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Novověká přestavba Hradu Rabštejna u Bedřichova  
Radim Vrla 

Úvod 
Mezi městy Šumperkem a Rýmařovem se rozprostírá 

rozsáhlé, hlubokými lesy chráněné podhůří Jeseníků, nazý-
vané Hanušovickou vrchovinou. Přibližně v polovině přímé 
spojnice obou zmíněných měst, cca 1,5 km od podhorské 
obce Bedřichova (dnes část obce Oskava, okres Šumperk) 
se vypíná výrazné, skalisky prorostlé návrší se zříceninami 
hradu Rabštejna, dosahující nadmořské výšky 808 m (obr. 
1). Hradní kopec kuželovitého tvaru vytváří nepřehlédnu-
telnou dominantu širokého kraje, pro který po staletí před-
stavoval významné centrum, ale i, jak uvidíme dále, dobře 
chráněné refugium ve válečných obdobích novověku.  

Hrad samotný existoval snad již od závěru 13. století 
až do konce století 17. Náleží mezi mimořádně zajímavé 
objekty svého druhu. Přesto však zároveň náleží k nejméně 
poznaným hradům Moravy. Nejúplnější přehled literatury 
k Rabštejnu lze nalézt ve studii, uvedené v poznámce č. 4. 

V období let 2017 a 2018 byla kroměřížským a olo-
mouckým pracovištěm NPÚ zpracována základní doku-
mentace nejohroženějších partií hradu, jako podklad pro 
budoucí projektovou dokumentaci nezbytných záchranných 
prací1. Zároveň zde byly provedeny dílčí průzkumné 
a dokumentační práce, které přinesly poměrně zajímavé 
výsledky. Ty se věnovaly především severní části areálu, 
která bývá označována jako hradní jádro; v rámci předklá-
dané práce jej budeme označovat jako horní hrad (obr. 2/1), 

                                                           
1 Vrla, R.: Hrad Rabštejn u Bedřichova, zadání záchranných prací 
kulturní památky, srpen - říjen 2017; Vrla, R.: Hrad Rabštejn 
u Bedřichova, operativní průzkum a dokumentace hradního jádra, 
I. část, severní hradba jádra, květen/červen 2018; Vrla, R.: Hrad 
Rabštejn u Bedřichova, operativní průzkum a dokumentace hrad-
ního jádra, II. část, jižní hradba jádra, říjen/listopad 2018; Vrla, R.: 
Hrad Rabštejn u Bedřichova, operativní průzkum a dokumentace 
hradního jádra, III. část, oprava severní a jižní hradby jádra, listo-
pad 2018. Elaboráty OPD jsou uloženy na NPÚ ÚOP v Kroměříži 
a Olomouci.  

výsledky těchto prací budou publikovány v roce 20192. 
Část zmíněných průzkumných aktivit se dotkla i rozsahem 
většího areálu, ležícího na členitém jižním svahu pod hor-
ním hradem. Tento areál je v literatuře většinou označován 
jako předhradí, zde jej pro přehlednost nazveme dolním 
hradem (obr. 2/2). Předkládaná stať se nadále zabývá pře-
vážně areálem dolního hradu. Zde je nutno ještě pozname-
nat, že v době průzkumu byl celý areál dolního hradu posti-
žen četnými, vichřicí způsobenými vývraty. Ty podstatně 
ztížily a často znemožnily přístup k některým místům areá-
lu. 
 
Stručná historie Rabštejna3 

Jak už je výše zmíněno, Rabštejn byl pravděpodobně 
založen koncem 13. století (možná se jedná o královskou 
fundaci), první konkrétní zmínka o něm pochází z roku 
1318, kdy se hradu, obsazeného nepřáteli Jana Lucembur-
ského, zmocnil olomoucký biskup Konrád a odevzdal jej 
králi. Od roku 1355 je hrad v majetku moravských markra-
bat, později je zastavován soukromým vlastníkům. V roce 
1464 jsou doloženy investice do přestavby hradu. Před 
rokem 1483 byl hrad dobyt Matyášem Korvínem. Po vý-
stavbě zámku v nedalekých Janovicích je Rabštejn na po-
čátku 16. století opuštěn (první zmínka o pustém hradě je 
z roku 1535).  

Zatímco většina moravských hradů, opuštěných před 
1. polovinou 16. století, se už nikdy nedočkala obnovy 
(z nejbližšího okolí jmenujme alespoň Brníčko, Nový hrad 
u Hanušovic, Hoštejn), Rabštejn měl před sebou ještě po-
měrně dlouhé období stavebních změn a využití – které 
však již bylo jiného druhu, než doposud.  

Po více, než století pustnutí byl hrad v závěru třiceti-
leté války opraven a v letech 1642 – 43 sloužil jako úkryt 
pro cennosti a listiny vrchnosti i rýmařovských měšťanů. 
V roce 1645 však Rabštejn obsadili Švédové, a teprve po 
roce se jej císařským podařilo dobýt zpět. Po odeznění 
války byl hrad zřejmě alespoň zčásti využíván jako vězení 
(1650 zde byli vězněni rýmařovští měšťané), k dalšímu 
obnovení a přestavbě však došlo pod tlakem osmanské 
hrozby; v letech 1663 – 1664 zde proběhly opravy hospo-
dářských i obytných prostor, aby hrad posloužil jako útočiš-
tě v případě přímého válečného ohrožení panství. Provedení 
oprav nařídil tehdejší majitel statku, Fridrich Volfgang 
Hoffman z Grünbüchlu.  

                                                           
2 Vrla, R.: Hrad Rabštejn u Bedřichova (okres Šumperk) – prů-
zkum severní části areálu, In: Průzkumy památek 2019/II v tisku. 
3 Přehled historie hradu je sestaven pouze pracovně – a to 
z vybrané literatury: Haubert, J.: Hrad Rabštejn – protiturecká 
pevnost, In: Severní Morava, sv. 8, Šumperk 1962, s. 23; Turek, 
A.: Jak vypadal Rabštýn v letech 1669 – 1672, In: Severní Morava, 
sv. 14, Šumperk 1966, s. 58; kol.: Hrady, zámky a tvrze v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku, II, severní Morava, Praha 1983, s. 
197-198; Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, 
hrádků a tvrzí, Praha 2001, s. 524 – 526. 
 

Obr. 1: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), vrchol se 
zříceninami hradu, pohled od západu (foto R. Vrla 2018). 
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Obr. 2: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), půdorys hradního areálu s vyznačením jednotlivých částí a předpokládaného 
stáří jednotlivých zdiv; 1 – horní hrad, 2 – dolní hrad; a – středověk, starší fáze (konec 13. – přelom 14. a 15. století) b –
středověk, mladší fáze, světlý odstín označuje zdivo mladší bašty pod východní věží (přelom 14. a 15. století – počátek 16. 
století), c – novověk, tmavší odstín označuje předpokládané starší konstrukce, světlejší pak stavby ze 70. let 17. století, 17. 
století, d – plochy opracovaných povrchů skal zmíněné v textu (kresba R. Vrla 2019). 
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V 70. letech 17. století, následkem vypuknutí 
Tökolyho povstání v Uhrách, ožívá na hradě opět stavební 
činnost. Ze zpráv, podávaných hejtmanem Jiřím Arnoštem 
Hasnigem vyplývá, že opravy, provedené v minulosti jsou 
nedostatečné; mimo jiného se v nich mluví o tom, že na 
Rabštejně se nachází pět malých místností, pod nimiž je 
klenutá místnost, z dřívějších dob tu byly ještě 4 tmavé 
pokoje a 2 komůrky. V horním zámku byla kuchyně s pecí, 
poškozená větry a padáním starých zdí ze skal. V dolním 
zámku stála hradba s obrannými prvky a branou vystavěna 
z kamene pouze na jedné straně. Na druhé straně zde byly 
pouze palisády, které však spadly - je tam nutno vystavět 
zdi a pak u hradeb zřídit z trámů a desek další obydlí pro 
obyvatelstvo. Dále je zde konstatováno, že při stavebních 
pracích, vzhledem k daleké cestě na hrad, bude nutno 
k vápnu vypomáhat i hlínou. Požadované práce však pokra-
čovaly liknavě; došlo ke snesení některých zdi horního 
hradu hrozících zřícením a materiálu bylo použito na opra-
vu hradeb. V říjnu roku 1678 byly práce na Rabštejně za-
staveny. 

Ne však nadlouho - nový vpád Turků do Uher v roce 
1682 vyvolal opětovné práce na hradě. Přes pokročilou 
zimu byly opravovány hradby a některé místnosti horního 
hradu. Kvůli nedostatku peněz však byly práce na počátku 
roku 1683 zcela zastaveny. Ještě 10 let nato tu bydlí panští 
služebníci s hajným. Následně však došlo k definitivnímu 
opuštění rozsáhlého, v dané době však již nepotřebného 
areálu. Zdivo hradu se, vlivem rozebírání kamene i působe-
ním drsných klimatických podmínek poměrně rychle roz-
padlo.  

Časovému období, ve kterém je hrad připomínán 
v písemných pramenech, odpovídají i nečetné archeologic-
ké nálezy, získané většinou pouze sběrem4. 
 
Stručný popis zřícenin hradu  

Poměrně rozsáhlý areál hradu (obr. 2), zaujímající 
plochu o půdorysu nepravidelného obdélníku s rozměry cca 
90 x 110 m, korunuje vrchol a přilehlý jižní svah výrazného 
kopce, vyrůstajícího na jihovýchodní straně ze širokého 
sedla, oddělujícího Rabštejn od Vinné hory (889 m n. m.). 
Velmi strmé svahy, chránící staveniště hradu na západní 
a východní straně, přecházejí postupně ve svahy mírnější, 
spadající do hlubokých údolí Oskavy a Dlouhého potoka. 
Vrcholová partie se zříceninami horního hradu je utvářená 
trojicí výrazných skalních věží. Jižně od ní je poněkud 
mírnější svah využit poměrně rozsáhlým areálem dolního 
hradu, na jihozápadě pak terén přechází v klesající, skalnatý 
hřeben.  

Problematika areálu horního hradu bude publikována 
jinde (viz literaturu v poznámce č. 2), z tohoto důvodu je 
v předkládané práci tato část hradu zmiňována pouze okra-
jově. Horní hrad má půdorys ve tvaru nepravidelného mno-
hoúhelníku o maximálních rozměrech cca 75 x 45 m. Zá-
padní, výše položenou partií prorůstá dvojice bizarních 
skalních věží, z nichž severní je výrazně vyšší (obr. 3). Na 
její koruně, přístupné dnes skalní puklinou se žebříkem, 
jsou dochovány pozůstatky cca 2 m širokého zdiva, náleže-
                                                           
4 Hlubek, L.: Archeologické nálezy z hradu Rabštejna (okres 
Šumperk), In: Acta Musei Moraviae, Vědy společenské, roč. 
XCVIII/I, 2013, s. 125 – 143. 

jící stavbě, ze které se zachovala torza trojice zdí (jižní 
z nich je dlouhá cca 9,5 m). Pravděpodobně se jedná 
o hranolovou věž. Zbytky zdiv i úpravy skalního podloží 
pro jejich založení (včetně draží pro dřevěné konstrukce) 
jsou dochovány na koruně nižší, západní části této skalní 
věže. Jižní skalní věž je výrazně nižší a po obvodu její 
koruny jsou rovněž dochovány pozůstatky zdiva. Prostor 
mezi oběma skalisky, vymezený na západní straně cca 1,5 
m širokou zdí, obsahuje pozůstatky palácové stavby, jejíž 
výškové členění i složitější stavební vývoj je patrný přede-
vším v zásecích na skalní stěně. Východní část areálu je 
vyplněna jednak sníženinou s pozůstatky zdiva zástavby 
složitějšího utváření i stavebního vývoje a dalším skalis-
kem, na jehož koruně jsou pozůstatky mohutné stavby, 
pravděpodobně další, hranolové věže. Areál je z jižní strany 
vymezen poměrně dobře zachovanou hradbou, vedenou 
v polygonální linii po výrazné hraně skalnatého svahu, na 
kterém je situován areál dolního hradu. Ve východní části 
byla hradba zřejmě prolomena bránou a vedle ní jsou pozů-
statky zdiva bašty, snad polygonálního půdorysu. Na severu 
je horní hrad rovněž vymezen cca 1,4m širokou hradbou, 
druhotně zesílenou skarpovitou přizdívkou z vnější strany. 
Ve hmotě hradby jsou dochovány pozůstatky úrovně pod-
lahy i předprsně původního ochozu, na východní a na se-
verní straně jsou v popisovaném prostoru dochovány pozů-
statky zděných objektů. 

Obr. 3: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), pohled na 
skalní věže a zříceniny zdiva horního hradu od jihovýchodu, 
z prostoru okrouhlé bašty v areálu dolního hradu; dole je 
patrný vnější líc východní hradby dolního hradu, ke které je 
zevnitř přiložen trojprostorový objekt (foto R. Vrla 2019). 
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Dolní hrad, jak je již uvedeno, využívá svažité plo-
chy, situované pod jižní hrabou horního hradu. V severní 
části je tato plocha tvořena poměrně strmým svahem, hojně 
prorostlým skalními výchozy. Jižní strana je ukončena 
výraznou, mírně vyvýšenou terénní terasou, jejíž linii zvý-
razňuje trojice skalisek, situovaných po stranách a upro-
střed. Na západní i východní straně plochu této části hradu 
vymezují k jihu klesající terénní hrany. Po celém obvodu 
jsou zde dochovány zříceniny zděných hradeb. 

Hradba, vymezující dolní hrad od západu je široká 
cca 100 cm. Její líce jsou pečlivě vrstveny z místního ka-
mene, spáry jsou však rozvolněny, ve hmotě zdiva jsou 
pozůstatky hubené, nepevné malty. V dochovaných partiích 
(přibližně uprostřed délky) hradba dosahuje výšky až 300 
cm. Nejsou zde patrny žádné další stavební detaily, zdivo 
vykazuje mírný náklon do plochy areálu a další drobné 
tvarové deformace. Na severu hradba mizí v suti, na jižní 
straně přiléhá ke skalisku, na jehož vrcholu pokračuje 
v přímé linii až ke špatně dochovanému koutu, kterým se 
plynule napojuje na zdivo rozměrné bašty, jejíž trosky 
korunují okraje horní plošiny skaliska, vybíhajícího 
z jihozápadního nároží areálu (obr. 4).   

Zdivo bašty je dochováno na severní straně, charakte-
rem i šířkou odpovídá popsané severní hradbě. Na západní 
i jižní straně byla bašta vymezena rovnými úseky hradeb, 
které se však zřítily; polohu jihovýchodního nároží bašty 
snad uchovává opracovaný (?) blok skály. Na východní 
straně je v prostoru bašty dochován drobný úsek amorfního 
zdiva a dále nízký úsek cca 1 m široké zdi, rovnoběžné se 
západní hradbou.  

Východně od popsané bašty je situována výrazná 
prohlubeň, přerušující prstenec opevnění. Jedná se o pů-
vodní vstup s již nezřetelnými pozůstatky brány. Do tohoto 
místa míří od západu dobře čitelná trasa přístupové cesty, 
stáčející se pod patou svahu návrší s jihozápadní baštou; 
před zalomením k severu cestou prostupuje nevýrazný 
příčný stupeň. V dalším průběhu je cesta zprava provázena 
zvyšujícím se valovým útvarem.  

Vpravo od sníženiny s cestou jsou dochovány trosky 
jižní hradby dolního hradu. Asi uprostřed délky jižní strany 
opevnění vystupuje výrazné, bizarní skalisko s plochým 
temenem. Na něm jsou patrny zbytky další bašty (obr. 5). Je 
zde dochováno torzo cca 0,95–1 m široké západní zdi, 
provázané s hradbou a dále zbytek vnějšího líce zdi jižní. 
Ze zbytků zdiva a z utváření opracovaného skaliska 
v jihovýchodní části lze usuzovat, že bašta měla obdélný 
půdorys o vnějších rozměrech cca 4,5 x 7m. Další úsek 
hradby, sledovatelný od východní paty zmíněného skaliska, 
vytváří půdorysně tupoúhlé zalomení (obr. 6). Za tímto 
zalomením je hradba lépe dochována. Ve své spodní partii 
je široká 1,2–1,3 m, zevnitř je patrný vodorovně probíhající 
ústupek v šířce zdiva (obr. 7). Nad tímto ústupkem je zdivo 
široké pouze 1m. Z vnější strany je zdivo hradby dochová-
no do výšky cca 2,1 m. Cca 10–20 cm pod zmíněným 
ústupkem probíhají hmotou zdiva po celé její šířce vodo-
rovné otvory o průřezu cca 20 x 15–20 cm. V dochovaných 
partiích je patrno, že otvory jsou nahoře opatřeny překlady 
z plochých kamenů. I zde zdivo hradby odpovídá svým 
výrazem i technickým stavem popsané západní hradbě, 
i zde je hradba mírně vykloněna do opevněného areálu. 

V blízkosti zmíněného nároží je ve vzdálenosti 1,8m před 
vnějším lícem hradby dochován krátký úsek líce nasucho 
(?) kladené zdi (srovnej obr. 6).  

Obr. 6: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
východní úsek jižní hradby; za stromem uprostřed je situo-
váno tupoúhlé nároží hradby, vpravo je patrna jihovýchod-
ní, oblá bašta. Šipka ukazuje polohu pozůstatku líce zdiva, 
náležejícího pravděpodobně parkánové hradbě (foto R. 
Vrla 2019). 

Obr. 4: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
skalní vyvýšenina v jihozápadním nároží areálu s pozůstatky 
rozměrné bašty; vpravo při úpatí svahu je patrna trasa pří-
stupové cesty k bráně, chráněné touto baštou (foto R. Vrla 
2019). 

Obr. 5: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
pohled na skalisko se zbytky zdiva bašty, situované upro-
střed jižní hradby; pohled od severovýchodu (foto R. Vrla 
2019). 
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Jihovýchodní nároží vytváří půdorysně nepravidelně 
oblá, dovnitř otevřená bašta se zdivem cca 1,1–1,2 m širo-
kým. Její vnitřní rozměry jsou cca 5,2 x 4 m (obr. 8). Bašta 
spočívá na temeni skaliska, které v podobě úzkého břitu 
vybíhá hluboko do strmého svahu pod opevněním. S jižní 
hradbou je zdivo bašty provázáno (v poškozeném vnějším 
líci bašty je dochován obdobný otvor, jako v hradbě), 
k východní hradbě, jak lze sledovat ze situace narušené 
koruny zdiva, je zdivo bašty zřejmě přiloženo na spáru. 

Zmíněná východní hradba odsud probíhá v půdorysně 
přímé linii k severu, kde se vytrácí v suťovém svahu pod 
hradbou horního hradu. Je utvářena podobně, jako popsaný 
východní úsek jižní hradby; ve spodní části je široká cca 
130 cm, z vnitřní části je pak dochován horizontální, cca 30 
cm široký ústupek (obr. 9, obr. 10). Cca 1m pod ním je ze 
zdivu patrný jediný průběžný, vodorovný otvor o vnějším 
rozměru cca 25 x 20 cm. Zdivo je nejlépe dochováno v jižní 
části, kde dosahuje výšky cca 3 m. Charakter zdiva je stej-
ný, jako u popsané západní hradby, v blízkosti jihovýchodní 
bašty je zdivo mírně vykloněno ven – k východu.  V severní 
části je dochován zřetelný úsek úzké terasy, provázející 
vnější líc hradby. Z vnitřní strany je k popisované hradbě 
přiložen poměrně rozměrný, trojprostorový objekt o hloub-
ce cca 5,6 m, s poměrně subtilními zdmi. Tak lze usuzovat 
z dimenzí první a druhé příčné zdi od jihu, které dosahují 
šířky cca 0,7 m – ostatní zdi nejsou v nadzemních částech 
měřitelné (třetí je dochována pouze v podobě suťového útva-
ru a poslední má pak přístupný pouze jižní líc). Západní zeď 
je dochována pouze v jižní partii a to v úseku vnitřního líce. 

Zříceniny další, půdorysně i dispozičně jednodušší 
stavby, nalezneme na vyvýšeném místě severně odsud (obr. 
11). Objekt má obdélný půdorys o rozměrech cca 8 x 15 m 
a stojí samostatně, bez dotyku s hradbou, či jiným objek-
tem. Jeho zdi jsou široké cca 0,8–0,9 m (šířku lze zjistit 
u nadzemních částí východní a jižní zdi). U jižní zdi lze 
v západní části tušit vstup. Objekt je situován na mírně 
k severu stoupající plošině, ukončené na jižní straně hranou 
nízké terasy.  V jejím svahu byl autorem článku v roce 2019 
z čerstvého vývratu vyzvednut středověký architektonický 
článek5. 

Severozápadní část plochy areálu dolního hradu je 
vyplněna výrazným terénním útvarem v podobě z jihu ostře 
ohraničené terasy, široké asi 10 m. Uprostřed její délky (ta 
činí cca 25 m) je plocha terasy projmuta výraznou sníženi-
nou se zbytky zdiva, další zdivo je patrno na západní straně 
terasy. Na severní straně je tento útvar ohraničen patou 
strmého svahu, ze kterého vyrůstají balvany – pod jedním 
z nich je zde patrný poměrně dlouhý, nízký, sutí vyplněný 
prostor. Východní část tohoto útvaru je domodelována 
komunikací, směřující od brány do horního hradu. V její 
výše položené partii je patrno zpevnění jejího boku nasucho 
kladeným kamenem.  

Mimo opevněnou plochu lze identifikovat umělé úpra-
vy terénu na jihozápadní straně kolem přístupové cesty, na 
ostatních stranách tu jsou strmé svahy, prorostlé skalními 
výstupy, na kterých nelze podobné úpravy zjistit – a pravdě-
podobně zde nebylo ani třeba terén jakkoliv upravovat. 

                                                           
5 Viz literatura uvedená v poznámce č. 2 

Obr. 7: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, východní partie jižní hradby, schéma jižního (nahoře) a severního 
průčelí, a – partie s dochovaným lícem, b – amorfní zdivo, c – průběh ústupku v šířce zdiva severního líce (kresba R. Vrla 
2019). 
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Ikonografické a plánové podklady 
Předním ikonografickým podkladem k poznání novo-

věké podoby Rabštejna je zřejmě jeho kolorované vyobra-
zení na mapě z přelomu 60. a 70. let 17. století, publikované 
A Turkem6. Hrad tu má být zachycen v pohledu 
z jihozápadní strany. V dolním hradě je zde zachycena 
brána a bašta, či věž, poškozené hradby, dvě stavení a roz-
sáhlé nádvoří. Na horním hradě je údajně patrná chatrná 
věžová zástavba na levém skalisku a v prostoru mezi ska-
lami, na pravém skalisku již rostou stromy. Reprodukce 
veduty je velmi nekvalitní a Adolf Turek ve svém textu, 
bohužel neuvádí žádný odkaz na předmětnou archiválii. 
Autorovi článku se tento mimořádně cenný doklad podoby 
hradu v době jeho existence zatím nepodařilo dohledat. 

                                                           
6 Turek, A.: Jak vypadal hrad Rabštýn v letech 1669 – 1672, In: 
Severní Morava č. 14, Šumperk 1966, s. 58-59. 

Dalším, poněkud schematičtějším, leč nesmírně zají-
mavým vyobrazením hradu Rabštejna je jeho kresba na 
mapě Moravy z roku 1692, vyhotovené J. M. Vischerem 
(obr. 12/A). Hrad je zde zachycen opět od jihovýchodu; 
v pravé části je zaznamenán výrazný útvar hradního jádra 
v podobě kompaktního bloku, pravděpodobně krytého 
střechou. Pod ním probíhá hradba, která na levé straně klesá 
a proniká ji dvojice věžových útvarů.  

Zajímavé doklady o dispozičním uspořádání zřícenin 
dolního hradu poskytují mapy z průběhu 19. století; na nich 
rozpoznáváme ne zcela přesné zaměření dolního hradu; 
horní hrad je zde zaznamenán pouze v průběhu své jižní 
hradby a přilehlých konstrukcích, případně v podobě skal-
ních útvarů.   

Nejstarší, velmi nepřesné zaměření z roku 1805 za-
chycuje šestiboký areál vymezený hradbou, ke které 
z vnitřní strany přiléhá (kromě západní strany) zástavba 
s vyznačením vnitřní dispozice (obr. 13/A). Na severu, kde 

Obr. 8: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
oblá bašta v jihovýchodním nároží; vlevo jižní hradba a její 
napojení na baštu, napravo od něj je patrný otvor pro trám, 
pohled od západu (foto R. Vrla 2019). 
 

Obr. 9: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
jihovýchodní nároží areálu; vpravo vnější líc východní 
hradby, na skalisku vlevo je situována jihovýchodní bašta, 
pohled od severovýchodu (foto R. Vrla 2019). 
 

Obr. 10: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
interiér jižní části jihovýchodního objektu; 1 – ústupek 
v šířce zdiva, 2 – průběžný otvor pro uložení trámu, 
v popředí interiér jižní místnosti, pohled od západu (foto R. 
Vrla 2019). 
 

Obr. 11: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
zříceniny severovýchodního objektu; 1 – boční zdi objektu, 
2 - východní hradba, nahoře uprostřed skála s baštou, 
situovanou uprostřed jižní hradby; pohled od severovýcho-
du (foto R. Vrla 2019). 
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tušíme horní hrad, je půdorys rámován kresbou skalních 
věží.  

Poněkud přesnější půdorysné schéma nalezneme 
v mapě z roku 1813 (obr. 13/B). Na plánku, kde je znázor-
něna trasa přístupové komunikace, je zachycena jihozápad-
ní bašta v podobě dovnitř otevřeného útvaru mírně licho-
běžníkového půdorysu. Napravo od ní je v půdorysu hradby 
zachycena brána, jejíž levá strana je provázena krátkým 
úsekem zdiva, směřujícím dovnitř areálu. Dále vpravo 
hradba vytváří polygonální půdorys a k jejímu vnitřnímu 
líci přiléhá trojprostorová stavba nepravidelného půdorysu. 
Horní (severní) okraj areálu zachycuje půdorysně správně 
průběh jižní hradby horního hradu, v jehož ploše je zde 
znázorněna pouze část objektu čtvercového půdorysu 
a půvabná malba dvojice skalních věží (na levé z nich mů-
žeme snad tušit torzo hranolové věže). Severozápadní část 
plochy areálu vyplňuje rozměrný, jednoprostorový objekt 
mírně obdélného půdorysu, jehož jižní zeď vybíhá krátkým 
úsekem do prostoru nádvoří. Toto schéma, byť ve výtvarně 
skromnějším provedení, převzaly i mapy z roku 1863 
a 1873 (datování posledně zmíněné mapy je nejisté, může 
se jednat o rok 1813).  

Jiný půdorys zachycuje mapa z roku 1880 (obr. 
12/B); z areálu polygonálního půdorysu zde výrazně vybíhá 
jihozápadní bašta obdélného půdorysu a naddimenzova-
ných rozměrů, po její pravé straně je vyznačena jakási slepá 
ulička vymezená zdmi, u dalšího průběhu hradby na vý-
chodní a severovýchodní straně jsou v nárožích na vnější 
straně vyznačeny jakési oblé, baštové útvary. Podobný 
útvar, spolu se zdí, vybíhající z paty jihozápadní bašty, je 
znázorněn u západní hradby. V ploše horního hradu je 
vyznačena dvojice prostor nepravidelných půdorysů 
a značka výškového bodu na vrcholu nejvyššího skaliska.   

Pozdější půdorys hradu, publikovaný H. Weineltem 
v roce 19447 se snaží zachytit plochu celého hradu (obr. 
13/C); v horním hradě je zde zaznamenána poměrně složitá 

                                                           
7Weinelt, H.: Siedlungung Volkstum südlich des Altvaters, Praha 
1944. 

trojkřídlá dispozice s hranolovým rizalitem na východě. 
Nepřesně je zde zachycena poloha obou západních skalních 
věží, východní skalisko zde schází. Dolní hrad je vyobrazen 
poněkud přehledněji; vidíme tu trojici bašt na jižní straně 
a trojprostorovou budovu na straně východní. Západní 
hradba je zde zachycena jako půdorysně zalomená a ve 
styku dolního a horního hradu jsou zde zaznamenány krátké 
úseky zdí, mířících vně areálu.  

Nejnověji půdorys hradu zpracoval Miroslav Plaček8. 
Toto zaměření je velmi přesné a autorovi se stalo cenným 
podkladem při aktuální dokumentaci hradu. 

 
Ke stavebnímu vývoji hradu Rabštejna 

Aktuální teze ke stavebnímu vývoji hradu Rabštejna 
ve středověku byly již autorem publikovány jinde9, zde 
uveďme pouze jejich stručný souhrn. Podle autora je stře-
dověký hrad poměrně složitého stavebního vývoje i hmoto-
vého utváření nutno hledat v areálu horního hradu, kde je 
možno v západní části identifikovat hradní jádro, sestávající 
z hranolové věže na nejvyšším skalisku, paláce s nádvořím 
v prostoru mezi skalisky a s další zástavby, chráněné hrad-
bou. Východní část s dalším skaliskem zaujalo původní 
předhradí, v dalším stavebním vývoji vybavené kamennou 
hradbou a další hranolovou věží na temeni zmíněného 
skaliska, u jehož paty lze předpokládat zástavbu. V ploše 
dolního hradu je o středověkém původu uvažováno pouze 
u konstrukcí v severozápadní části plochy, kde se snad dá 
tušit opevněný areál s bránou v jižní části, přiložený k jižní 
hradbě horního hradu po stranách brány starší. 

Jak je výše uvedeno, hrad Rabštejn byl v roce 1535 
pustý a tato situace zůstala zřejmě nezměněna až do čtyřicá-
tých let 17. století, kdy začal sloužit jako refugium. Pro 
tento účel byl s přestávkami přestavován a využíván až do 
80. let téhož věku. Na základě provedeného předběžného 
průzkumu dolního hradu lze konstatovat, že jeho dochova-
né konstrukce, hradby, bašty i budovy, jsou se vší pravdě-
podobností dílem novověké stavební činnosti. Jak je výše 
uvedeno, možný straší původ je autorem předpokládán 
pouze u stavby v severozápadní části areálu, která snad 
může být pozůstatkem brány v čele plochy, přiložené k jižní 
hradbě horního hradu;  tento předpoklad však lze ověřit 
pouze archeologickým výzkumem. Hrana, provázející 
stávající chodník, považovaná za část ohrazení tohoto útva-
ru může být i dílem romantických úprav. Pro novověký 
původ jasně svědčí společný rys těchto staveb – jejich kon-
strukce jsou budovány na nepevnou, vápenohlinitou maltu. 
Ta způsobila a nadále způsobuje jejich rychlý rozpad 
i tvarové deformace, projevující se na západním, jižním 
i východním úseku hradeb.  

Ze zajímavých detailů zde zmiňme např. průběžné 
otvory v jižní a východní hradbě, které výškově nekore-
spondují s horizontálním ústupkem v šířce zdiva a jsou 
budovány bez vloženého dřevěného prvku; o tom svědčí 
existence kamenných překladů nad těmito otvory (obr. 7). 
Zajímavá je i nepravidelnost jejich vzájemných vzdáleností 
(na jižní hradbě je to např. 140, 160, 225 cm), která zpo-
chybňuje jejich případnou funkci lůžek pro stropní trámy, či 
                                                           
8Plaček, M.: Hrad Rabštejn u Bedřichova a jeho předchůdci. In: 
Severní Morava č. 55, Šumperk 1988, s. 35 – 36. 
9 Viz literaturu uvedenou v poznámce č. 2 

Obr. 12: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), A – zobra-
zení hradu od východu na Vischerově mapě Moravy z roku 
1692, B – půdorys hradu na mapě z roku 1880 (Zemský 
archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Velkostatek Jano-
vice 1539 - 1946, I. Svazek, inventární číslo 9107, úprava 
R. Vrla 2019). 
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konzol střeleckého ochozu. Je možné, že lůžka byla chystá-
na pro zasunutí trámů, které by byly součástí svislých kon-
strukcí dřevěných staveb pro úkryt obyvatel – o kterých se 
hovoří v písemných pramenech.  

Co se týká opevnění refugia, to ve své severní části 
plně využilo dochovaného zdiva horního hradu. Právě ze 
severní části, kde se nachází ploché sedlo mezi hradem 
a Vinnou horou, byl areál dobře chráněn nepřístupnými 
svahy a také masivem skalních věží se zdivem starého 
hradu. Zpevnění jeho hradeb je patrno u severní hradby, 
která byla vybavena přizdívkou se skarpovitým lícem. 
Jihozápadní nároží horního hradu bylo zpevněno bastio-
nem, který hrál důležitou roli v zajištění přístupové cesty, 
která procházela ve svahu pod ním. Dalším významným 
bodem obrany byla bašta v jihozápadním nároží dolního 
hradu, situovaná na výrazném skalisku. Její půdorys byl 
zřejmě protáhle obdélný a svojí hmotou poměrně výrazně 
předstupovala před líc západní i jižní hradby. Pod jejím 
dohledem byla rovněž situována brána do areálu, u které 
snad můžeme tušit i drobné předbraní, projevující se dnes 
valovým útvarem po boku cesty a stupněm v jejím průběhu. 
Jižní čelo dolního hradu bylo dále vybaveno další, obdélnou 
baštou uprostřed a oblou při jihovýchodním nároží. Přímé 
úseky hradeb, běžící k severu, k hornímu hradu, jsou zevně 
chráněny strmými skalnatými svahy, při východní a jižní 
hradbě se snad rýsují pozůstatky úzkého parkánu. 

Obecné tvarosloví půdorysného utváření bašt jižního 
čela opevnění není v rozporu s jejich předpokládaným 
novověkým stářím. Bohužel, neznáme zatím žádný archi-
tektonický, či stavební detail, který by nám mohl více při-
blížit podobu opevnění, či při jeho chronologické citlivosti 
i přesnější dataci jednotlivých části tohoto celku. Z veduty 
na Vischerově mapě (obr. 12/A) lze snad usuzovat, že bašty 
byly završeny štíhlými střechami (na vyobrazení jsou snad 
zachyceny bašty jihovýchodní a jihozápadní), schematicky 
jsou zde vyznačeny i střílnové (?) otvory. Bašty zde zřejmě 
nepřesahují výšku korun hradeb. Podobu brány, bohužel, 
neznáme, z dochovaných zbytků lze usuzovat na existenci 
lehčeji ohrazeného předbraní, dochovaného v podobě te-
rénních útvarů kolem trasy přístupové cesty.  

Co se týká novověké zástavby areálu, ta byla situová-
na i v horním hradě, kde navázala na středověké objekty 
(srovnej obr. 14/A, B). V opevněné ploše dolního hradu se 
nacházely minimálně tři zděné objekty. Dva z nich byly 
situovány na vyvýšené terase v severní části areálu; západ-
ní, který snad obsahuje i pozůstatky středověkých konstruk-
cí (viz výše) měl půdorysné rozměry cca 25 x 10m (jeho 
zakončení na západní straně však dnes není zcela jasné) 
a dispozičně byl minimálně trojprostorový. Východní ob-
jekt byl zřejmě jednoprostorový, pozoruhodná je jeho půdo-
rysná orientace, šikmá k východní hradbě. Tento objekt byl 
plošně nejmenší, jeho půdorysné rozměry činily cca 7x15m. 
Poslední z trojice objektů je na spáru přisazen k východní 

Obr. 13: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), A – půdorys hradu na mapě z roku 1805, B – půdorys hradu na mapě z roku 
1813 (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Velkostatek Janovice 1539 - 1946, I. Svazek, Inventární čísla 9265 a 
9263), C – půdorys hradu, publikovaný H. Weineltem v roce 1944 (cit. v pozn. 7, úprava R. Vrla 2019). 
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hradbě. Je trojprostorový a jeho půdorysné rozměry dosa-
hovaly cca 24 x 8m. Šířka místností byla nestejná (od jihu 
je to cca 7,5, 7,7 a 6 m). Kromě severovýchodního objektu, 
u kterého tušíme v západní partii jeho jižní zdi pozůstatek 
vstupního otvoru, nejsou zde ve zdivu popisovaných staveb 
dochovány žádné zbytky stavebních otvorů, které by mohly 
přiblížit jejich komunikační schéma. Četný výskyt cihel 
v suťových vrstvách obnažených vývraty dokládá jejich 
využití v konstrukcích těchto domů. Zlomky kachlů doklá-
dají vybavení interiérů kamny (viz literaturu, uvedenou 
v poznámce č. 4, další, doposud nezpracované nálezy po 
lesních vývratech v roce 2018 jsou uloženy v šumperském 
muzeu). 

Z písemných dokladů vyplývá postupné a poměrně 
komplikované budování popisovaných konstrukcí. Pokud 
bychom se měli vyjádřit k časové posloupnosti jejich vý-
stavby, pak je třeba upozornit na spáru mezí jihovýchodní 
baštou a východní hradbou. Tento detail může dokládat, že 

právě východní hradba byla stavěna až v 70. letech 17. 
století v místech spadlé palisády. Teprve následně by pak 
mohla vzniknout jihovýchodní trojprostorová budova, která 
je k této hradbě přiložena na spáru (srovnej obr. 2/c, obr. 
14/C).  

Podle autorova mínění představuje novověká, účelová 
přestavba a dostavba hradu Rabštejna na příležitostné re-
fugium, ojediněle dochovaný doklad takovýchto stavebních 
aktivit, vynucených v moravském prostředí neklidným 
obdobím 17. století. Výše uvedená stať chce především 
upozornit na tuto pozoruhodnou kulturní památku, jejímž 
částem hrozí akutní zánik a rovněž chce být podkladem pro 
případné další bádání.  

Tato práce vznikla v rámci plnění výzkumného cíle 
NPÚ: „Výzkum nemovitých památek v ČR“, financované-
ho z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 

Obr. 14: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), A – půdo-
rysné schéma hradu do roku 1500, B – půdorysné schéma 
hradu v závěru 17. století (křížem šrafovaně - dochované, či 
předpokládané zdivo, přetrhávaně šrafovaně – předpoklá-
daná plocha obytných budov), C – hmotová rekonstrukce 
možné podoby hradu v závěru 17. století, pohled od jihozá-
padu (kresba R. Vrla 2019). 
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Novověká přestavba Hradu 
Rabštejna u Bedřichova  
Radim Vrla 

Zřícenina hradu Rabštejna (okres Šumperk) leží 
v podhorské oblasti mezi městy Šumperkem a Rýmařovem 
v nadmořské 808 m n. Hrad byl založen pravděpodobně už 
v závěru 13. století a na počátku 16. století byl opuštěn. 
V 17. století byl hrad obnoven a přestavěn na refugium. 
V závěru 17. století byl pak definitivně opuštěn. Stavební 
činnost 17. stole zasáhla samotný středověký hrad (horní 
hrad), kde byla rozšířena zástavba. Především ale vznikl 
nový, opevněný areál na jižní straně (dolní hrad). Tomu je 
věnován tento článek. Jedná se o poměrně velkou, hradbou 
opevněnou plochu. Jižní strana byla vybavena trojicí bašt 
různých půdorysů, na jižní a východní straně existoval 
parkán. V opevněné ploše byly situovány tři zděné objekty, 
vybavené kachlovými kamny, další, dřevěné objekty zřejmě 
měly stát u jižní hradby. Zdivo je budováno na nekvalitní 
maltu, ve které bylo použito i hlíny. Z písemných pramenů 
je možno doložit postupnou výstavbu novověkého refugia. 
Východní část opevnění, včetně přilehlé budovy pochází 
zřejmě ze závěrečné fáze výstavby, ze 70. let 17. století. 
 
Popis obrázků: 
Obr. 1: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), vrchol se 
zříceninami hradu, pohled od západu (foto R. Vrla 2018). 
Obr. 2: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), půdorys 
hradního areálu s vyznačením jednotlivých částí a předpo-
kládaného stáří jednotlivých zdiv; 1 – horní hrad, 2 – dolní 
hrad; a – středověk, starší fáze (konec 13. – přelom 14. a 
15. století) b – středověk, mladší fáze, světlý odstín označuje 
zdivo mladší bašty pod východní věží (přelom 14. a 15. 
století – počátek 16. století), c – novověk, tmavší odstín 
označuje předpokládané starší konstrukce, světlejší pak 
stavby ze 70. let 17. století, 17. století, d – plochy opraco-
vaných povrchů skal zmíněné v textu (kresba R.Vrla 2019). 
Obr. 3: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), pohled na 
skalní věže a zříceniny zdiva horního hradu od jihovýchodu, 
z prostoru okrouhlé bašty v areálu dolního hradu; dole je 
patrný vnější líc východní hradby dolního hradu, ke které je 
zevnitř přiložen trojprostorový objekt (foto R. Vrla 2019).  
Obr. 4: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
skalní vyvýšenina v jihozápadním nároží areálu 
s pozůstatky rozměrné bašty; vpravo při úpatí svahu je 
patrna trasa přístupové cesty k bráně, chráněné touto baš-
tou (foto R. Vrla 2019). 
Obr. 5: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
pohled na skalisko se zbytky zdiva bašty, situované upro-
střed jižní hradby; pohled od severovýchodu (foto R. Vrla 
2019). 
Obr. 6: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
východní úsek jižní hradby; za stromem uprostřed je situo-
váno tupoúhlé nároží hradby, vpravo je patrna jihovýchod-
ní, oblá bašta. Šipka ukazuje polohu pozůstatku líce zdiva, 
náležejícího pravděpodobně parkánové hradbě (foto R. 
Vrla 2019). 
Obr. 7: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
východní partie jižní hradby, schéma jižního (nahoře) a 
severního průčelí, a – partie s dochovaným lícem, b – 

amorfní zdivo, c – průběh ústupku v šířce zdiva severního 
líce (kresba R. Vrla 2019). 
Obr. 8: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
oblá bašta v jihovýchodním nároží; vlevo jižní hradba a její 
napojení na baštu, napravo od něj je patrný otvor pro trám, 
pohled od západu (foto R. Vrla 2019). 
Obr. 9: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
jihovýchodní nároží areálu, vpravo vnější líc východní 
hradby, na skalisku vlevo je situována jihovýchodní bašta, 
pohled od severovýchodu (foto R. Vrla 2019). 
Obr. 10: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
interiér jižní části jihovýchodního objektu; 1 – ústupek 
v šířce zdiva, 2 – průběžný otvor pro uložení trámu, 
v popředí interiér jižní místnosti, pohled od západu (foto R. 
Vrla 2019). 
Obr. 11: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), dolní hrad, 
zříceniny severovýchodního objektu; 1 – boční zdi objektu, 
2 - východní hradba, nahoře uprostřed skála s baštou, 
situovanou uprostřed jižní hradby; pohled od severovýcho-
du (foto R. Vrla 2019). 
Obr. 12: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), A – zobra-
zení hradu od východu na Vischerově mapě Moravy z roku 
1692, B – půdorys hradu na mapě z roku 1880 (Zemský 
archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Velkostatek Jano-
vice 1539 - 1946, I. Svazek, inventární číslo 9107, úprava 
R. Vrla 2019). 
Obr. 13: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), A – půdo-
rys hradu na mapě z roku 1805, B – půdorys hradu na 
mapě z roku 1813 (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olo-
mouc, fond Velkostatek Janovice 1539 - 1946, I. Svazek, 
Inventární čísla 9265 a 9263), C – půdorys hradu, publiko-
vaný H. Weineltem v roce 1944 (cit. v pozn. 7, úprava R. 
Vrla 2019). 
Obr. 14: Rabštejn u Bedřichova (okr. Šumperk), A – půdo-
rysné schéma hradu do roku 1500, B – půdorysné schéma 
hradu v závěru 17. století (křížem šrafovaně - dochované, či 
předpokládané zdivo, přetrhávaně šrafovaně – předpoklá-
daná plocha obytných budov), C – hmotová rekonstrukce 
možné podoby hradu v závěru 17. století, pohled od jihozá-
padu (kresba R. Vrla 2019).  
 
 
 
 
 
 
 
 


