
vaha o některých komunikačních schématech hradu
abí

Milan Novobilský

Hrad Rabí je naší největší zříceninou, jejimuž
stavebnímu vývoji je v poslední době věnováno po-
měrně více pozomosti, než tomu bylo v minulosti.
Přesto mnoho stavebních projevů stále ještě uniká
důslednému zhodnocení a časovému zaÍazení. Vjádře
románský hrad procházel mnoha dynamickými vývo-
.;ovými etapami, které na jedné straně mnohdy zcela
setřely starší stavební činnost, a|e zárovei na straně
druhé radiká|ně zasáhly do stávající stavební hmoty,
mnohdy těžko čitelným způsobem. Navíc jsme si vě-
domi mnoha novodobých úprav dochovaných zb>akn
zdiva, o které se zaslouž1| Spolek pto zachování umě-
leckých, historických a přírodních památek v Horaž-
ďovicích,' jehož korvewační a stavební zásahy 7ze
také někdy obtížně odhalit. V mnohých sporných pří-
padech, kdy veškeré metodiky stavebně historického
pruzkumu naďzemních prvků selhávají na nedostatku
věrohodných prukazných informací, by do problému
datování zkoumaného objektu přinesl více světla snad
jen archeologický ýzkum, o jehož samospasitelnosti
můžeme také polemizovat' neboť Rabí prošlo během
staletí radikálními úpravami terénu. Přesto nám některé
hradní objeký zachova|y veškeré stopy po někdejších
konstrukcích, které nebyly n1jak zásadně poničeny či
jinak novodobě upraveny a jejichž přesnou atalýzou je
možné ziskat zpětně informace o podobě a proměnách
zkoumaných prvků.

Záqem autora o nesmírně rozsáhlou a podněhrou
problematiku Beneze hradu Rabí yzeše| z prozaické

obr, ]: Hrad Rabí (okr. Klatovy), rekonstruktiyní mo-
del dřevěných nosných konstrukcí při lichoběžníkové
věži před donjonem (foto M. Novobilslry)

l D. Menclová, Rabí. Státní hrad a památky v okolí, Plzeň
1971, s.2 '7.
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nutnosti lyhotovit věrný rekonstruktivní model hradu
do hradní expozice tak, jak vyhliže| v době svého nej-
většího rozkvětu v první polovině 16. století. Pro již
zminěný rozsah noých poznatků Se tento příspěvek
dotkne zatim dvou nejzajímavějších otáaek, ato, jakým
způsobem se v posledním období života|taďu dostával
pÍichozí do brány ústící do horního nádvoří hradu od
tzv. Ž|žkolry brány na dolním nádvoří a jak se pravdě-
podobně rrywíjelo komunikační schéma hlavního hrad-
níhojádra při velkém donjonu.

Při posuzování konstrukcí vztahujících Se
k předmětu zájmu bylo nutné se zaměŤit především na
rozlišení veškeých ztnte|ných stavebních projevů na
povrchu zďíva, jakými jsou především kapsy po dřevě-
ných trámech, stavební otvory stávajici i zazděné,
rtzné zazdivky a ďozdívky rozlišitelné na zíkIadě
jasných spár a odlišné zdící technologie i použitý mate-
riál. Pro objasnění někteých velmi složiých a málo
transparentních konstrukčních řešení se ukázalo ý-
hodné lyhotovit jednoduchý model dotčené části hra-
du, na němž Ize snžue a čitelněji demonstrovat rekon-
struktivní představy (obr. 1). Výhodným podkladem
pro zaměření všech trámoých kapes se ukázalo přesné
zaměření hradu Rabí z roku 1967 . Zejména pohledové
Ťezy v měřítku 1: 100 se zakreslenými kapsami při-
spěly k rychlejší práci. Přesto bylo nutné některé chy-
bějící kapsy zaměÍit a doplnit je do nově lyhotovených
pohledových plánů.

Pokus o rekonstruktivíí interpretaci konstrukčního
řešení přís-tupu kbráně do horního nádvoří od pro-
storu tzv. Žituovy brány v období posledního hori.
zontu života hradu.

August Sedláček lváďi, že vedle konice (dnes
suterénní sklep) byla trojíbrána, nebo dlouhý prťljezď,
kteým se vstupovalo do hradu a uprostřed mohla být
snad brána s mostem zvoditým.2 Podle Dobroslavy
Menclové byl k dvomímu pručelí Starých pokojů ''při'
staven poftikus, otevřený patrně do prostoru předhradí
arkádami''.' Jiný její popis uvádí, že ''k dvornímu kří-
dlu přiléhaly schody, po nichŽ se stoupalo od' Žižkovy
brány k další bráně, která vedla do kryté chodby ote-
vřené do nádvoří patrně arkádou. Zní zbylyještě otvo-
ry po Stropních trámech. Chodbou či arkádou Se pro-
cháze|o podél stavení (Staré pokoje) až k příčnému
příkopu, kteý chránil přístup do vnitřního předhradí''.a

, A. Sedláček, Hrady, zátky a tvrze Království českého XI,
Praha 1897, s. 82.
3 D. Menclová, České hrady II, Praha 1976, s. 4O7
" Yiz poznfu.nka č. 1, s' 1 1 .

hradu Rabí yzeše| z prozaické
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obr. 2: Hrad Rabí (okr. Klatovy), půdorys hradu podle Dobroslavy Menclové, šedě označeny oblasti zdjmu.

Novější Iiterafara jížuvažuje o přísfupové rampě,s aníž
by byla tatob|ížeji pojednána.

' 
Skutečností je, že komunikační propojení mezi

Z|žkovott bránou a bránou do homího nádvoÍi, mezi
kteými je ýškoý rozďi| cca 5 metrů, obstarávala
skutečně nástupní rampa' jejíž konstrukci bylo možné
odvodit po přesném zaměteni dvomí stěny Starých
pokojů včetně všech dochovaných kapes (obr. 3). Pro-
studováním všech dochovaných prvků nádvorní stěny
a objasněním jejich vzájemného vztahu bylo možné
nastínit principiálně technicky správné konstrukční
řešení celé rampy a také provést možnou podobu celé-
ho přísfupového systému. Pro přehlednost a úspornost

5 T' Durdík, Hrad Rabí, nedatovaná a nepaginovanábrožura
nakladatelství Vega.
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uvedu veškeré indicie vedoucí k objasnění konstrukč-
ního principu v několika bodech'
I) Zkruba uprostřed mezi dochovanými malými větra-
cími okénky nádvorní stěny Starých pokojů se nacházi
velká lylámaná dira ve zdivu, ta jejimž konci je zře-
telně patmý otisk čela masivnějšího trámu (cca 30 x 30
cm v hloubce kolem 30 cm od líce zdiva) ve vyteklé
omítce. Bezesporu se jedná o míSto' kde byl zazděn
jeden z příčných trámů, kteÚ roznášel zatižení přilehlé
části mostovky mezi sousedními podpěrami. Jako další
pozůstatek po vodorovné příčné trámové podpěře mů-
Žeme považovat kapsu těsně nad levým horním okra-
jem přizděného pilířku před vstupem do sklepení Sta-
ých pokojů. Tento trám byl osazen zllruba uprostřed
sedmnáctimetrového úseku rampy, jejiž počátek mů-
Žeme logicky spatřovat hned někde za dochovaným
vstupním otvorem do vrátnice situovaném v prostoru
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obr. 3. Hrad Rabí (olrr' Klatovy), pohled na dochované průčelí tzv. Staých pokojů
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obr. 4.' Hrad Rabí (okr. Klatovy), tzv' Staré pokoje s nóstupní rampou,
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obr. 5: Hrad Rabí (okr' Klatovy), pohled na východní stranu průčelí tzv. StaÚch pokojů nad bývalou Zižkovou

branou. Tečkovaně vyznačen průběh někdejší nástupní rqmpy (dobová pohlednice - sbírka Jana Syřiště).

původní Žlzl<ovy brány' Tomu také odpovídá čára pro-
chéuející vrcholy obou zmíněných trámů, jejíž sevemí
část končí těsně za vstupem do vrátnice, u kterého bylo
pravděpodobně předloženo krátké dřevěné schodišťové
iu-"'ó nezasahující příliš do vstupního prostoru Žtzl<o'
vy brány. Terén je v těchto místech zÍejmě v původní
výšce, neboť navazlje přímo na někdejší dlážděnou
cestu za|oženou přímo na vrcholu klenby suterénního
sklepení (konice) vystavěného preď Žizkovou bránou.
Jížní část čáry by směřovala, pokud by se její sklon ne-
změnil, asi dva metry nad úroveň vjezďu do brány na
homí nádvoří. To však nebylo možné. Patrně již končil
přťmý úsek šikmé rampy v místě jižního nároží Stých
pokojů, kde se mohl opírat o další příčný trám, kteý jIž

nebyl zazděn do dvorního zdiva pokojů (alespoň tu ne-
jsou žádné znate|né stopy), ale mohl se opírat o rryzděné
zídky' kterjmi mohl být původní, dnes zaniklý příkopek
před branou do homího nádvoří oddělen od staršího
příčného Kídla (kuchyně) a sousedního k severu spada-
jícího srázného svahu, jak tomu nasvědčuje ještě zbytek
zidky, o kteý je dnes opřeno nové dřevěné schodiště
vedoucí do staršího příčného Kídla (kuchyně). To' že se
sklon rampy v místě jižního nároži staých pokojů změ-
nil na vodoror,nrou, dosvědčuje i výška prahu vstupu do
příčného křídla, kteý je zbnlba ve stejné úrovni jako

vstup do brány na horní nádvoří. Padací most se pak

musel opírat ve své spuštěné poloze o nějakou podpěr-
nou konstrukci, kterou mohl bý.t opět výhodně po|ožený
příčný trámta vrcholu obou zídek uzavitajicích prostor

někdejšího příkopu. Situace při bráně do hor.ního nádvoří

118

též poukazuje na to, že parkán vybudovaný při patě kři
dla tzv' nových pokojů byl přístupný patrně pouze
v případě' že byl spuštěný paďací most brány do horního
nádvoří. Celou původní situaci před bránou do horního
nádvoří by asi nejlépe potvrdil archeologický výkop'
Prostor kolem vstupní rampy je tradičně považován za
místo, kterého se nedotkly žáďné pozdější úpraly a kde
mohou býtještě původní konstrukce zakonzervovány pod
nevýěženou sutí (obr. 5)'
2) Při výhodném protisvět|e zapaďajíciho slunce bylo
zjištěno, že nepatrně dochovaná omítka probíhá těsně
nad urovní uvažované rampy. Pod touto úrovní se žádtlá
omítka nenachází' To |ze r,ysvětlit tim, že rampa vznl-
kala současně s ýstavbou Starých pokojů. Po r,ystavění
východní stěny se již nedal nízký prostor pod rampou
omítnout.
3) Y jlžni polovině Starých pokojů je patrná vodorovná
řada menších šikmých kapes (cca |5 x 20 cm' hloubka
zakotveni trámů ve zdilu byla poměrně značná), které
D. Menclová patně považovala za otvory po trámech
nesoucích asi dřevěnou chodbu. Na protilehlé straně se
v nepatrném torzu venkovt.i zdi nachází pouze již jenom
jediná dochovaná šikmá kapsa procházejici tloušťkou
zdiva, obdobná kapsám v dvonrí stěně Staých pokojů,
ale mnohem niže. Y tomto případě je nutné řadu kapes
považovat zapoztstatek krovové konstrukce, která nesla
střechu objektu přistaveného pod rampu. ZaráŽejici
aponěkud matoucí však je kolize dvou severních kraj-
ních krokví s níže situovanýlrn otvorem po již zmiňova-
ném příčném trámu. Vysvětlit takovou situaci je nesnad-
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né. Asi došlo k nějakému nedorozumění či náhlé změtě
v projektu. Patmě pak musela být mostovka poněkud
odsunuta od zďi, aby mohla pultová střecha přilehnout k
dvorní stěně starých pokojů (viz obr. 6).

otázkou také je, jak byla podepřena severnější část
rampy (před přizděným pilířkem)' Pokud nebyl další
příčný trámvevázán do prahu Vstupu v 1' patře Starých
pokojů, jehož prostor je poněkud vylámaný, pak musela
byt mostovka podepřena nějakou vzpěrnou dřevěnou
konstrukcí, protože rozpon této části byl příliš dlouhý.
Zďe se musíme však zamyslet nad tím, jak by se příchozí
dostal do prostoru přistavěného objektu a odtud dále do
sklepa, přístupného ma|ým, půlkruhově zak|enuým
portálkem, kdyby byl nástup rampy široký v rozsahu,
kteý předpokIádáme, tedy v šířce, kterou rrymezuje
dvorní stěna Staých pokojů ačást torza imější zdi při-
stavěného objektu a jež činí 4 metry (obr. 4). Takové

řešení by zabrařlova|o přísfupu jak do přistavěného ob-
jektu, tak i dále do sklepení. ZŤejmě rampa při svém
počátečním stoupání neprobíhala v plné šíři prostoru, ale
ponechávala mezi dvorní zídkou, ježnavazovala plynule
na zed, přistavěného objektu a nároŽi Ž;zkov"1.brany.
volný prťrchozi prostor mezt ýchodním okrajem
mostovky a zídkou až do toho bodu stoupání, kdy se dala
mostovka pohodlně podejít. Dále se pak mohla rozšířit
do maximálního rozsahu (a,5 m). Tím mohlo být umož-
něno zásobování přistavěného objektu a sklepa.
4) Větrací okénka prvního nadzemního poďIaží Staných
pokojů jsou rovnoměmě umístěna tak, aby odvětrávala
celé toto jinak nevětrané patro, ale nezasahovala do
konstrukce rampy' Též vstupní otvor do prwního patra
respekfuje danou ýškovou úroveň rampy v místě styku
S rampou tak, aby se do něho dalo pohodlně přestoupit.

*

obr. 6.. Hrad Rabí (okr. Klatovy), pokus o rekonstruktiyní zobrazení vstupní rampy vedoucí od Žtžkovy brány do
brány horního nádvoří a souviseiícího prostředí.
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xzděné oknÚ

[ 
*nst ve za*u netmě převážně po léšs|

l 
k6p.y re zdivu po Wdoavných nosných trárech á Wpěráoh

obr. 7:,Hrad Rabí (okr. Ktatovy), rozvinuté pohledy části západní strany hradeb, jižního průčelí lichoběžníkové

věže a celé západní vnitřní strany hradbv s přistavěnou budovou při horní bráně vlastního iádra'

Ze všech wýše uvedených poznatku |ze též vyvodit

da|ši závěr: Křídlo takzvaných Starých pokojů bylo

vestavěno do stávajícího zápaďniho hradebního operznění

současně s budováním přístupové rampy. objekt Starých

pokojů je evidentně vklíněn mezi starší objekty příčného

triatu 6.o"t'yně) a zápaďní hranolovou véž, tuďíž |ze

předpokládat, že konstrukce rampy vznikla v mladším

období, snad někdy na sklonku 15' a počátku 16. století.

Zďa je produktem poslední radikální přestavby hradu

může ověřit pouze archeologiclcý pruzkum, kteý by

mohl též objasnit původní řešení přístupu v době' kdy

Staré pokoje ještě nestály.
Situaci kolem rampy můžeme charuklertzovat tak-

to: Rampa byla přístupná z Žlžkovy brány' kterou bylo

možt.É dosáhnout patmé jiŽ v této době přírno po dláž-

děném násypu zak|enuti zahloubeného sklepa (konice).

Krátkou dobu tvořila část klenutí sklepa vlastně mostek

širohý 5 metrů, tedy zhuba stejně tak' jako je šíře korido-

nr rampy. Toto zjištění přinesl poslední archeologický

hrad zásobovaI. Žižkova brána podle všech dochovaných
stpp své konstrukce do výše prvního patra byla zaklenuta

valenou klenbou' a jak se zdá jejíjižní strana byla patmě

v celém rozsahu úplně otevŤená' To navozuj e otázku, zďa

takové řešení nevzniklo právě s ohledem na počáteční

stoupání rampy ještě uvnitř věže. Východní okraj rampy

mohl být Wt též stoupající nadezdívkou vnější stěny

přistavěného objektu. K většímu bezpeči atěžši dosaži-

telnosti rampy by to jistě přispělo. Rekonstruktivní obrá.

zek pro větší přehlednost takovou možnost lrypouští
(obr. 6). Poslední část rampy by|a jiŽ nad lokálně qlbu-

dovaným příkopkem před branou do homího nádvoří

6 E' Kamenická, Nové poznatky o stavebnírn vývoji hradu Rabí

ve světle archeologických wýzkumů, Castellologica Bohemica

4,1994, s.321 - 324.
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vodorovná a zakončená padacím mostem. odtud bylo
přístupné po krátké lávce starší křídlo (kuchyné) a také
asi i parkán, do něhož si jinak přístup rrysvětlit nedove-
deme. Příkop byl asi uzavÍetý zídkou i z východní stra-
ny. Zidka jednak zabraíova|a případnému útočníkovi
dostat se pod bránu, ale také mohla nést příčné trámy
podpírající mostovku i konec rampy. Vzhledem k šíři

rampy a vstupních bran musíme počítat s dopravou
i koňskými povozJ ažnahomi nádvoří, kde se nacházela
v té době hlavní kuchyně arozsáhlá skladovací sklepení'

Vývoj komunikačního schématu hradního jádra ko-

lem donjonu
Značně komplikovaný se také jeví vývoj vlastního

hradního jádra ajeho komunikačních vazeb. Jádro sestá-
vá z mohutného donjonu obehnaného na severu' západě
a jihu nízkou parkánovou hradbou, mezl' niž a hlar'ním
hradebním okruhem probíhala cesta od brány do jádra

hradu k lichoběžníkové věŽi vetknuté do severní časti
hradby. opomineme-li nejstarší románskou fáai, o jejiž

podobě za současného star,rr poznáni nevíme téměř nic'

tromě toho, že donjon byl tehdy přístupný ďnes zazďě-
ným okrouhle zaklenutým portálem, situovaným na

západni straně donjonu v úrolini dnešního 1. patra. Roz-

sah původního opevnění kolem věže fleznžLme. Proble-
matické je vztahovat nízký parkán, který donjon obíhá,
do této stavební fáze.Knejstaršímu období se tedy zatím
nelze bez archeologického ýzkumu více vy.j ádřit.

Někdy, snadpočátkem 14. století, byl donjon obto-

čen vysokým hradebním okruhem, do kterého byla vta-

žena i lichobéžniková věž na severu. Jeji jIŽni pručelí

a přilehlé hradby na zápaďni a ýchodní straně nesou
dodnes svědectví o pavlačovém a ochozovém systému
v podobě velhých současně se zdivem vyzdivaných
kapes, či kapes pozůstalých po obezďivaném trámoví

ataké později vy\ámaných kapes (obr. 8). Jak již bylo

zmíněno, k ujasnění konstrukčního řešení byl vyhotoven
model (1 : 50) pouze této části hradního jádra s přesným

rozmístěním všech kapes (i po lešení). Do uvažovaných
otvoru po nosných trámech (sou jak šikmé, tak i vodo-
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rovné) byly zastrkány dřevěné modelářské nosníčky v
původním úhlu sklonu jak ke svislé, tak i k vodorovné
rovině zdiva. Celý nosný systém bylo potom možno
rekonshuovat mnohem snadněji, než posouzením přímo
na místě, či hodnocením rozloženého pručelního zobra-
zení stěn se zakreslenými kapsami (obr 7). K tomu je
třeba podotknout, že zdeby|y rozlišeny tři druhy kapes:
l) Kapsy dodatečně r,ysekané, nepravidelné, cca 40 x 40
- 80 x 50 cm v hloubce maximálně 50 cm pro vodorovné
nosné trámy.
2) Kapsy po vložených a současně obezdívaných trá-
mech vodorovných i šikmých cca 30 x 30 - 30 x 50 cm,
jejichž hloubka sahala, pokud to bylo možné Zjistit, od
70 - 140(!) cm.
3) Kapsy po samonosném lešení cca 10 x I0 - 72 x 12
cm.

Nej starší rekonstruovatelné schéma komunikačních
yazeb v prostoru hradního jádra mohlo mít tuto podobu:
Z rozšíÍeného severního prostranství mezi donjonem a
lichoběžníkovou věží, kam se přichozí dostal poté' co

.prošel kulisovou bránou kolem jižní azápadtí strany
donjonu, se vystupovalo po dřevěném schodišťovém
rameni na mezipodestu vzpíranou dvěma šikmými pod-
pěrami a odtud pak po dalším schodišt'ovém rameni
opřeném o samostatný trám se dalo vstoupit na pavlač v
úrovni 2. patra lichoběžníkové věže. Zde se nachírzel
hrotitě klenutý vsfup, jenž umožňoval vstup do věže. |.
patro a přízemi bylo pak pravděpodobně přístupné po
vnitřním schodišti. Pavlač ve druhém patře byla dosta-
tečně široká, aby se kolem výstění druhého schodišťo-
vého ramene dalo přejít na jeji východnější část, jejíž
konstrukce končila až na vnitÍní ýchodní straně hradby.
odtud patrně stoupalo další schodišťové rameno vedoucí
ke koruně hradby' opatřené tehdy nejspíše cimbtřim, aŽ
do míst, kde jsou zÍetelné na vnitřním líci východního
zdiva těsně vedle sebe tři Šikmé vzpěry 1obr. 7)' Ty
zÍejmě podpíraly část mostovky směřující kolmo od
hradební zdi k pilíři vyrustajícímu z patkánové zídky na
severní straně donjonu, v jehož sevemí stěně při horním
okraji nalezneme opět další tři šikmé vzpěry, vzpirajici
kdysi ďejmě konec mostovky. odtud se pak přešlo po
paďaci lávce do vstupní branky umístěné ve druhém
patře sevenrí stěny donjonu. Románský Vstup V pn,ním
patřeJyl jižbezpochyby zazděný. Ze vzepŤené mostov-
ky se dalo též pŤejít na ochoz přilehlého ýchodního
hradebního úseku. Z pavlače ve drutrém patře lichoběž-
níkové věže š1o též přestoupit po mírně stoupajícím
schodišti' po němž jsou dosud vidět stopy ve zďivu, na
západni hradební okruh. Takto byla umožněna plynulá
cirkulace kolem celého hradního jádra. Jakýmzpůsobem
byl přístupný prostor úzkého parkánu, jLžnelze z1istit.

Do centrálního hradu se vstupovalo prolomeným
otvorem v kulise obvodového zdiva pÍijeho jihovýchod-
ním rohu' K příslušensítibrány patřilo také patrně čás-
tečně hrázďěné patro vestavěné do zlomu obvodové
hradby. Nad úrormí ochozu na jihovýchodní straně hrad-
by Se dodnes dochovala naďezďěná štítová zeď
s ustoupeným zďivem, v němž lze doposud spatřovat
okénko se sedátkem. Konstrukci je možné charakterizo-
vat jako pozůstatek po ýše zmirĚttém patře, určeném
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obr. 8'. Hrad Rabí (okr Klatovy), pohled na jižní průčeli
lichoběžníkové věže před donjonem z prostola dvorku
(foto z pasportu SHP Rabí SÚRPM) Praha ]970).

obr. 9: Hrad Rabí (okr. Klatovy), vstup do jítdra hradu
s budovou při bráně (oto z pasportu SHP Rabi
SURPMO Praha 1970)
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obr' ]0: Hrad Rabí (okr. Klatovy), pohled na kori-

dor mezi donjonem a budovou při horní bróně se

schodišťovým přístavkem (dobová pohlednice

soukromá sbírka Zdeňka Martínka).

pro strátž stÍežici vstupní bránu. Podobný kamenný

zýšený štít, jaký se dochoval na jtžní straně, |ze pÍed-

pokládat i na straně ýchodní. Ten pak mohl později

padnout při úpravách vynucených přístavbou pozdně

gotické ven vysunuté budovy. Severní azápadní chráně-

nější strany by|y jlž asi jenom hrázděné (rekonsíukce

obr.11).
Patrně ještě před rokem 1470 se dotkly jádra další

stavební íryralry. K jihovýchodnímu nárožíktaďebni zďi

byla po předchozím ubourání části koruny zdiva (včetně

cimbuří) a jeho opětném nadezdění připojena velká ob-

délná budova, vysunutá ven do prostoru velkého horního

nádvoří. Její východní čelo bylo opatřenou novou vstup-

ní bránou. Prostor brány přímo navazova| na druhou,
původně první kulisovou bránu horního hradu. Hned za

vstupem Íéto bÍány byl jihovýchodní kout parkánu asi

odbourán a nově opatřen kamenným schodištěm vedou-

cím do prostoru parkánu. odtud vedl přímý vstup jednak

do 1. patra budovy při bráně' ale také se odtud dalo ry-

stoupit po nově vybudovaném podklenutém schodišti do

2.patrabudovy (obr. 9). Zde se z prostoru před dveřním

vstupem dalo přejít na oc|tozprocházejici kolem bývalé.

ho, ale jIž zrušeného patra nad branou na j1žni hradební

r22

okruh, kteý by| jíž v této době opatřen hrázděným kry-
tým ochozem. Z druhého patra budory při bráně se dalo

opět i,yjít seveměji situ.ovanlí'rn vstupem na dvorní pavlač,
po níž jsou zde ještě viditelné stopy ve zdivu (obr. 10). Z

ní se plyrrule přešlo na ochoz ýchodního hradebního
úseku, kteý byl asi rozšířen o vysunutou dřevěnou část.
Tato Strana hradeb byla patmě opaťena kamennou před-
prsní snad opatřenou cimbuřím (část této předprsně se
ještě dochovala). Komunikační systém ostatních pavlačí a

ochozů zůstal patmě zachován v původním rozsahu, jak

tomu bylo ve 14. století (obr. l2).
K posledním zásaďním zásahům do hradního jádra

došloještě koncem l5' apočátkem 16. století (nepočítaje
patrovou vestavbu pÍi jižni hradbě a drobné úpraly v
parkánu). Budova při bráně byla zýšena o další ustou-
pené patro, z kterého byla přístupná lávka vedoucí k

nově lybudovanému vstupu do třetího patra donjonu'
Aby byl umožněn přístup nejenom do tohoto nového
patra budo.iry při bráně, ale také do vyloženého hrázďě-
ného podstřeší, které je ještě vidět na dochované části
Willenberkova vyobrazení z roku 1602 (obr. 14)' byl
proto zÍizen podklenuý schodišťoý přístavek (obr. 10)
připojený k severozápadnímu nároží budoly při bráně.
Rozpěrný prampouch, na němž točité schodiště spočí
valo, ovšem přerušil původní plynulý přístup na wýchod-
ní hradební ochoz z pavlače druhého patra budoly' a tak
byl zřejmě proražen nový přístup přímo v sevemí stěně
tohoto patra' S tímto výstupem jtž by|o počítáno při

zÍízováni točitého schodišťového přístavku. protože

severovýchodní čelo přístavku se ploše napojovalo k
zápaďni zárubni ýstupu, aby umožnilo pohodlný přístup

ke dveřím. Pokračování ochozu východního hradebního
okruhu již asi nenavazovalo na mostovku vedoucí na

opěmý pilíř padací lávky, ale pÍechíne|o nejspíše na

severní úsek wýchodní hradby, kde byla předprsní zídka
(cimbuří) odbourána a na jejím místě vznikl rozšířený
|téi;:děný ochoz, vzpítaný z vnější strany šikmými trámy
(na obr. 13 je v tomto místě ponechán volný prostor).
Toto opatření snad umožňovalo lepší nástup na další
pavlač lichoběžníkovévěŽe, která se stala součástí nově
nadezděného patra opatřeného třemi vellcými arkýři. Na
zák\aďě dendrochronologického datování Zbýku masiv-
ního trámu nesoucího pavlač, po němž zísta|a obrovská
kapsa v západní stěně, můžeme tuto část datovat k roku

74',71.
Ale waťme se ještě do třetího patra budovy při

bráně, přístupného' jak již bylo řečeno' po pravotočivém
schodišti vybudovaném ve schodišťovém přístavku. Z

tohoto patra se dalo jednak vystoupit na mostní kon-

strukci vedoucí poněkud šikmo vzhůru k nově prolome-

né brance ve východní stěně třetího patra donjonu, opat-
Íené padací lávkou' a|e téŽ bylo moŽré vy'jít dalším
dveřním otvorem v jlhozápadním koutě zmíněné budo-
r,y, tentokrát na jakýsi lyhlídkoý ochoz umístěný na

koruně poďstalé štítové zdi po někdejším polohrázdě-
ném patře nad branou. Toto provedeni j1ž poukaruje na
počínající renesanční tendence a napovidá, že tÍetí patro

budovy při bráně včetně schodišťového přístavku mohlo

vznjknout skutečně počátkem 16. století (zaupozorténi
na tento fakt děkuji ing. arch' M. Hauserové).
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Stávající pavlačový systém při lichoběžní-
kové věži by| zce|a zrušen. Noý přísfup k most-
nímu pilíři na sevemí straně donjonu pak umoŽ-
nila lávka připojená k pavlači ve třetím patře li-
choběžníkové věže. Protože se jednalo o velký
rozpon' musela bý podepřena. K tomu byIy ňej-
mě využity dvě kapsy při vstupu do hrotitého
portálku ve druhém patře' do kteých mohly být
zakotveny podpěry. Vchod do druhého patra věže
byl zároveřl zazděn, Vzhledem k tomu, že nebylo
pak možné přestoupit z pav|ače ve druhém patře
na ochoz zápaďtího hradebního okruhu, sestupo-
valo se na tento patrně po novém schodišťovém
rameni vedoucím z pavlače 3. patra přesně nad
pruběhem původního. Protože by stráž při sestupu
nebyla kryta, byla zvýšena i část štítové zdi
v zápaďním ohybu při lichoběžníkové věži tak,
aby se ke koruně zed, zužova|a. Tato naďezďlvka
přilehla k zakončení stávající střechy lttár:ďěného
ochozu, po niž zustal viditelný šikmý otisk, záro-
veňje patrná spára nadezdívky.

Změna komunikačního systému patmě neu-
možňovala přístup do jednotlivých pater lichoběž-
níkové věže a z těcbto důvodů byl zŤízen noý
přístup prolomením vstupu v pÍízemi, kteý byl
zajištěn téměř 1, 5 mehu hlubokou kapsou pro
zasunutí závory' Tak bylo možné dosáhnout 1.
a2.patra, zatimco třetí bylo přísfupné asi jenom
zochozi (obr. 13). To, že tento vstup vzr.ttkl aŽ
v poslední stavební fázi, ďokláďá i fakt, že vnější
|íc zdiva po pravé straně vstupu l,ykan|e v rozsa-
hu nutného odbourání pro vyzdění závorové kapsy
zjer'nou anomálii, včetně vyzďěni přilehlého pří
zemního okénka (byIo zazděno' pak vytrháno
ostění a vzniklé kapsy znolu dozděny), a|e též
šfukový vlys kolem dveřního otvoru. Také musí
me někdy v této době počítat i s ýstavbou pří-
zemniho pomocného hosp JdářSkého objektu při-
mknutého k dvorní stěně lichoběžníkové věže, po
jehož zastropení zůstaly ve zdivu velké, dodatečně
vylámané kapsy (obr. 7).

o detailním vývoji celého hradního jádraby
se jistě dalo dále diskutovat (a jistě bude předmě-
tem budoucí širší polemiky), neboťjenom donjon
prošel mnoha změnami i úpravami a jeho vývoj
sám stojí za samostatnou sfudii. Nejasný je i účel
a stáří nizkého parkánu opatřeného vně mohutným
skarpem, ktery obíhá donjon na severní, zápaďni
a jižní straně. Sama lichoběžníková věž se Stala
v poslední době předmětem odborného stavebně
historického zkoumán| atak|ze jenom čekat, že
hrad Rabí přestane být časem složiým a vývojově
nejasným objektem, ale stane se poučnou čítankou
vwoje našich hradů, neboť k tomu všemu má
stále dost předpokladů'

obr. ] ] : Hrad Rabí (okr. Klato-vy), pokus o rekonstrukci jódra ve
]4. století.

obr ]2: Hrad Rabí (okr. Klatqvy), pokus o rekonstrukcijádra
v poslední čnfiině ] 5' století'

obr ]3: Hrad Rabí (okr. Klatovy), pokus o rekonstrukci.jádra
v ]6, století.
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obr. I4: Hrad Rabí (okr' Klatovy), Vyobrazení hradu na kresbě Jana Willenberka z r. ]602 (střední vytržená část

se nedochovala) a pokus o rekonstrukci Willenberkovy kresby na základě superpozice s rekonstruktivním modelem

vyhotoveným (twtorem.
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obr. I5'. Hrad Rabí (okr' Klatovy), pohled na jižní ptučeli
lichoběžníkové věže před donjonem (oto z paspoúu SHP
Rabí SÚRPM) Praha ]970).

Smyslem této sfudie bylo především pokusit se na-
stitit zatím pouze jen některé otánky ýkajíci Se komuni-
kačních vazeb bradu Rabí. Cílem autora je dořešit tento
zájem komplexně pro ce|ý areál. Jedním z významných
úkolů budoucnosti je i otázka týkajíci se například dosa-
žitelnosti ochozů vnějšího pozdně gotického opevnění
a jejich propojenosti s ostatními hradními objekty.
Zkoumání komunikačních spojnic mezi jednotliými
prvky složitého hradního organismu' jejich kombinač-
ních řešení' složitosti a důmyslnosti by mohlo bý pÍi-
nosným poznáním nejen pro objasnění životanahradě,
ale také skvělým svědectvím o způsobu zajíštěú obrany
a bezpečnosti celého hradu, které mnohdy posuzujeme
pouze na záklaďě povrchního rozlišení podoby a mohut-
nosti jeilňotlivých prvku, jakými například jsou věže,
hradby. baŠty a podobně.

(všechny kresby autor).

Erwágung ůber einige Kommunikationss.
chďmata der Burg Rabí.
Milan Novobilský

Gegenstand dieses Beitrags sind der Versuch einer Re-
konštruktion des einstigen Zugangs zum oberen Hof der Burg
Rabí zwischen dem 4. (sog. Žizkov-Tor) und dem 5. Burgtor
und eine Erwágung iiber die Entwicklung der Kommunikatio-
nen im eigentlichen Kembereich der Burg.

Anhand der an der Hofwand der sog. Alten Gemácher
erhalten gebliebenen Spuren wurde festgestellt, dass der Hó.
henunterschied zwischen dem 4. und dem 5. Burgtor mit Hilfe
einer schrágen Rampe iiberwunden wurde, unter die dariiber
hinaus ein tiberdachtes objekt eingezwángt war, dessen Dach-
konstruktion eine ganze Reihe tiefer schráger Aussparungen
(Taschen) hinterlassen hatte. Dort, wo die Steigung der Rampe
begann, war an der linken Seite zwischen der Rampe und der
Óstlichen AuBenmauer offenbar ein freier Raum belassen wor-
den' durch den man bis zum Eingang des besagten Gebáudes
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gelangen konnte. Von da aus waÍ dann der Keller im Souter-
rain des Fliigels der Alten Gemácher zugánglich. Vom ersten
Drittel der Rampensteigung aus konnte man auch zum bis
heute erhaltenen Eingang in das erste Geschoss der Alten
Gemácher gelangen. Das Ende des schrágen Teils der Rampe
ging in einen waagrechten Teil iiber, von wo aus man wieder-
um iiber einen kurzen angefiigten Steg den álteren Querfltigel
(Ktichenblock) erreichte. An den waagrechten Teil der Brtik-
kenbahn schloss sich die Zugbriicke an, die das Tor zum obe-
ren Hof veÍsperrte. Die Rampe wurde Bestandteil des schon
errichteten GebáudeflÚgels der Alten Gemácher, der offen-
sichtlich irgendwann am Ende des 15. und am Anfang des 16.
Jahrhunderts entstand. Die mógliche Form des gesamten
Kommunikationssystems mit den benachbarten Objekten wird
von der Rekonstruktion auf Abbildung Nr.4 dargestellt.

Zweifellos i.iberaus interessant ist die Entwicklung der
Kommunikationszusammenhiinge im Zentrum der Burg, das
irgendwann am Anfang des 14. Jahrhunderts zum Kristallisati-
onspunkt der Entwicklung der Burg wurde. Um den ursprting-
lichen, noch romanischen Donjon, der noch mit einer niedrigen
Zwingermauer umgeben waÍ, entstand allmáhlich ein máchti-
ger Wehrmauerring, in den im Norden ein trapezfórmiger
Turm eingekeilt war. Auf Grundlage der Spuren, die die tra-
genden Konstruktionen der Umgánge und Pawlatschen hinter-
lassen haben, wurde das Kommunikationssystem am trapetz-
fórmigen Turm rekonstruiert, das zum Ausgangspunkt fÍir den
Zugang zum Wohnturm, dem Donjon, und die benachbarten
WehrgŽinge wurde. Dieses ursprtÍngliche System veránderte
sich im Laufe der Zeit, bis es schlieBlich erheblich reduziert
wurde. Im 14 Jahrhundert war der Kernbereich durch das Tor,
das die Kulisse der Wehrmauer an ihrem stidóstlichen Knick
durchbrach, zugŽinglich. Allem Anschein nach hatte das Tor ein
auskragendes, abgestiitztes, wahrlscheinlich in Holz oder als
Fachwerk ausgefiihrtes Obergeschoss. Vom Tor aus setzte sich
der Weg auf der Stid- und Westseite um den Donjon herum fort
und miindete auf einem kleinen Hof vor der Stidfassade des
trapezfórmigen Turms. Von hier fuhrte ein Treppenlauf auf die
Pawlatsche im zweiten Geschoss. Von der Pawlatsche konnte
man tiber eine Treppe auf den benachbarten Wehrgang des
westlichen Abschnitts der Wehrmauer gelangen und auch zu
einer Treppe, die zum senkřecht in die Krone der óstlichen
Wehrmauer eingespannten Steg anst; .g. Dieser Steg wurde am
Ende von Spreizen gesttitzt, die in einem Steinpfeiler verankert
waren, dessen Krone das Widerlager eines Zugbrtickchens
bildete, das den Zugand zum zweiten Geschoss des Donjons
verschloss (Abb. 9). Ungefáhr im|etzten Viertel des 15' Jahr-
hunderts wurde an das Tor ein Gebáude angebaut, dessen erstes
Geschoss tiber eine Steintreppe zugánglich war' die unmittelbar
links neben der Miindung des Tors angelegt worden war und
die in den Zwingerraum zwischen der óstlichen Wehrmauer
und der Westwand des Donjons hinaufftihrte Von hier ge-
langte der Ankómmling iiber ein gewólbtes Treppenhaus wei-
ter in das zweit Geschoss dieses Gebáudes am Tor. Gleichzei-
tig konnte man vor der Eingangsttir auf einen Umgang hin-
tibergehen, der auf den sůdlichen Wehrmauening fÍihrte. Vom
zweiÍen Geschoss des objekts konnte man ebenfalls auf eine
Pawlatsche hinaustreten, die iiber dem Zwinger eingebaut
worden war und die kontinuierlich an den hólzernen verbrei-
terten Teil des Wehrgangs der óstlichen Mauer ankniipfte
(Abb. l0). Im 16. Jahrhundert bestand das ursprtingliche Paw-
latschensystem nicht mehr. Der trapezftjrmige Turm wurde um
ein weiteres Geschoss aufgestockt, der Eingang im zweiten
Geschoss vermaueÍt. Den Zugang zum Turm ermóglichte in
dieser Zeit wahrscheinlich nur der Wehrgang, der an die Tiir,
die in der Nordwand des zweiten Geschosses des Gebáudes am
Tor durchbrochen worden war, anschloss Von der Pawlatsche
des neu angelegten obergeschosses des trapezfÓrmigen Turms
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fiihrte dann offenbar ein Verbindungssteg zum Briickenpfeiler.
Das Gebáude am Tor erhielt ein weiteres - ein drittes Ge-
schoss, das tiber eine Wendeltreppe zugiinglich war. Diese
Treppe besaB eine zylindrische Ummantelung aus Ziegeln, die
von einem Strebebogen zwischen der Nordwestecke des Ob-
jekts am Tor und dem Donjon gesttitzt wurde. Im dritten Ge-
schoss fuhrte an der Westseite eine Tiir auf den Steg und er-
móglichte so den Zugang zur Zugbrticke des neu durchbroche-
nen Eingangs im dritten Geschoss des Donjons. Ein weiterer
Ausgang in der Westwand fiihrte auf einen Ausichtsumgang,
der ůber der Kulisse der erhóhten Wand des siidlichen Wehr-
mauerrings angelegt worden war. Der kleine Hof vor dem
Trapezturm wurde mit einem unbekannten Objekt bebaut, das
sich, nachdem die auf die Pawlatsche fÍihrende Treppe beseitigt
worden war, an die Turmwand und einen Teil der óstlichen
Wehrmauer anschmiegte. Um die Situation der tragenden
Konstruktionen am trapetzfórmigen Turm besser rekonstruie-
ren zu kónnen, wurde ein Modell angefertig (Abb. 17). Das
mógliche Aussehen dieser Entwicklungsphase ist auf Abb. l5
dargestellt.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Modell der Rekonstruktion
der tragenden Holzkonstruktionen des trapezfórmigen Turms

vor dem Donjon (Foto M. Novobilský)'
Abb' 2: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Grundriss der Burg nach
Dobroslava Menclová, das Interessengebiet ist farbig gekenn-
zeichnet.
Abb. 3: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Ansich der erhalten geblie-

benen Fassade der sog' Alten Gemácher'
Abb. 4: Burg Rabí (Kreis Klatovy), sog' Alte Gemácher mit
der Zugangsrampe.
Abb' 5: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Ansicht der óstlichen Seite
der Fassade der sog. Alten Gemácher úber dem ehemďigen
Žižka-Tor. Die Prrnktierung gibt den einstigen Verlauf der
Zugangsrampe an (zeitgenóssische Ansichtskarte - Sammlung
von Jan Syřiště)

Abb. 6: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Versuch einer bildlichen
Rekonstruktion der Zugatgsrampe' die vom Zižka-Tor nlm
Tor des oberen Hofs und den benachbarten Objekten ftihrte.
. Abb. 7: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Abwicklung der Ansich.
ten eines Teils der Westseite der Wehrmauern, der Stidfassade
des trapezfórmigen Turms und der ganzen westlichen Wehr-
mauerinnenseite mit dem Objekt, das am oberen Tor des ei-
gentlichen Burgkerns angebaut worden war.
Abb. 8: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Blick auf die Siidfassade
des trapezfórmigen Turms vor dem Donjon vom Hofraum aus
(Foto aus der Uňtersuchungsbeschreibung SHP Rabí sÚRPMo
Praha 1970).
Abb. 9: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Eingang zum Burgkern
vom Gebáude am Tor aus (Foto aus der Untersuchungsbe-
schreibung SHP Rabí sÚRPMo Praha 1970)'
Abb. 10: Burg Rabí (Kreis Klatovy)' Blick auf den Korridor
zwischen dem Donjon und dem Gebáude am oberen Tor mit
dem Treppenhausanbau (zeitgenóssische Ansichtskarte - Pri.
vatsammlung von Zdeněk Martínek).
Abb. 11: Burg Rabí (Kreis Klatolry), Versuch einer Rekon-
struktion des Burgkerns im 14. Jahrhundert.
Abb. 12: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Versuch einer Rekon-
struktion des Burgkems im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts.
Abb. 13: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Versuch einer Rekon-
struktion des Burgkerns im 16. Jahrhundert
Abb' 14: Burg Rabí (Kreis Klatovy), Darstellung der Burg auf
einer Zeichnung von Jan Willenberk aus dem Jahre 1602 (der

mittlere herausgerissene Teil ist nicht erhalten.geblieben) und
Versuch einer Rekonstruktion der Zeichnung von Willenberk
auf Gundlage der Superposition mit dem Rekonstruktionsmo-
dell, das der Autor angefertigt hat.
Abb. 15: Burg Rabí (Kreis Klatolry), Blick auf die Siidfassade
des trapezfórmigen Turms vor dem lonjon(Foto aus der Un-
tersuchungsbeschreibung SHP Rabí sURPMo Praha 1970).

Alle Zeichnunsen von Author

(Úber setzung P. Zieschang )
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