrad z èástí (kromì strmìjí
strany) zavíraly. Za pøedhradím jest ètvrtý pøíkop hluboký, který dìlil zadní hrad z kamene postavený.
Ze zadního hradu zbylo jenom málo. Brána bývala nìkde vedlé velké vìe, po ní zbyl vysoký
kopec plný kamení a rumu. Nelze ji ani poznati, byla-li vì okrouhlá nebo ètverhranatá. Od vìe
vycházely hradby, zavírajíce hrad asi do podoby hruky zaloený. Pod velikou vìí bylo nìjaké stavení,
z nìho staré základy zbyly. Na konci hradu byla snad okrouhlá vìka, aspoò tomu základy zasypané
nasvìdèují. Místo to slove u lidu na hradì a jest obrostlé lesem.
1) Borový, , lib. erect. IV. 426. 2) Lib. conf. VII. D 18. 3) Ibidem K 6. 4) Chlumecký, Reg. v. Mähren I. 24. Máti ijíc
jetì r. 1439 obdrela majestát krále Albrechta, aby své mohla dáti, komu chce (arch. è. II. 205). 5) Arch. è. I. 256. 6) Tam e III. 530.
7) Archiv Ledecký. 8) DZ. 250. H 24.
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Hrad zdejí mìl dvoje jméno, Zíkev a Lacembok. Ono pocházelo od nìjakého starího dvoru,
toto dáno bylo hradu od zakladatele, protoe tehda jako i pozdìji nìmecké pojmenování pokládáno bylo
za lepí. Bezpochyby se mìl jmenovat Lanzenbach, jako hrad tého jména v Nìmcích, 1) ale z úst lidu
hned ve 14. století jinak slýchati nebylo ne Lacembok. Okolo jeho, jak se zdá, patøilo napøed k Vrbce;
aspoò první pán Zíkve byl tého rodu, jako tehdejí dritelé Vrbky a Saèan, a tuím jejich bratr. I zdá
se, e Jaro z Lacemboku, jen se v l. 1350-1374 pøipomíná, hrad Zíkev na díle svém zaloil. Pro sluby,
které v mládí svém králi Janovi uèinil, obdrel r. 1360 majestát, aby v Hostaèovì, onovì, Lipolticích

Plán Lacemboku.
Vysvìtlení plánu: 1. dvoøitì oddìlené od plánì pøíkopem (mimo výkres); 2. cesta z údolí k Ostojovce; 3. pøíkop; 4. násep;
5. parkánek; 6. pøíkop; 7. srub; 8. pøedhradí; 9. pøíkop; 10. vìitì; 11. stavení.

a Hostovlicích pivováry a krèmy zøíditi mohl. 2) Roku 1371 dostal od papee pro sebe a manelku svou
Anéku milosti. Asi v ty èasy zaloil kláterec sv. Jakuba u Svídnice. 3 ) I zdá se, e pøed tím Lacembok
prodal a Stradov za své sídlo zvolil. Syn jeho Jindøich byl prùvodcem Husovým v Kostnici.
Haek z Lacemboku, rodu neznámého, byl rukojmí (r. 1384) pøi prodeji platu v Bohdanèi, ale pro
nevyplnìní tohoto závazku dal se kupující Pøedbor z Holiína r. 1393 zvésti na zboí správcùv, zejména
i na Hakovo zboí: v Sobìboøi ètyøi dvory kmetcí a dvùr popluný, Lacenbok tvrz a sedm lánù lesu. 4 )
Nástupce jeho byl Prokop z Lacenboku, jen zde sedìl s chotí svou Elikou. Po smrti jeho bylo
dìdictví r. 1414 v Èáslavi za odúmr královskou provoláno, a ponìvad nikdo tomu neodporoval, daroval
je král Vácslav Martinovi Kladnému (z Tìchlovic ?) k manství Vyehradskému. 5 ) Tý také r. 1415, 23. bøezna
úøedníky dvorskými zveden jest na ty dìdiny, toti Lacenbok hrad, Seboboø dvùr popluný s dvìma
1) Rkps. Roudnický VI. Fb. 5, f. 491. 2) Arch. Bøevnov. Glafey, Anecd. I. 197. 2) Reg. Vat. 4) Rel. tab. I. 498.
5) DD. 15, f. 255.
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popluími a poli pustými, s lukami, lesy, potoky a ví zvolí a odhadány mu v 140 kopách. 1 ) Tý vak
veho práva svého postoupil Petrovi z Kutrovic. 2 )
Petr od tìch èasù nenazýval se rodinným jménem svým, nýbr podlé hradu novì nabytého.
Roku 1417 vìnoval Albìtì choti své na Lacenboku a Seboboøi 100 kop groù èeských. 3 ) Za válek
husitských byl hrad zboøen a ves také sputìna. Dlouho po smrti Petrovì a Albìtinì dìdictví jejich
hrad Lacembok pustý a ves Seboboø zcela pustá byly podruhé za odúmr provolány (r. 1457) a dány
v manství t. s. Janovi z Nasetic, místosudímu, Martinovi z Bokova, písaøi, a Vácslavovi z Batin,

Mìsto Ledeè od strany severní.

místopísaøi, úøedníkùm desk dvorských. Výprosníci tito nemohouce nebo nechtíce nárokù svých na vrch
práva dovésti, vzdali se dìdictví odpírajícímu Janovi Hadburkovi z Sobuèic (r. 1458), naèe tento od
úøedníkù dvorských na Lacenbok zaveden jest. 4 ) Ke sklonku tého roku prodal Jindøich Hadburk z Sobuèic
dìdiny své manské k Vyehradu, hrad Lacembok pustý, jinak Ziekev, ves øeèenou Seboboø celou
pustou s rolemi. lukami, lesy, potoky a vìno Albìtino Jindøichovi z Øíèan a z Ledèe za 108 kop groù
èeských, proèe hrad pustý na vdy k panství Ledeckému pøipojen byl. 5 ) Ve vkladech desk zemských,
r. 1544 a 1550 Markétou Ledeckou z Øíèan uèinìných, poslednì se pøipomíná jako Lacembok a Lancembok
hrad pustý. 6)
1) DD. 29. 23. 2) Ibid. 15. 255. Po smrti Eliky, vdovy Prokopovy, vìno její na dvoøe v Seboboøi vyproeno jest Anékou,
manelkou Kune, purkrabí na Karlteinì (DD. 15. 264). 3) DD. II. 141. 4) Ibid. XVI. 272 a XXIII. H 1. 5) DD. V. 30, LXI. 450.
Jan z Øíèan a z Ledèe pøikoupil k tomu od Doroty panny z Øeplic a z Holejína a Matoue odtuï práva, která mìli k Lacenboku
po dìdu svém Pøedborovi, dle zvodu r. 1393 uèinìného (r. 1465). DD. V. 213, LXI. 486. 6) Roku 1558 dostal Jan Podolský z Lacemboku
od Zdeòka z Lomnice, pána Ledeckého, Podol a Bohumilice (DZ. mení 231. G 13). Byl pøed tím erbem nadán a pøíjmení zvolil si
po pustém hradu.

