HRADY_ZLOM.QXD 9/29/08 11:00 AM Stránka 104

O d ro k u 1 3 0 0 k h r a d ů m d o b y K a r l a I V.
Urãit˘m mezníkem nové etapy ve v˘voji ãesk˘ch hradÛ je nástup ãtverhranné
obytné vûÏe. Proto také 14. století mÛÏeme nazvat stoletím obytné vûÏe.
Nová etapa, která se shodou okolností
kryje s poãátkem nového století, zaãíná
v tom období vlády krále Václava II., jeÏ
je charakterizováno mincovní reformou
z roku 1300, v návaznosti na níÏ byl vystavûn i velmi neobvykl˘ hrad Vla‰sk˘ dvÛr
v Kutné Hoﬁe, kter˘ se stal centrální mincovnou ãeského státu. Základní síÈ královsk˘ch hradÛ jiÏ byla zbudována.
Václav II., kter˘ vládl v letech 1278–1305,
dostavûl pﬁedev‰ím Bezdûz. Stal se tak v˘jimkou mezi v‰emi ostatními panovníky,
protoÏe Ïádn˘ z nich nikdy nepﬁilnul
k místu, kde byl vûznûn – a Václav II. strávil na Bezdûzu v zajetí svého poruãníka
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Oty Braniborského znaãnou ãást svého
mládí. Václav dobudoval i dal‰í rozestavûné hrady, napﬁ. NiÏbor. Doplnit pak musel
síÈ základních mocensk˘ch opor, zbudovanou jeho otcem a po‰kozenou ‰lechtick˘mi úchvaty, a zajistit i severní pohraniãí. Zde je jeho dílem napﬁ. Hasi‰tejn.
Roku 1306 umírá po jednoroãní vládû rukou najatého vraha král Václav III. a s ním
vymírá po meãi dynastie PﬁemyslovcÛ.
Po ãtyﬁech letech zmatkÛ nastupuje v osobû
Jana Lucemburského na ãesk˘ trÛn nová
královská dynastie. Mlad˘ nezku‰en˘ král
se v âechách setkával s neustál˘mi potíÏemi a první léta jeho vlády, komplikovaná ctiÏádostivou politikou jeho manÏelky
Eli‰ky Pﬁemyslovny, se rozhodnû nevyznaãovala posílením královské moci. Za neustál˘ch zmatkÛ naopak rostla síla ‰lechty,
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která se s dravostí sobû vlastní zmocÀovala královského majetku. A je pochopitelné, Ïe bohatnoucí ‰lechtici pﬁestavují
své star‰í hrady a stavûjí si nové. Naprostá
vût‰ina hradÛ první poloviny 14. století
jsou tedy stavby ‰lechtické.
PouÏití obytné vûÏe se projevilo v nûkolika stavebních typech. Nejprve si pov‰imnûme nejjednodu‰‰ího z nich – typu
donjonového. Obytná vûÏ se stává hlavní
obrannou a obytnou stavbou, a proto b˘vá
znaãnû velká. Donjony tohoto typu jsou
na‰imi nejvût‰ími obytn˘mi vûÏemi vÛbec.
Kromû hlavní vûÏe a obvodové hradby
tvoﬁí tyto hrady vût‰inou jiÏ jen drobná
hospodáﬁská stavení, nûkdy dal‰í vûÏovitá stavba, která mÛÏe obsahovat bránu.
S nejstar‰ími ukázkami tohoto typu se
setkáváme jiÏ kolem roku 1300, kdy vzniklo Rabí (zde ‰lo ov‰em o pﬁestavbu a nav˘‰ení star‰ího paláce), Ko‰umberk a âejcha-

nov. O jeho pÛvodní podobû si mÛÏeme
nejlépe udûlat pﬁedstavu pﬁi prohlídce
Rabí u Su‰ice. Dne‰ní obrovsk˘ hrad je v˘sledkem mnoha pozdûj‰ích úprav a roz‰iﬁování, o nichÏ se je‰tû zmíníme. PÛvodní
stavbu tvoﬁilo jen okolí velké vûÏe. Pﬁíchozí nejprve vstoupil do nevelkého pﬁedhradí s hospodáﬁsk˘mi budovami a studnou. Odtud pro‰el branou v okruÏní hradbû
do jádra, jehoÏ stﬁed dodnes vyplÀuje
pﬁestavbou a nav˘‰ením star‰ího paláce
vzniklá obrovská obytná vûÏ o pÛdorysu
témûﬁ 13 x 19 m, spojená v úrovni druhého
patra padacím mÛstkem s posledním patrem vûÏovité stavby, svázané s obvodovou
hradbou.
Kdo chtûl projít do donjonu, jehoÏ patu
obtáãel je‰tû parkán, musel nejprve vystoupit po dﬁevûném schodi‰ti do posledních podlaÏí vstupní vûÏe. Teprve potom
mohl po dlouhém mÛstku, ve stﬁedu po105
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R a b í, současný stav, který je výsledkem složitého stavebního vývoje
1 – původní jádro s donjonem; 2 – pozdně gotické dělostřelecké opevnění
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depﬁeném zdûn˘m pilíﬁem, vejít do velké
obytné sínû. Vlastní obydlí hradního pána
tvoﬁilo aÏ tﬁetí patro, vybavené okénky se
sedátky ve v˘klencích a krbem.
Velmi podobn˘ byl hrad Ko‰umberk na
Chrudimsku, kter˘ v‰ak mûl daleko men‰í rozmûry. Jeho hlavní brána byla v podobnû umístûné vûÏovité stavbû. PÛvodní
podobu hradu pﬁekryly ãetné mlad‰í
úpravy.
Dnes témûﬁ zcela zanikl˘ posázavsk˘
âejchanov pﬁedstavuje nejmen‰í variantu, jejíÏ jádro obsahovalo snad jen obytnou vûÏ.
Zhruba do ‰edesát˘ch let 14. století vznikly ãetné dal‰í ukázky tohoto typu. Mezi
jejich vûÏemi nacházíme dal‰í obry –
na Pajrku u N˘rska dosáhla vûÏ rozmûrÛ
16 x 16 m a na ‰umavském Vítkovû Kameni 14 x 17,5 m. U nûkter˘ch mlad‰ích
zástupcÛ donjonového typu jiÏ obytná

Č e j c h a n o v, rekonstrukce hradu
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vûÏ nestojí ve stﬁedu opevnûní, ale je do
nûj zabudována, jako napﬁíklad na Pajrku
ãi na Netﬁebu na DomaÏlicku. Nûkteré
vûÏe mívají zaoblené jedno nároÏí (na Ko‰umberku ãi KunÏvartû), na málo známém hradû Bﬁezina na Rokycansku je roh
dokonce protaÏen a jeho osa míﬁí do prostoru, odkud bylo moÏno hrad ostﬁelovat,
takÏe plní stejn˘ úãel jako bﬁity star‰ích
bergfritÛ.
V této dobû se zaãaly stavût rovnûÏ malé
hrady, u nichÏ hlavní obytnou vûÏ doplÀovaly je‰tû dal‰í zdûné obytné a hospodáﬁské stavby. I tyto hrady tvoﬁí dvû skupiny podle umístûní donjonu. U první
stojí volnû, vût‰inou ve stﬁedu opevnûní.
Patrnû nejznámûj‰í takovouto stavbou je
Kozí Hrádek. V‰em jistû vyvstane v pamûti osobnost mistra Jana Husa, kter˘ zde
nalezl útoãi‰tû. Jádro dvojdílného hradu
obsahovalo vûÏ a dal‰í stavbu se dvûma
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místnostmi. Opevnûní pﬁední ãásti, do
které se vstupovalo velkou branou a která
obsahovala kuchyÀ, studnu a dal‰í stavbu,
obíhalo ve formû parkánu i jádro. Tento
parkán vyplÀovaly rÛzné lehké stavby.
Jin˘ zpÛsob ﬁe‰ení pﬁedstavuje Kﬁikava
na Pﬁíbramsku. Ve stﬁedu zhruba obdélného hradu stál donjon, palác se pﬁikládal
k uÏ‰í stranû, men‰í stavba stála v protilehlém nároÏí.
Podobn˘ hrad s volnû stojící obytnou
vûÏí se podaﬁilo odkr˘t i na Bradle u Hostinného. Stavebníci stavûli hrad z kamene bez pouÏití malty a ze dﬁeva. Velká vûÏ
zﬁejmû mûla horní podlaÏí hrázdûná. Takov˘ch dnes zcela zanikl˘ch památek
existovalo velké mnoÏství. Bez ﬁádného
archeologického v˘zkumu v‰ak prozatím
unikají na‰í pozornosti.
Malé hrady, jejichÏ obytná vûÏ je vázána do obvodového opevnûní, vcelku pﬁi-
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K o z í H r á d e k, rekonstrukce hradu
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B r a d l o, rekonstrukce hradu
1 – obytná věž; 2 – kuchyně; 3 – kovárna
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pomínají bergfritové dispozice. Jak se mÛÏeme pﬁesvûdãit napﬁíklad na Rab‰tejnku
ãi Strádovû na Chrudimsku, palác stojí
na nejchránûnûj‰ím místû a donjon v ãele
vedle brány.
Obytná vûÏ si na‰la cestu i do organismu
tzv. skalních hradÛ. Pro tyto stavby byly
vyuÏívány hlavnû mûkké, pﬁeváÏnû pískovcové skalní útvary. Zbytky skalních
hradÛ doslova pﬁipomínají kus ementálu.
Skály jsou provrtány systémem chodeb,
obytn˘ch i hospodáﬁsk˘ch místností, nûkdy
byla do kamene vytesána i celá kaple. Pﬁírodní skalní opevnûní doplÀovaly zdûné
ãi dﬁevûné ãásti, prostory vy‰‰ích podlaÏí spojovaly dﬁevûné ochozy a na korunû skal mohly stát dal‰í, vût‰inou dﬁevûné
stavby, mnohdy charakteru obytné vûÏe.
Nûkdy mívaly do skály zasekané suterénní prostory, jako je tomu napﬁíklad u skalních hradÛ v âeskosaském ·v˘carsku

