Rýzmberk 2008
O prázdninách ve dnech 13. - 19. července 2008 proběhla již po desáté na hradě Rýzmberku u
Kdyně dobrovolná prázdninová aktivita studentů gymnázia a jeho absolventů při záchranném
archeologickém výzkumu vedená prof. Jiřím Jánským. Vzhledem k desátému výročí této
aktivity byla pro studenty a poté i pro vedení a vyučující gymnázia uspořádána v červnu
tohoto roku ve škole fotoprezentace dosavadních výsledků tj. objev gotické brány, získávání
vzorků pro dendrochronologický výzkum, odstraňování náletových dřevin, terénní úprava
druhého nádvoří pro různé festivity, úprava parkoviště na prvním nádvoří, vybudování
kamenných tarasů proti sesuvu sutě a hradeb, konzervace zachovaných gotických zdí,
konzervace dřevěných částí hradu nátěry, vyčištění studny na prvním nádvoří a vybudování
kamenného okruží, přísun stavebního materiálu pro opravu vyhlídkové věže, oprava
kamenných schodů z druhého na třetí nádvoří, výpomoc při archeologickém výzkumu hradu
Nového Herštejna a další práce.
Hlavní náplní letošní brigády bylo odstraňování suťového závalu u rekonstruované gotické
brány spojeného se záchranným archeologickým výzkumem, nad nímž měl odborný dozor
archeolog Domažlického muzea pan Petr Kausek. Hlavní objevené artefakty byly tvořeny
převážně užitkovou keramikou a glazovanými kachly z renesančních kamen. Archeologický
výzkum byl jako vždy doplňován různými poznávacími aktivitami na hradě i v jeho okolí.
Letos k nim patřilo vedle obvyklé "Vlastivědné věže", tj. seznámení studentů poprvé se
účastnících výzkumu s dějinami a stavební podobou hradu a nejvýznačnějšími historickými a
přírodními lokalitami v okolí, exkurze na renovovanou gotickou tvrz pana Zdeňka Procházky
ve Lštění, jiný den na zámek v Poběžovicích (rodiště a dočasné sídlo prvního prezidenta
Panevropské unie Richarda Coudenhove – Calergi) a rekonstruovaný klášter augustiniánů
poustevníků v Pivoni.
Pro učitele účastnící se EXODU (Exkurzně-vzdělávací základna pro ped. pracovníky) byla na
Rýzmberku uspořádána přednáška, při níž byli posluchači seznámeni s působením a
výsledky Gymnázia Nad Alejí v dotyčné lokalitě.
Předposlední den uspořádali studenti k desátému výročí alejácké archeologie "muzikál" s
vlastními skladbami, kostýmy a zvukovou technikou v přírodním divadle na Rýzmberku pro
pozvané hosty, z nichž na prvním místě je třeba jmenovat rýzmberského kastelána pana
Milana Brycha, místopředsedu Klubu turistů ve Kdyni, který je naším stálým patronem. Z
jeho podnětu byla v horní prostoře vyhlídkové věže instalována stálá expozice o výsledcích
práce našich studentů na hradě Rýzmberku.
Last but not lest je třeba zmínit, že při příležitosti desátého výročí alejácké archeologie na
hradě Rýzmberku byl Jiří Jánský kastelánem p. Milanem Brychem slavnostně pasován za své
zásluhy o hrad na rytíře z Rýzmberka, k čemuž obdržel i příslušný nobilitační diplom.

