
Skalní hrady na francouzsko.německém pomezÍ
Zďeněk Fišera

Skalní hrady v oblasti francouzsko-německého
pomezi se nacházqi ve střední a severní části horského
pásma Yogéz (Vosgez) pÍecházejíciho na německém
íuemi ďo oblasti Falckého lesa (Pftilzer Wald). Střední
částYogézje tvořena Žulou, avšak částečně ještě pís.
kovcem, proloženým zde slepencor'ymi wstvami. Sever-
ní část Yogéz a navazujiciho Falckého lesa je tvořena
vícebarevným pískovcem, lrystupujícím množstvím
osamocených skal a horských hřebenů. V prostoru dlou-
hém přibližně 130 km došlo v průběhu středověku
k lybudování velkého množství skalních hradů' Těchto
zcela či částečně skalních hradů je asi 70. Je zajímavé
srovnat je se skďními hrady' které se nacházeji i v naší
česko-saské oblasti.

Z historického pohledu se tyto htady nacházeji na
izemí tŤi někdejších samostatných zemí, a to Alsaska'
Lotrinska a Porýnské Falce. Alsasko a Lotrinsko, pů-
vodně německé země, dnes leží ve Francii, Porýnská
Falc je součástí německé spolkové země Pon.imí - Falc.
Ve středověku se zde nacházeIy ještě další mocenské
celky, 

-krátce 
sem dosahovď od jihovýchodu územní

celek Svábska' na severu se rozkládal mocenský celek
Palatinátu. Alsasko a Švábsko bylo doménou německého
císařského rodu Štaufir, což se projevilo typickou archi-
tekturou s bosovanými kvádry zdiva. K hradům nafran-
couzské či německé straně hranice existuje velké množ-
ství odborné literatury.1

Nejstarší skalní hrady této oblasti jsou románského
původu a pocházejí z 72. a první poloviny 13 století.
Řada těchto hradů, převáŽrě na dnešní německé straně
hranice, byla císařslcým majetkem a tvořila oporu pa-
novnické moci." Jen část hradů vznikla až později, vétši-
nou ve druhé polovině 13. století, ýjimečně až ve 14.
století.

Typickým jevem v historii těchto skalních a po-
dobně i dalších hradů je Skutečnost' že v prttběhu 1'3' až
15. štoletí jich většinu lze zaÍadit mezi sídla loupežiých
rytířů. Zdejší rýířská šlechta, vlastnící jen neveliká,
afu!íž i nebohatá panství v oblasti pískovcového pohoří,
nemohla v řadě případů po ekonomické stránce soupeřit
s bohatými sousedními měsý. Zde vedle Haguneau nebo
Selestatu svým významem a mocí korunoval Štrasburk,
sídlo zdejších biskupů. Chudnoucí šlechta své hospodář-
ské problémy řešila jednoduchým způsobem obdobně
jako někteří čeští šlechtici, a to přepadáváním kupců na
zemských stezkách. Svou oporu hledala ve svých hra-
dech, často právě skalních. Historické prameny dokládají

, Zda|eka nejdokonalejší dílo o skalních hradech na obou stra-
nách pomezí je dvojdílná práce: F. M. H' Wenz, Der Drachen-
fels und die Felsenburgen der Nordvogesen, Pirmasens 1989.
Pro alsaské území hovoří o historii těchto hradů dílo: Ch' L.
Salch, Dictionnaire des chateaux de l'alsace mediévale, Strass-
bours 1978.
2 F. Sprater - G. Stein, Der Trifels, Speyer 1989.
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obr. ].. Hohenfels (Alsasko, Francie), pohled navnitřní
jádro skalního hradu (kresba Z. Fišera 1992).

desítky vojenských výprav městských kontingentů, zpra-
vidla štrasburských oddílů s účastí biskupa, které srto
hrady oblehly a mimo rnýjimečných případů je též doby|y
azníčL|y. Většina těchto hradů však byla dříve či později
znovu obnovena.

oproti skalním hradům česko-saské skalní oblasti
se tyto hrady udrže|y ů ďo 17' století. Renesanční
a barokní sloh tyto stavby ovlivňoval jen podřadnějšími
přístavbami. V někteých případech docházelo ke drobe-
ní majetku, které se promítalo také do stavební podoby
hradů. Dokladem toho je i několik samostatých majitelů
jednoho hradu, vlastnicich jlž jenom jednotlivé díly
hradu, a po stavební stránce vestavba noých, často
dřevěných obytných budov do prostoru hospodářské
části hradu či do příkopů vylámaných ve skále' původně
určenýchjen k obraně hradu. I na zdejším izemí dochá-
zelo ke scelování majetku a vzniku rcz|eh|ých šlechtic-
loým dominií. Některé falcké skalní hrady byly trvale či
dočasně znčeny v době selské války ve čtr'a1ině 16.
století. K hromadnému zánl'ku skalních hradů docházelo
až zavá|ek v 17. století. I do těchto zemí zasáhla třiceti-
|etá
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obr 2'. Hohenbourg (Alsasko, Francie), pohlednavnitř,ní jádro částečně skalního hradu (foto Z. Fišera l992)
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obr 3. Hohenbourg (Alsasko, Francie), plán v jádru skalního hradtt (zaměřil a překreslil Z' Fišera 1992)
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obr. 4' Wegelnburg (Poýnská Falc, Německo)'
dolní hospodářská část skalního hradu
(foto Z. Fišera 2000).

obr. 5: Fleckenstein (Alsasko, Francie), venkovní
pohled od ýchodu na nejmohutnější hrad celého
pomez'í (foto Z. Fišera 2000).
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obr. 7: Froensbourg (Alsasko, Francie), plán skalního
hradu, přízemní část (zaměřil a překreslil Z. Fišera
1992).

/' .\s
-\ .\'

, -Š

obr 6,- Neu-Dahn (Poýnska Falc' IÝěmecko), plán
původně skalního hradu, přízemní část (zaměřil a
překreslil Z' Fišera 1994).
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válka, alsaské skalní hrady však byly většinou zničeny
až pozdějším přičiněním francouzských vojsk.

Jen ve ýimečných případech se do stavební po-
doby skalních hradů zapsalo období renesance. Rozsáhlý
skalní hrad Haut Baar byl přestavěn na mladší pevnost,
ta se však dochovala jen v torzu, a ze středověkého hra-
du se zachovaly pouze částečné zbýky.

Ze sedmdesáti zce|a či částečně skalních hradů této
oblasti není v původní podobě zachován ani jediný
apouze dva jsou dodnes stojící. Alsaský Kónigsbourg
bylpozdějšími přestavbami natolik rozšiřen, že původní
skalní jádro je jen těžko ňete|né., Podobně i hrad v La
Petite Pierre. Falchý Berwartstein pozveď|a ze ňicenit
romantická obnova, silně se odlišující od původní hradní
podoby.* ostatní hrady jsou zÍicenínami. Zbýky jejich
reliktů dokládají vylživání silně výrazných skalních
irtvaru. V současné době jsou všechny skalní hrady dané
oblasti přístupné. U řady hradů však jejich homí část
bývá dostupn á pouze horolezecky.

Skalní hrady francouzsko-německého pomezí se
značně odlišují od skalních hradů naší česko-saské ob-
lasti. Naprostá většina těchto hradů vzník|a na lysokých
pískovcoých hřebenech, rozďěIených na samostatné
bloky oddělené přirozenou prurvou či umělým přeruše-
ním v podobě skalních šíjoých příkopů. Pískovec na
francouzsko - německém pomezi je zcela odlišný od
pískovce sevemích Čech. Při své vrster'natosti je několi-
kabarerrný, až tmavě rudaý. Zďaleka více podléhá erozi
a tříštivosti. Skalní hrady vznlka|y ve hřebenové či os-
trožni po|oze, z bočních stran a zpravtd|a i z čel'a chrá-
něné strmými svahy' Typickým jevem těchto skalních
stavenišť je mnohdy značná délka hradu s extrémně
úzkou šířkou vrcholu skalního plata, pouze nepříliš roz-
šířeným převislou zástalbou arkyřů a podsebití. Za pÍi-
klad stačí jmenovat hrady Falkenburg 130 x 10 m,, Ltit-
ze|hatdt 80 x 4 - 6 m nebo Wiligartasburg s rozměry 100
x 10 - 13 m. Vedle těchto hÍadů se zde vyskytují skalní
hrady na osamocených skalních kupách.

Vniřní jádra skalních hradů ukazují na pozůstatky
obýných staveb, většinou zapuštěných do skalního
podloží a vyzďéných mnohdy hodnotnou architekturou
štaufského období. K zďa|eka nejpozoruhodnější části
těchto skalních hradů patří ústřednivěže, částečně obyt-
né výže' Nutno podotknout, že válcové věže se u zďej-
ších, podobně jako u našich skalních hradů vůbec nevy-
skytují. Yěže na falckém území jsou vždy hranolového
tvaru, pro oblast Alsaska-Lotrinska jsou poměrně pozo-
ruhodným jevem pětihrarrrré věže. Týo bergfrity tvořily
hlavní záštifu vnitřního hradu' byly vžďy zabuďovány do
čela hradní obrany. Jejichzákladním tvaremje sice čtve-
rec nebo obdélník' proti nepříteli jsou však opatřeny
mohuhrým břitem na oďrážeti případných střel.

Pouze u jedné třetiny těchto skalních hradů může-
me pozorovat ve skále tesané světnice, sály a sklepní
prostory. V mnohých případech zce|a jístě pocházeji až

t M. Greder, Chateaux Forts d'Alsace, Mulhouse 1985.
o T. Wadle, Burg Berwartstein, Wannweil 1980.
, M. Backes, Staatliche Burgen, Schlósser und Altertůmer in
Rheinland-Pfalz,Munz 1991, s. 64 - 65.

DĚINY STAVEB 2001

Q_ to z.o

obr.8: Hohenfels (Alsasko, Francie), pltin skalního hra-
du kaměřil a překreslil Z' Fišera ]992).

z mladší stavební etapy. Hlar'ním prvkem zaŤazenítěchto
hradů ke skalnímjejejich typichý vstup, odlišující se od
ostatních hradních typů. Asi u osmdesáti procent těchto
hradů je vsfup veden, případně jen v jedné stavební eta-
pě, pomocí ve skále lysekaného schodiště, funeloviým
schodištěm po skalní rampě či skalní prurvou' V někte.
ých případech byl vstup na horní plošinu veden vyzdě-
nou schodištni věži, ale jen zce|a ýjimečně klasiclcým
způsobem. Dalšími prvky těchto skalních hradů jsou
skalní relikty, tedy části hradu jen dílem zapuštěné do
skály, tesané obilnice, tesané sfudny a cistemy či ke
skále záseky pÍipažená obranná zaÍizení. Z venkovního
opevnění jsou dobře viditelné ve skále lysekané příkopy.

Nedílnou součástí vlastního obytného jádra hraďu
byla jejich předhradí či o|lrazené hospodářské dvory. Jen
v někteých případech se předhradí nacháze|o na Sou-
sedním skalisku. Většinou však zaujímalo jednu z boč-
ních pozic a hradbami se připojovalo ke skalním útva-
rum. U někteých hradů se tato předhradí podobou více
přibližovala méně opelzněným hospodářshým dvorum.
Předhradí jen wýjimečně tvořila s pokračujícím parká-
nem vlastní obranný okruh kolem skal. Velmi typickým
jevem skalních hradů této oblasti jsou dlouhé a hluboké
skalní převisy hradních skal, vy|vářející polodutiny,
v|ývajici i značnou část hospodářské části hradu. Tímto
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prvkem se poněkud pÍIbližuji vzďá|ené příbuzným jes-

kynním hradům.
Součástí obranného systému někteých skalních

hradů byla i předsunutá opevnění. Právě u skalních hra-
dů je často typický jejich skalní charakter. Zďaleka nej-
zajímavější předsunutá opevnění má hrad Wegelnburg,
kde dvojice sousedních operměných skal celého hřebene
dotváří zajímavý obranný komplex. Dvě linie předsunu-
tého opewění chrání hrad Breinenstein. V jádru skalní
hrad Neu-Scharfeneck byl ve svém stavebním počátku
skalním předsunutym opel,rrěním staršího hradu Alt-
Scharfeneck.o Lokalita Můnzfelsen, uváděná jako skalní
hrad, tvořila vlastně předsunuté operrnění mezi hrady
Abenos a Scharfenberg. Lze předpokládat, že některá
opelrrění nebyla posud na sousedních skalách zjištěna.

V některých případech došlo ke vzniku dvojhradů,
příkladem je třeba známý Wasigenstein nebo z dalších
Alt-Wildenstein. Druhý, mladší hrad v těchto případech
vznikl :,ryužitím předhradí La sousedním skalisku.
U hradů ochsenstein a Dahner se vyrvořil komplex tří
samostatných skalních hradů.

Ze sedmdesáti skalních hradů se plná polovina na-
chfuí na dnešním území Německa v Porýnské Falci.
Druhá polovina hradů Iežíve Franci; 10 v Lotrinsku a 25
v Alsasku. Nález nových objektů je vzácnou zá|ežitosti'

Při vzájemném porovnání stavební podoby skal-
ních hradů fracouzsko-něinecké a naší sasko-české ob-
lasti lze dojít k několika ýrazným odlišnostem. Hrady
této oblasti vznikaly přibližně o jedno století dříve a na
rozdíl od naší oblasti byly vždy hrady kamennými.
oproti česlcým jsou tyto skalní hrady typické dlouhými
skalními schodišti při boku skal. Dlouhá, úzká staveniště
vyÝáÍe|a nutnost Ťetězovité zástavby. Rorměž zdejší
mohutné skalní převisy využite|né pro hospodářské zá-
zemihradunejsou typické v sasko - české oblasti.7

o J. Goetze - W. Richter, Burgen in Pfalz, Heidelberg 1991,
s. 46 - 50.

' Hlubší rozbor rozdí|'il stavební podoby skalních hradů fran-
couzsko-německé a sasko-české oblasti si vyžádá další hlubší
odbomou sfudii' příkladně k záležitosti studní, cisteren a zÁ-
sobnic potravin
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Die Felsenburgen im franzósisch - deutschen
Grenzgebiet
Z.Flšera

Die Felsenburgen im Gebiet des franzósisch - deutschen
Grenzgebietes befinden sich in der Bergkette Vosgez, auf der
deutschen Seite erstreckt sich der PfáIzer Wďd' Gegen siebzig
dieser Bauten sind eine Analogie unserer Burgen im sáchsisch
- bóhmischen Sandsteingebiet.

Ein typisches Zeíchen dieser vorwiegend im Stil der
Stauferarchitektur des 12. und 13. Jahrhunderts entstandenen
Steinburgen sind eckige, oft fiinfkantige Ttirme, die mit ihrer
Schiirfe gegen die Richtung des móglichen Angriffes gerichtet
sind. Die Burgen enstanden auf sehr engen, oftmals stark iiber-
hangenden Felsen, die Burgbebauung hat oft einen Ketten-
grundriB. Die Eingangskommunikationen fiihren durch ausge-
meisselte Treppenháuser, oft funnelartig in den Felsenseiten.
Eine Reihe von diesen Burgen wurde zurn Sitz der Raubritter,
deswegen kam es zu ihrer Belagerung durch stádtische Heere-
kontingente.
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Abb. l: Hohenfels (ElsaB, Frankreich), Anblick auf inneren
Kern der Felsenburg (Zeichnung im J' I992von Z' Fišera).
Abb.2: Hohenbourg (ElsaB, Frankreich), Anblick auf inneren
Kern einer teilweise Felsenburg (Foto im J. 1992 von
Z. Fišera).
Abb. 3: Hohenbourg (ElsaB, Frankreich), Plan im Kern der
Felsenburg (Vermessung und Umzeichnung im l. 1992 vort
Z. Fišera)'
Abb. 4: Wegelnburg (Rheinland - Walz, Deutschland), der
untere wirtschaftliche Teil der Felsenburg (Foto im J. 2000 von
Z' Fišera).
Abb. 5: Fleckenstein (ElsaB, Frankreich), Aussenanblick von
Osten auf die grósste Burg des ganzen Grenzgebietes (Foto im
J. 2000 von Z. Fišera).
Abb. 6: Neu - Dahn (Rheinland - Pfalz, Deutschland), Plan der
urspriinglichen Felsenburg, ErdgeschoB (Vermessung und
Umzeichnung tml.1994 von Z' Fišera).
Abb. 7: Froensbourg (ElsaB, Franlireich), Plan der Felsenburg,
ErdgeschoB (Vermessung und Umzeichnung im J. L992 von
Z. Fišera).
Abb. 8: Hohenfels (ElsaB, Frankreich), Plan der Felsenburg
(Vermessung und UmzeichnungimJ.1992 von Z. Fišera).

(Úbersetzung M. Czech)
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