Hrad Levín
Hrad Levín stával nad říčkou Oleškou na výběžku lesnatého skalního hřebenu, který se táhne
od Staré Paky kolem obce Podlevín k Levínské Olešnici a je nazýván Staropackými horami
(600m n.m.). Levín je reprezentantem typu úsporného šlechtického hradu s palácem jako
hlavní obrannou i obytnou stavbou, hospodářskou funkci zastávalo přilehlé podhradí.
Předpokládá se, že hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století a snad ho založil někdo z
rodu Načeraticů. Známa je zpráva o Načekovi z Levína, který je připomínaný v listině
pojednávající o prodeji Kostomlat. Je možné, že právě Naček byl stavitelem hradu, protože v
dokumentu z roku 1318 se uvádí ještě jako Naček z Konecchlumí. Dále se lze dopátrat
informace o dalším majiteli, který se jmenoval Jakub z Levína, který zde panoval v letech
1363 – 1375. Není však známo jestli byl Jakub některým z potomků Načeka, nebo patřil do
jiného rodu. Po Jakubovi je ještě zmínka o Zdeňkovi z Hustířan a na Levíně, jako
spolupatronovi kostela v nedaleké Olešnici a jeho působení se zde datuje do let 1380 – 1421.
Až do konce 15. století byl Levín správním centrem nevelkého panství, ke kterému patřilo
několik vesnic v čele s podhradím, dnešní Levínskou Olešnicí. Zdá se, že již počátkem 15.
století bylo levínské zboží sloučeno s kumburským panstvím, se správou na hradě Kumburk.
Tím hrad Levín ztrácí na významu jako centrální sídlo panství. Dílo zkázy na hradě zřejmě
dokonaly husitské války, za kterých úplně zpustl a byl pobořen - zdivo bylo postupně
rozebíráno na stavby v okolí.
Dispozice hradu byla dvojdílná. Celý objekt byl obehnán příkopem a valem, který byl na
nejpřístupnější východní straně obzvlášť mohutný a příkop zde byl zdvojený. Vstup do
lichoběžného předhradí býval ve valu proraženou branou přes příkop ze severovýchodní
strany. V předhradí se nedochovaly ani náznaky původní zástavby. Cesta se zde stáčela
vpravo a přes další příkop oddělující obě hradní dispozice se vcházelo do rovněž
lichoběžného jádra. Severní stranu jádra zaujímal podlouhlý palác s přístavbou zřejmě
s točitým schodištěm při čelní hradbě. V protilehlém jižním nároží, přistavená k nároží hradby
bývala další, podstatně menší, snad jen dvouprostorová stavba.
Barvy pánů Levínských z Levína : stříbrná, tmavě zelená se zlatým lemováním
Znak pánů Levínských z Levína : stříbrný, jednoocasý vpravo hledící lev v zeleném poli, oruží
zlaté, přilba stříbrná
BěhDo dnešních dob se však z hradu dochovalo jen málo – v lesním porostu jsou znatelné
pouze zbytky valů a příkopů a z budovy hradu zbyla jen nepatrná hromádka kamení, kterou
lze při návštěvě hradu vystopovat v hustém lesním porostu. Na místě dnešního předhradí
nalezneme tábořiště.
Během posledních několika desítek let měl výskyt polodrahokamů v blízkém okolí a jejich
bezohledná těžba za následek těžké poškození hradní zříceniny, zvláště jejího předhradí.

V uplynulých letech vzrostl u místních obyvatel zájem o Levín, kdy od roku 1998 SDH
Levínská Olešnice za podpory obecního úřadu na místě bývalého hradiště pravidelně
pořádali letní slavnosti u příležitosti převzetí symbolů obce tj. znaku a praporu obce
od parlamentu ČR. Bohužel pořádání těchto slavností muselo být ukončeno.19
K hradu Levínu vede červená turistická značka, spojující obec Studenec, osadu Podlevín a
město Novou Paku. K hradu také můžete přijít z nedaleké vesnice Levínská Olešnice, vydáte
se polní cestou do kopce a přijdete na okraj lesa a zanedlouho dojdete na místo, kde hrad
původně stával.

