Podhradí
Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

Správní obvod: Aš

GPS souřadnice: 50.255347N, 12.201736E

Nadmořská výška: 562 m n. m.

První pís. zmínka: 1288 (733 let)

Počet obyvatel: 185

PSČ: 352 01

Adresa URL: www.oupodhradi.cz

Památky a zajímavosti Podhradí
Dominantou obce je zřícenina hradu Neuberg a jeho 22 m vysoká věž. První písemná zmínka o něm
pochází až z roku 1288, kdy jej nakrátko císař propůjčil v léno pánům z Plavna. Do rukou Neubergů se
brzy vrátil a zůstal v nich až do jejich vymření po meči roku 1395. Tehdy vyženili Podhradí Zedwitzové. Ti
jej drželi celých dalších 550 let až do roku 1945. Během této doby si v blízkém okolí původního hradu
postavili další tři panská sídla zvaná Horní, Nový a Dolní zámek.
Původní románský hrad vznikl v severní části dispozice. Později, možná dokonce až ve 14 století byla na
vyvýšené skále postavena dnes 21,5 metrů vysoká okrouhlá věž. Zřejmě již v 16. století byl hrad
opuštěn a jeho definitivní konec nastal po požáru na přelomu 16. a 17. století, kdy byly zbytky budov
zbořeny a použity na stavební materiál.
Náhradou za hrad vznikl v jeho severozápadním předpolí renesanční zámek. Jeho přesnou podobu
neznáme, po poničení Švédy na přelomu 30. a 40. let a znovu na konci 17. století byl původně snad
trojkřídlý zámek výrazně přestavěn do podoby velké obdélné dvoupatrové budovy. Ta byla po
požáru roku 1902 opuštěna a postupně se změnila ve zříceninu, dnes stojí pouze trosky obvodových zdí.
Poté, co bylo panství rozděleno mezi několik větví rodu, postavili si příslušníci jedné z nich vysoko nad
severozápadní částí vsi nové sídlo později zvané Nový zámek - obdélnou dvoupatrovou budovu
průčelím obrácenou k jihu. Ta byla v 60. letech 20. století pro naprostou zchátralost zbořena, zbývají
pouze zavalené sklepní prostory.
V polovině 18. století si Zedwitzové po dalším rozdělení panství na terase pod starším zámkem, od té
doby zvaným Horní, postavili na zbytcích nějaké starší budovy nové sídlo zvané Dolní zámek. Opět
se jednalo o obdélnou patrovou budovu s dřevěným či hrázděným druhým patrem. Nejspíše v 1.
polovině 19. století byla k jejímu východnímu průčelí přistavěna dvě kratší křídla. Ještě v 50.
letech stála budova prakticky beze změn, v dalších letech však postupovala zkáza velmi rychle - během
několika let se budova změnila k nepoznání a kolem roku 1965 byla bez dokumentace zbořena.
Dále se zde nachází památník věnovaných obětem války v letech 1848/1849, 1859 a 1866 a druhý
památník věnovaný obětem 1. světové války.
V obci a jejím okolí leží dva smírčí kříže. Jeden byl postaven 1. 2. 1290 Heinrichem z Plavna na hranici
ašské farnosti a druhý kříž připomíná smrt čeledína, který byl usmýkán při orání splašenými
koňmi.
Kostel Dobrého pastýře z let 1470-1490.
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