
Dějiny a památky města Ptuj, Walter Leslie 
 

Ptuj je malé městečko s 32000 obyvateli (podle sčítání obyvatel v roce 1997) ve východní části 
Slovinska, cca. 25 kilometrů jihovýchodně od Mariboru. Ptuj je správním, hospodářským i kulturním 
centrem oblasti zvané Ptujsko pole, které má téměř 100000 obyvatel.   
 
Dějiny 
Nejstarší osídlení se datuje do mladší doby železné, kdy zdejší kopec, na kterém dnes stojí Ptujsky 
grad, osídlili Keltové. Od 1.století př.n.l. sem pronikali Římané – nedaleko keltské osady založili 
vojenský tábor, který sloužil (spolu s dalšími) jako základna pro expanzi do Panonie. To mělo za 
následek zvýšení obchodu Keltů s Římany a tím i hospodářský rozvoj města. 
Ptuj je poprvé zmíněn v roce 69 n.l., kdy o něm píše Tacitus v souvislosti s událostmi při volbě 
Vespasiana císařem. Vespasianus byl totiž císařem provolán právě ve Ptuji. Samotné město bylo 
oficiálně založeno roku 103 jako Poetovio (celým názvem Colonia Ulpia Traiana Poetovio), kdy město 
získalo svou vlastní samosprávu. Největší rozmach města nastal ve 2. a 3.století, kdy se Poetovio 
stalo důležitým vojenským, obchodním a administrativním městem, ve kterém v dobách největšího 
rozkvětu žilo 40000 obyvatel. Stýkaly se zde silnice z Aquileje, Vindobony, Sicia a Carnunta, díky 
čemuž byl Ptuj starověkým komunikačním uzlem na důležité silnici ze severní Itálie do Panonie.  
Ve 3.a 4.století bylo Poetovio sídlem biskupství. Poprvé je zmíněno v roce 378, kdy zde byl biskupem 
Marcus. Ten musel svádět tuhé boje s tehdy rozšířeným ariánstvím a jeho představitelem ve městě 
Juliem Valenem. Město oblehli ariánští Gótové a jejich souvěrci jim otevřeli brány. Již o dva roky 
později však bylo katolictví znovu restaurováno. Nejznámějším biskupem je Viktorín z Ptuje, který 
sepsal komentáře ke Starému zákonu (knihy Genesis, Exodus, Leviticus a další). Tyto komentáře jsou 
pokládány za nejstarší výklad Starého zákona od křesťana, bohužel se do dnešních dnů dochoval jen 
zlomek. Viktorín byl zabit v roce 304 za Diokleciánova pronásledování křesťanů. Stejně jako celou 
Římskou říši pak Poetovio postihl úpadek, který vyvrcholil v roce 450, kdy město dobili Maďaři.   
Kolem roku 570 do okolí přišli Avaři se Slovany (pozdějšími Slovinci), kteří se zde usídlili. Po zničení 
Avarského kaganátu Karlem Velikým se Ptuj stal součástí Franské říše. V letech 861 – 874 součástí 
Kocelova panství, potom město i okolí přešlo do majetku salcburských arcibiskupů. V 10.století bylo 
město dočasně ovládáno Maďary, ve 12.století v okolí (Ptujsko pole) panství vedlejší větve 
Sponheimů (korutanský vévodský rod). 1260 ovládnut Přemyslem Otakarem II., od 1276 pod správou 
Habsburků poté, co Přemysl Otakar II. musel odevzdat své územní zisky římskému králi Rudolfovi 
Habsburskému. V té době již Ptuj s okolím vlastnili páni z Pettau, účastnící se odboje proti Přemyslu 
Otakaru II. Poslední člen rodu, Friedrich IX., zemřel v roce 1438. Jeho mramorový náhrobek se 
nachází v přízemí zámku. 
Za jejich vlády se Ptuj začal rychle rozvíjet, v roce 1376 obdržel městská práva. Již v té době byl 
obehnán hradbami, nejstarší zpráva o nich se datuje k roku 1251. Tehdy měly sloužit k obraně proti 
Uhrům, od druhé poloviny 15.století pak proti Turkům, kteří se stali hlavní hrozbou. Ptuj se také stal 
jednou z hraničních pevností. Proto bylo rozhodnuto o opravě a posilování hradeb, které probíhalo od 
poloviny 16.století s přestávkami až do roku 1759. Do dnešní doby se zachovala jen obranná věž 
z roku 1551, která stojí ve východní části města u břehu Drávy.  
V roce 1487 navštívil Ptuj aquilejský kancléř Paolo Santorino, který o své návštěvě poznamenal : „V 
letech bohaté sklizně měl Ptuj chleba, vína a masa nadbytek. Za těch časů si mohl dostat 2 tučné voly 
za 4 dukáty a 2 bochníky chleba, měkkého a lehkého jako peří a tak bílého, jak jsem to ještě nikdy 
předtím neviděl, za soldo.“  
V letech 1480 – 1490 byl Ptuj okupován Uhry, kteří byli vytlačeni až bratislavským mírem z roku 1490, 
kdy město získal Maxmilián. Ten město držel až do roku 1511, kdy ho prodal salcburskému 
arcibiskupství. Arcibiskup ho však roku 1555 odevzdal Ferdinandu I. Habsburský rod město držel až 
do roku 1622, kdy ho Ferdinand II. prodal Eggenbergům. V roce 1634 se stal majetkem 
Thaunhausenů, kteří ho darovali záhřebským jezuitům. Ti se však dostali do finanční tísně a byly 
nuceni město s okolím prodat v roce 1656 rodu Lesli.  
Ztráta vojenské funkce po zatlačení Turků a velké požáry v letech 1684, 1705, 1710 a 1744 srazily 
Ptuj na úroveň průměrného provinčního města. Lesliové Ptuj drželi až do roku 1802, kdy vymřeli a Ptuj 
získali Dittrichštejnové. I tento rod brzy, v roce 1858, vymřel a zámek byl obstaven, dokud se nenajde 
kupec. 
Až v roce 1873 město koupila Theresia Herbersteinová, která v té době již značně zdevastovaný 
zámek rekonstruovala, čímž ho v podstatě zachránila. Herbersteinové Ptuj vlastnili až do roku 1945, 
kdy jim byl majetek zkonfiskován.  



Většina obyvatel města se před první světovou válkou hlásila k německé národnosti (podle sčítání 
obyvatel v roce 1910 to bylo 86 %), okolní krajina však byla osídlena téměř výhradně Slovinci, a tak 
oblast v roce 1919 saintgermainskou mírovou smlouvou připadla Království Srbů, Chorvatů a 
Slovinců, pozdější Jugoslávii. Po její porážce Německem na jaře 1941 bylo město, jako bývalá 
součást Rakouska – Uherska, připojeno ke Třetí říši. Za války pak probíhala výměna obyvatelstva – 
Slovinci byli deportováni do Srbska a místo nich přicházeli němečtí obyvatelé Jižního Tyrolska, jak 
bylo dohodnuto Hitlerem a Mussolinim. Po válce byli pak němečtí obyvatelé odsunuti a oblast znovu 
připadla Jugoslávii. V roce 1991 vyhlásilo Slovinsko samostatnost, což po krátkých bojích akceptovali i 
Srbové.  
 
Památky 
Kopec nad Ptujem osídlili již Keltové v mladší době kamenné. Po nich ho využívali také Římané, a to 
jako opevněný vojenský tábor a vystavěli zde také kostel. Již oni si byli vědomi strategické polohy 
kopce nad řekou Drávou.  
Nejstarší zmínka o hradu je od kronikáře salcburského arcibiskupa Konráda (1106 – 1147), který 
provedl přestavbu hradu. Podle této zmínky je jasné, že tu stál hrad již předtím a dodnes se z něho 
dochovala věž z 10.století, která stojí malý kousek na západ od současného hradu. Z Konrádovy doby 
se dodnes dochovala původní západní a severní věž a části současných zdí.  
Ptuj byl hraničním městem, a proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového opevnění, které proběhlo v 
16.století. Z těchto opevňovacích prací se dochovaly obě jižní věže a jižní část zámku. Celkovou 
přestavbu zámku včetně reprezentačních místností provedl již nový rod Lesli, který město koupil 
v roce 1656. Románský hrad byl zrekonstruován a severní křídlo přestavěno. Přestavba probíhala 
dlouho, hlavní část hradu však byla dokončena již v roce 1664. Tam byly také umístěny reprezentační 
i obytné místnosti, vyzdobené samozřejmě tehdy módními štukami. Nejkrásnější místnosti v zámku, 
kaple a rytířský sál (oba dvě patra vysoké), byly dokončeny také v roce 1664. V 18.století byly v jižní 
části kopce vystavěny hospodářské budovy, rekonstruované na počátku 21.století. 
Po roce 1858, kdy vymřel rod Dittrichštejnů, nebyl zámek udržován. Na začátku 70.let se mu dokonce 
propadla střecha a zřítila se i část západní zdi. V roce 1873 koupila zámek Theresia Herberstein, a 
v průběhu 70.let zámek nechala opravit do původní lesliovské podoby. 
Nedlouho po konfiskaci zámku v roce 1945 bylo v zámku otevřeno regionální muzeum, které zde sídlí 
dodnes. Dnes se zde nachází hlavně sbírka hudebních nástrojů již od 17.století, sbírky zbraní, masek 
a dalších etnologických sbírek. V přízemí se také nachází náhrobek posledního pána z Pettau 
Friedricha IX., přenesený sem na začátku 20.století z rozpadajícího se dominikánského kláštera. 
 
Mimořádně cenná je římská stéla s Orfeovým reliéfem, největší památka svého druhu v Horní Panonii. 
Kde stála původně není známo, dnes je postavena na místě, kde byla objevena. Centrem zájmu se 
stala již v 16.století a stala se také symbolem města. Stéla pochází z roku 194 našeho letopočtu. Byla 
postavena na paměť vítězství Septimia Severa v boji o císařský trůn a nechal ji postavit přední 
představitel města Marcus Valerius Verus. Rytina na něm symbolizuje víru v nový život, na stéle je 
vytesán Serapis, řecko – egyptský bůh symbolizující naději na znovuzrození. Pod ním je na reliéfu 
Seléné, bohyně Měsíce, snažící se probudit svého milence Endymióna z věčného spánku (Endymióna 
uspal Zeus za to, že se zamiloval do Diovy manželky Héry.). Ve střední části reliéfu se ke své loutně 
obrací Orfeus, soužící se pro svou mrtvou ženu Eurydíké.  
Ve středověku byla stéla využívána jako pranýř, dodnes jsou na ní připevněny 2 železné kruhy 
k připoutání odsouzeného. 
 
V roce 1230 darovala se souhlasem salcburského arcibiskupa Matylda, vdova po Friedrichovi III. z 
Pettau, území na západ od hradu dominikánům. O rok později přišli první mniši z dominikánského 
kláštera v Breže (Friesach) v Korutanech, kteří vystavěli dvoupodlažní budovu kláštera s jižním a 
východním křídlem. Byly to první žebraví mniši na území dnešního Slovinska. Z původní stavby se do 
dnešních časů zachovala jedna stěna v kapitulním sále s gotickými okny. 
Budova kláštera však v roce 1302 vyhořela a obnova se protáhla až do poloviny století, kdy bylo 
zbudováno i západní křídlo. Při této stavbě byla východní strana kláštera vymalována sakrálními 
motivy.  
Klášter byl pak přestavován i v 16.století, hlavní změna však proběhla v 17.století, kdy se klášter 
dočkal barokní přestavby. Východní část kostela byla na začátku 18.století ozdobena barokními 
štukami a sochami, byly oštukovány i refektářové klenby, které byly také vyzdobeny freskami.  
Klášter byl zrušen roku 1785 za josefínských reforem, poté zde byly až do 20.let 20.století kasárna a 
sklady. V roce 1926 klášterní budovu koupila městská rada. V té době byl již bývalý klášter značně 
zdevastovaný, proto ho nechalo město zrekonstruovat a v roce 1928 zde bylo otevřeno městské 



muzeum (do té doby byly sbírky uloženy v nevyhovujících podmínkách v městském gymnáziu). Dnes 
se zde nachází římské lapidárium, vykopávky a numismatická sbírka římských mincí.  
 
O osm let později než dominikáni, tedy v roce 1239, přišli do Ptuje na pozvání pánů z Pettau minorité. 
Přímá zpráva o klášteru však pochází až kolem roku 1280 (zpráva není přímo datována). V té době tu 
stál malý jednoduchý kostel sv. Petra a Pavla s freskami a malá klášterní budova, dnešní východní 
část komplexu.  
Klášter zcela vyhořel na počátku 16.století a byl znovu postaven, tentokrát v renesančním slohu. 
V této podobě klášter vydržel až do 17.století, kdy byl za převora Kašpara Dietla barokně přestavěn a 
rekonstruován italským stavitelem Dionisem Merlinem z Lugana. Nejvýznamnějšími částmi komplexu 
jsou refektář a knihovna, které byly definitivně dostavěny v roce 1696. 
Zdejší kostel sv.Petra a Pavla byl v roce 1785 v převážně německém městě ustanoven jako centrální 
slovinský kostel pro Ptuj. 
4. ledna 1945 byl proveden nálet na Ptuj, při kterém byl zdejší kostel rozbořen. Po válce se sem sice 
mniši vrátili, ne však nadlouho a klášter převzal stát, který ho také opravil. Po vyhlášení nezávislosti 
Slovinska v roce 1991 se sem mniši zase vrátili.  
 
V prvních čtyřech stoletích našeho letopočtu se zejména mezi vojáky a kupci rozšířil mithraismus. 
Plněním různých příkazů (např. půst) lze dosáhnout 7 stupňů zasvěcení, jimž odpovídá představa 
stoupání duše zemřelého k nebi a tím i ke spáse lidské duše. Věřící se shromažďovali 
v tzv.mithraneích, často se jednalo o podzemní svatyni. Svatyně byly rozděleny podélně na 3 části 
(dvě postranní pro věřící, střední pro kněze a obřady). V apsidě stál oltář a reliéf Mithry, kterak zabíjí 
býka.  
V Ptuji se dochovala svatyně z poloviny 2.století, jak ukazují dedikační nápisy. Jako většina takových 
svatyň je částečně podzemí a rozdělena na 3 části. Zachováno je zde 12 dedikačních kamenů, 
nalézají se zde 2 oltáře pro bohy východu a západu, Cauta a Cautopata. Na jednom z oltářů je 
vyobrazeno zrození Mithry z kamene (symbol země), kolem kterého se vine had. Svatyni odkryl 
v letech 1898 – 99 archeolog Wilhelm Gurlitter z Grazu.  
Druhá svatyně je zachována v západní části města. Byla objevena Viktorem Skrabarem a Mihovilem 
Abramičem v roce 1913. Založena byla někdy kolem poloviny 3.století, jak prozrazují zachované 
dedikační kameny, pocházející hlavně od vojáků pod velením Flavia Apera. Také zde jsou vyobrazení 
Mithry a bohů Cauta a Cautopata. Ve svatyni se dnes nacházejí i oltář přenesený sem ze svatyně 
v Modricu v Pohorje a reliéf Saxana, patrona kameníků, ze Šmartna v Pohorje.  
 
V Ptuji se zachoval románsko – gotický kostel sv.Jiří (Sveti Jurij). Předpokládá se, že zde křesťanská 
bazilika stála již ve 4.století, žádný důkaz však dosud nebyl nalezen. Dnešní kostel byl postaven v 
9.století, od té doby byl mnohokrát přestavován a rekonstruován, stále je však zachována jeho gotická 
podoba.  
Zvláštností kostela jsou lavice z roku 1763 – každá je totiž jiná, má vlastní řezbářský vzor. Lavice byly 
darem ptujských řezbářů svatému Jurijovi. Kostel byl do roku 1765 obklopen hřbitovem, po němž se 
ve venkovních zdech kostela dochovalo několik náhrobků. V kostele se nachází 5 bočních oltářů a 
vzácná dřevěná gotická socha sv.Jiří – patrona kostela i celého města, stojící dodnes chráněná sklem 
v kostele.  
 
U kostela svatého Jurije stojí městská věž, která je poprvé zmíněna v roce 1376 v listině městských 
práv. Před ní na jejím místě stálo baptisterium svatého Jana Křtitele. Původně gotická věž byla v roce 
1556 přestavěna italským stavitelem Antoniem de Rivou. Po požáru v roce 1705 nenašlo město 
dostatek prostředků k dostavbě shořelého dřevěného patra, a tak byla věž pouze zastřešena. V této 
podobě se dochovala dodnes. 
 Roku 1830 zde Simon Povoden, místní kaplan, vystavil antické památky z Ptuje a okolí, čímž vzniklo 
jedno z nejstarších muzeí ve Slovinsku. Dodnes se po něm zachoval vpravo od vchodu zasazený 
reliéf, který symbolizuje čest a slávu. Na paměť Simona Povodena je místní muzeum dodnes zváno 
jeho jménem. 
 
Walter Leslie 
Příslušník skotského šlechtického rodu kalvínského vyznání. Narodil se v roce 1606 v Aberdeenshire. 
V roce 1624 se rozhodl pro vojenskou dráhu a začal bojovat na straně protestantské Unie. Od roku 
1630 potom ve španělském regimentu v mantovské válce. Později bojoval v Trčkově pluku, v jehož 
uniformě padnul roku 1632 v bitvě u Freistadtu do zajetí. Na podzim téhož roku byl propuštěn a stal se 
velitelem dragounů u Gordonova pluku. V roce 1634 měl poměrně malou hodnost vrchního strážmistra 



Trčkova pluku. Spolu s plukovníky Walterem Butlerem a Janem Gordonem byl hlavním organizátorem 
vraždy Albrechta z Valdštejna v Chebu. 
Poté konvertoval ke katolicismu a byl odměněn povýšením do hraběcího stavu (v roce 1637), 
jmenován komořím, plukovníkem a velitelem tělesné gardy Ferdianda III. Za vraždu získal také 
panství Nové Město nad Metují, které bylo zkonfiskováno Trčkům z Lípy. V roce 1637 dostal titul 
hraběte a velení vlastního pluku, který mu byl však roku 1642 zase odňat. V roce 1650 byl jmenován 
polním maršálem a generálem tzv. slovinsko – chorvatské vojenské hranice. Roku 1657 byl jmenován 
viceprezidentem dvorské válečné rady.  
Za manželku si vzal Annu Francescu Dietrichštejnovou, dceru Maxmiliána z Dietrichštejna. V roce 
1656 koupil panství Ptuj, kde v 60.letech přebudoval zámek do dnešní podoby. Na zdi zámku je 
dodnes vymalován erb rodu Lesli. Jeho potomci panství vlastnili až do roku 1802, kdy rod vymřel.  
 
 
Prameny : Ottův slovník naučný, díl 19., Praha 1903. 
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