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K podobě věže jižní předsunuté bašty hradu 
Českého Šternberka 
Jiří Varhaník 

Jižní předsunutá bašta hradu Českého Šternberka je 
situována přibližně 200 m od vlastního hradu v exponované 
poloze při vrcholu zvaném Vražda. Terén strmě spadá na 
obou podélných stranách ostrožny, k hradu klesá, jižně od 
bašty před příčným příkopem mírně stoupá k vrcholu. Před 
ním jsou v terénu patrné stopy další poměrně rozsáhlé forti-
fikace, jíž byla věnována bližší pozornost teprve zcela ne-
dávno.1  

Dominantní stavbou bašty je  masivní břitová věž na 
neobvyklém polygonálním půdorysu, s pravoúhlým vykro-
jením na zadní, severovýchodní straně. Věž doposud ob-
klopuje obvodní hradba, na jejímž vnitřním líci byly až do 
památkových úprav, prováděných v 70. letech minulého 
století, sledovatelné otisky roubených konstrukcí. Bašta 
prošla složitějším stavebním vývojem, na jehož počátku 
mohl být roubený objekt, podobně jako tomu bylo na hradě 
Kalichu u Litoměřic či na moravském hradě Skály.2  

V rámci tohoto příspěvku bude však věnována pozor-
nost takřka výhradně věži. Ta je vybudována z lomového 
zdiva, pouze nároží jsou armována nepravidelnými hrubě 
opracovanými bloky. V horní části věže se otvírají v jediné 
úrovni štěrbinové otvory. Jejich hrubě provedené stojky 
představují vedle dvojice sedlových vstupních portálků na 
šnekové schodiště v severním rizalitu jediné kamenicky 
zpracované partie. Schodiště, stoupající až na temeno věže, 
osvětlují dvě poměrně velká okénka nad sebou, hledící 
k východu. Jejich ostění je vyzděno z lomového zdiva. 
Největší část vnitřního prostoru věže zaujímá nápadně 
vysoké přízemí, sklenuté kupolí, přístupné v úrovni okolní-
ho terénu novodobým průrazem od západu. Původně bylo 
přístupné pouze shora, otvorem v klenbě. Patro obsahuje 
prostor zaklenutý nepravidelnou kupolí s výsečemi nad 
chodbičkami vedoucími ke štěrbinovým střílnám. Několik 
ojedinělých cihel ve vrcholu klenby připouští eventualitu, 
že i zde mohl být otvor, pokud nejde pouze o výsledek 
novodobé opravy. V této úrovni se na východní straně 
otvírá vstup přímo zvenčí. Věž vrcholí nově upravenou 
terasou, lemovanou parapetní zídkou.  

Bašta je již dlouho předmětem zájmu odborné litera-
tury. Již A. Sedláček podal stručný popis věže a výstižně 
uvedl, že nad prvním patrem „přestává“.3 Stručnou charak-
teristiku věže obsahovaly též další práce, věnující se hradu, 

                                                           
1 Kypta, J. – Laval, F. – Marounek, J. – Neustupný, Z.: Valy a 
příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka. 
Tábor obléhatelů, anebo předsunutá fortifikace hradu? Památky 
středních Čech2/2018, s. 1–12. 
2 Lehký, I. – Sýkora, M.: Kalich a Panna, hrady Jana Žižky, Most 
2016, s. 74; Belcredi, L: Vnější opevnění hradu Skály a další 
objekty v jeho předpolí, Archaeologia historica 42, 2, 2017, s. 
401–451. 
3 Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého XV, 
1927, s. 76. 

resp. jeho pozdně gotickému opevnění.4 Věž byla též před-
mětem stavebněhistorického průzkumu hradu v roce 1989. 
U většího otvoru v patře na jihovýchodní straně byl vyjád-
řen předpoklad, že vznikl úpravou střílny. Bašta byla v jeho 
rámci hodnocena jako jeden z nejpozoruhodnějších příkla-
dů předsunutých fortifikací našich hradů i měst pozdní 
gotiky i mimo rámec českého státu.5 

Nejpodrobněji se celé baště věnoval T. Durdík, který 
předpokládal v prvním patře věže postavení těžkých děl, 
s tím, že tyto zbraně měly být do něho zdvihány zvenčí 

                                                           
4 Líbalovi, D. a J.: Český Šternberk, státní hrad a památky v okolí, 
Praha 1959, s. 8–10; Menclová, D.: Vliv husitských válek na 
pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX, 1961, s. 433–
471; Menclová, D.: České hrady 2, Praha 1972, s. 318-319. 
5 Zahradník, P. – Líbal, D. – Heroutová, M. – Lišková, A. Státní 
hrad Český Šternberk, stavebně historický průzkum SÚRPMO, 
strojopis, Praha 1989, s. 181–189. 

Obr. 1: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, věž jižní 
předsunuté bašty, pohled od jihovýchodu (všechna fota 
autor 2019). 
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prostřednictvím většího otvoru na východní straně.6 Poté 
však bylo poukázáno na okolnost, že lafetované zbraně 
však ve stísněných chodbičkách nebylo možné umístit, 
natožpak efektivně používat.7  

Všechny dosavadní práce, zabývající se věží, kupodi-
vu zcela pomíjely překvapivou skutečnost, že za ostěním 
obou sedlových portálků v úrovni okolního terénu nejsou 
obvyklé kapsy pro závory, stejně jako stopy závěsů pro 
dveře. V této souvislosti je více než zarážející, že naproti 
tomu vstup do patra ve výšce cca 9 m byl závorou zajištěn. 
Za levou (severní) stojkou ostění vnějšího portálu jsou však 
patrné stopy dodatečné úpravy. Ostění vnějšího portálku 
bylo snad původně určeno jinam, neboť jeho překlad je 
podstatně delší, než šířka vstupu, tudíž se na pravé straně 
jeho ložná plocha míjí s odpovídající ložnou plochou stoj-
ky. Segmentový vynášecí pas nad překladem je rovněž 
podstatně užší. Nelze tedy vyloučit, že zde bylo ostění 
osazeno dodatečně, přičemž mohly kapsy pro závoru za-
niknout. U užšího vnitřního portálku však žádné pochyb-
nosti nejsou na místě.   
                                                           
6 Durdík, T.: Jižní předsunutá bašta hradu Českého Šternber-
ka, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 22, 1981, s. 127–
155; Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999, s. 107; 
Durdík, T. – Bolina, P.: Středověké hrady v Čechách a na Moravě, 
Praha 2001, s. 70–72. 
7 Varhaník, J.: Obrana středověkého hradu palnými zbraně-
mi, Archaeologia historica 27, 2002, s. 134. 

Střílen v patře věže je celkem šest, z nichž však jen 
dvě směřují proti směru případného útoku od jihu. Chod-
bičky vedoucí ke střílnám jsou segmentově zaklenuty, 
střílny jsou kryty plochými kameny.  

Vzhledem k velké tloušťce zdiva břitu jsou parapety 
obou jižních střílen poměrně dlouhé. Úzká východní střílna 
směřuje k vrcholu návrší, vzdálenému cca 70–110 m. Svět-
lost sousední, poněkud širší západní střílny omezoval pře-
klad mezi střílnou a chodbičkou, jehož polohu indikují 
negativy ve stěnách.  

Další dvě dvojice střílen kalhotového charakteru jsou 
dostupné chodbičkami, směřujícími přibližně k severo-
západu a severovýchodu. Obě střílny na severozápadě se od 
sebe nápadně liší. Levá (západní) je nápadně úzká, přičemž 
se její ústí nápadně zalamuje k severu. Střelba z tohoto 
otvoru tak byla možná pouze jediným směrem, prakticky 
bez možnosti odměr korigovat. Sousední střílna se široce 
rozevřenými špaletami jako jediná sice umožňuje střelbu 
s podstatně větším odměrem, ovšem její orientace na 

Obr. 2: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, vstup na schodiště. 

Obr. 3: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní před-
sunutá bašta, vstup v prvním patře a sousední střílna. 
 

Obr. 4: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, půdorys prvního patra podle T. Durdíka.  
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severoseverozápad tedy ve směru výrazně klesajícího teré-
nu její využití silně determinovala – vzhledem k jejímu 
vodorovnému parapetu nebylo možné vést střelbu šikmo 
dolů. Podobně je tomu s poslední dvojicí střílen, orientova-
ných k severoseverovýchodu a východu, tedy ke svahu, 
strmě spadajícímu k řece Sázavě.  

Střílny neměly obvyklé dřevěné trámky pro hákovni-
ce osazené bezprostředně za svým ostěním. Negativy po 
těchto oporách, tvořených kulatinou o průměru většinou 
kolem 9 cm se uplatňují dále ve vzdálenosti až 0,9 m od ústí 
střílen. Nejblíže ústí byla osazena opora pro zbraň ve stís-
něné a tudíž ve víceméně neupotřebitelné severozápadní 
střílně, i zde však byla od něho vzdálená cca 0,6 m. Posta-
vení střelců tedy byla relativně daleko od ústí střílen, což 
ještě dále limitovalo již tak velice malý úhel střelby. 

Praktický význam střílen pro obranu byl zanedbatel-
ný, neboť palebné sektory nejenže nepokrývají takové části 
předpolí, které by mohli případní obléhatelé nejlépe využít, 
ale kromě orientace je jejich zásadní nevýhodou, že nejsou 
přizpůsobeny ke střelbě strmě šikmo dolů.  V důsledku toho 
byl vizuální kontakt střelců s okolím naprosto nedostatečný. 
Ze střílen bylo možné dohlédnout na některá poměrně 
vzdálená místa, která však ležela zcela mimo možnosti 
nejen mířeného, ale též maximálního dostřelu z ručních 
zbraní. Zjednodušeně řečeno, střelci většinou mohli pozo-

rovat místa, kam bylo vyloučeno dostřelit, jako protější 
svahy či pravý břeh Sázavy, zatímco na bližší místa, kam 
by teoreticky dostřelit mohli, vzhledem k utváření parapetů 
střílen vůbec neviděli.  

Prostor prvního patra věže byl sice masivem obvod-
ního zdiva, na nejvíce ohrožené jižní straně zahroceného do 
ostrého břitu, dobře chráněn před případným ostřelováním, 
avšak umožňoval posádce aktivní obranu jen 
v minimálním, spíše symbolickém rozsahu. Vstup do prv-
ního patra zvenčí sotva mohl sloužit k jinému účelu, než 
spojení s ochozem obvodní hradby, jak předpokládala D. 
Menclová,8 ovšem vzhledem k rozdílným výškovým úrov-
ním, které je zde nutné předpokládat, jen po žebříku. 

Hmotová rekonstrukce středověké podoby věže podle 
T. Durdíka předpokládá na jejím vrcholu vyložený ochoz, 
který věrně kopíruje složitý půdorys věže.9 Předpoklad 
vyloženého hrázděného či roubeného patra či polopatra, 
určeného pro střelce z ručnic, je pro konec 15. století zajisté 
z hlediska dochovaných analogií opodstatněný, ovšem na 
vnějším líci zdiva věže se pod novodobou nadezdívkou 
nedochovaly žádné stopy po jeho podporách. Na vyobraze-
ní hradu z roku 1753 je bašta zobrazena jen schematicky, 
obvodní hradba vrcholí cimbuřím, zatímco koruna věže je 
značně nerovná, její zdivo tedy nejspíše bylo v dosti špat-
ném stavu.10 D. Menclová uvedla ve své studii z roku 1961, 
že stopy po dřevěných krakorcích byly v obvodním zdivu 2. 
patra patrny ještě před několika lety, dokud byla věž pří-

                                                           
8 Menclová, D., 1961, cit. v pozn. 4, s. 466. 
9 Durdík, T., cit. v pozn. 6. 
10 Zahradník, P. a kol, cit. v pozn. 5. 

Obr. 5: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní před-
sunutá bašta, jižní dvojice střílen v prvním patře. 

Obr. 6: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, severozápadní dvojice střílen v prvním patře. 
Šipka označuje negativ opory pro hákovnici. 
 

Obr. 7: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní před-
sunutá bašta, chodbička k severovýchodní dvojici střílen. 
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stupná.11 Samozřejmě není důvod autorčinu sdělení nedů-
věřovat, rozpaky ovšem může vzbuzovat okolnost, že věž 
druhé patro nemá a pozorování její koruny nebylo na zpří-
stupnění věže závislé. 

Mimořádně pozoruhodný je půdorys věže, který ne-
má bezprostřední obdobu. Je na něm dobře patrná důsledná 
snaha o symetrii, kterou narušuje situace na severovýchodní 
straně. Rizalit, vybíhají na severní straně věže, není pouze 
pláštěm šnekového schodiště a v úrovni patra do jeho hmo-
ty zasahuje také dvojice střílen, dostupných severozápadní 
chodbičkou a částečně také vstup ze schodiště. Rizalit je 
formován tak, že středem jeho krátké severní stěny prochází 
pomyslná podélná osa věže, přičemž délce jeho severozá-
padní stěny takřka přesně odpovídá vzdálenost mezi jeho 
severovýchodním nárožím a severovýchodním nárožím 
věže. Věž tedy zřejmě byla komponována jako sedmiboký 
hranol symetrický podle podélné osy, jehož severovýchodní 
strana byla pravoúhle vykrojena. V této souvislosti se proto 
nabízí alternativní rekonstrukce utváření horní části věže se 
zcela osově symetrickým podstřešním patrem, které překra-
čuje toto vykrojení. Takové řešení by umožňovalo lepší 
obranu přízemního vstupu na schodiště shora, než tomu 
mohlo být z podsebití vyloženého podstřešního patra. Kon-
trola vstupu však patrně nebyla jediným důvodem tak roz-
sáhlého porušení pravidelného tvaru věže. Nabízí se úvaha, 
že tudy mohly být pomocí rumpálu zdvihány do úrovně 
podstřeší lafetované zbraně, podobně jako usuzoval T. 

                                                           
11 Druhá cit. v pozn. 4, s. 466. 

Durdík12 u vstupu do prvního patra, kde to ovšem z výše 
uvedených důvodů nebylo reálné. To by pak poukazovalo 
ke zcela odlišnému poslání této úrovně věže. Obecně přijí-
maný postulát, že podstřešní patra pozdně středověkých 
fortifikací, tvořená lehčí hrázděnou nebo roubenou kon-
strukcí, byla určená výhradně pro střelce z ručních zbraní, 
samozřejmě nemusel mít obecnou platnost a mohla se vy-
skytovat zcela odlišná individuální řešení. Bohužel právě 
tyto horní části fortifikací podléhaly nejdříve zkáze, a pokud 
se na základě různých stop podaří vysledovat v konkrétních 
případech jejich podobu, lze dovodit charakter zbraní, pro 
které byly určeny, obvykle pouze tehdy, můžeme-li spoleh-
livě rozeznat především utváření výstřelných otvorů a další 
vlastnosti s nimi souvisejících palebných postavení. Přesto-
že na sklonku středověku k postřelování předpolí hradů 
sloužily vedle kuší především ruční palné zbraně, vedle 
nich v některých případech docházelo rovněž k použití 
lafetovaných zbraní.13 Skutečnost, že se s nimi počítalo také 
na této baště Českého Šternberka, dokládá rozměrná střílna 
v obvodní hradbě, směřující  severovýchodním směrem 
k výběžku planiny proti hradu. Vedle spekulativních úvah 
je však třeba zaznamenat pozoruhodnou skutečnost, že s 
rafinovaně komponovaným půdorysem stavby nápadně 
kontrastuje velice prostá realizace s minimem kamenické 
práce. Z tohoto důvodu lze sotva považovat štěrbinové 
střílny za bezpečnou oporu pro datování věže, která za 
těchto okolností mohla vzniknout poněkud později, než 
                                                           
12 První cit. v pozn. 6. 
13 Citace v pozn. 7. 

Obr. 8: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní před-
sunutá bašta (podle T. Durdíka). 

Obr. 9: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní před-
sunutá bašta, alternativní rekonstrukce podoby věže (kres-
ba J. Varhaník). 
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záhy po roce 1479, jak navrhovala s ohledem absenci klíčo-
vých střílen D. Menclová.14 

Uvedené poznatky o celkovém řešení věže umožňují 
v podstatě dvojí interpretaci.  

První z nich umožňuje racionální závěr, že celá kon-
cepce aktivní obrany vedené z prvního patra věže byla 
scestná a tedy ve své podstatě nefunkční. Pokud by podle 
dosavadních názorů podstřeší bylo určeno pouze pro střelce 
z ručních zbraní, znamenalo by to, že využití věže bylo 
značně omezené. Bez postavení pro lafetované zbraně by 
její posádka totiž nebyla v nejvíce ohroženém jižním směru 
schopna postřelovat ani plochu vzdálenější fortifikace, jejíž 
využití při obléhání v roce 1467 bylo v literatuře předpo-
kládáno.15 Věž by se tak řadila k nepříliš zdařilým, resp. 
zkomoleným realizacím, u nichž se může mj. nabízet vy-
světlení, že jejich stavebníci akcentovali demonstrační efekt 
fortifikace před její skutečnou účinností. Starší literatura 
takové případy víceméně nepřipouštěla, nicméně u celé 
řady středověkých opevnění lze mít oprávněné pochybnosti 
o fortifikační hodnotě jak jednotlivých prvků, tak někdy 
dokonce celkového řešení. Např. analýza velkolepého go-
ticko-renesančního opevnění hradu Rabí ukázala, že většina 
prostorných střeleckých komor, vynechaných v masivní 
hradbě, se vůbec neotvírala střílnami navenek, přičemž 
v horní části jižní části hradby dokonce byly již započaté 
střelecké komory v průběhu stavby zrušeny.16 Využití 
spodní úrovně střílen velké polygonální renesanční bašty na 
slovenském hradě Beckově bránila před ní probíhající starší 
hradba; bašta byla posléze využita jako smetiště.17 Existují 
tedy hmatatelné doklady zjevně iracionálních postupů při 
výstavbě fortifikace, jejichž příčiny lze pouze odhadovat. 

Alternativní interpretace, založená ovšem jen na spe-
kulativním odhadu odlišně řešeného podstřeší věže 
šternberské předsunuté bašty, umožňuje její poněkud příz-
nivější hodnocení z hlediska účelnosti a zejména jejího 
zapojení do složitého pozdně gotického systému obrany 
hradu. Za předpokladu takového utváření podstřešního 
patra, které by umožňovalo postavení lafetovaných zbraní, 
nejspíše tedy tarasnic, bylo z věže možné ovládat předpolí 
včetně prostoru před jižním příkopem jižní fortifikace, o níž 
ovšem nevíme, zda byla tehdy též opětovně využívána jako 
další předsunuté opevnění hradu. Ani tato úvaha ovšem 
nevede k přijatelnému vysvětlení některých dalších, těžko 
pochopitelných detailů. 

Těžiště vlastní aktivní obrany bašty by tedy v obou 
případech spočívalo až na podstřeší věže a ochozu obvodní 
hradby, jejichž někdejší podoba však může být pouze 
předmětem spekulativních úvah. Nicméně i za těchto rela-
tivně nepříznivých okolností může být přínosné věnovat 
takovýmto, v literatuře již opakovaně zpracovaným a tedy 
relativně známým objektům bližší pozornost a zamýšlet se 
nad otázkami jejich provozu. 

 

                                                           
14 Menclová, D., cit. v pozn. 4. 
15 Menclová, D., 1972, cit. v pozn. 4, s. 316; Kypta a kol., cit. 
v pozn. 1. 
16 Varhaník, J.: Vnější opevnění hradu Rabí (I. část). Průzkumy 
památek XII - 1/2005, s. 55–96. 
17 Bóna, M. – Matejka, M.: Hrad Beckov, Bratislava 2013, s. 28. 
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K podobě věže jižní předsunuté bašty hradu 
Českého Šternberka 
 
Jiří Varhaník  
 

Břitová věž jižní předsunuté bašty hradu Českého 
Šternberka je masivní stavba na nepravidelném půdorysu, 
blížícímu se rovnoramennému trojúhelníku s výběžkem na 
zadní, severní straně, v němž je situováno šnekové schodiš-
tě. Nad poměrně vysokým přízemím obsahuje v prvním 
patře klenutý prostor se štěrbinovými střílnami pro ruční 
palné zbraně. V literatuře zde byla mylně předpokládána 
postavení těžkých děl, která by však ve stísněných chodbič-
kách nebylo možné umístit, natožpak obsluhovat. Dochova-
ly se zde negativy opor pro hákovnice, avšak rozmístění a 
utváření střílen neumožňovalo efektivní využití těchto 
zbraní. Hmotová rekonstrukce středověké podoby věže 
podle T. Durdíka předpokládá na jejím vrcholu vyložený 
ochoz, který kopíruje půdorys věže. Na půdorysu věže je 
patrná snaha o symetrii podle podélné osy, kterou narušuje 
pravoúhlé vykrojení na severovýchodní straně, kde je situo-
ván vstup na schodiště. Nabízí se tedy alternativní rekon-
strukce horní části věže se zcela symetrickým podstřešním 
patrem, které překračuje toto vykrojení. To by tak umožňo-
valo snadnou obranu přízemního vstupu shora, ale zejména 
také případné zvedání lafetovaných zbraní do úrovně pod-
střeší pomocí rumpálu, což by poukazovalo ke zcela odliš-
nému poslání této úrovně věže. 

 
Vyobrazení: 
 
Obr. 1: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, věž jižní 
předsunuté bašty, pohled od jihovýchodu (všechna fota 
autor 2019). 
Obr. 2: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, vstup na schodiště. 
Obr. 3: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, vstup v prvním patře a sousední střílna. 
Obr. 4: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, půdorys prvního patra podle T. Durdíka.  
Obr. 5: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, jižní dvojice střílen v prvním patře. 
Obr. 6: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, severozápadní dvojice střílen v prvním patře. 
Šipka označuje negativ opory pro hákovnici. 
Obr. 7: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, chodbička k severovýchodní dvojici střílen. 
Obr. 8: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta (podle T. Durdíka). 
Obr. 9: Český Šternberk (okr. Benešov). Hrad, jižní předsu-
nutá bašta, alternativní rekonstrukce podoby věže (kresba J. 
Varhaník). 

 
 
(Übersetzung K. Matásek) 
 


