
Vyhodnocení ná|ezů při statickém zajištění a opravě
fasád hradu Rvchmburku
Jiří Slavík

Hrad Rychmburk u Skutče (k. ú.
Předhradí, okr. Chrudim), kteý je již a5
let sídlem Domova důchodců, patÍi mezi
ýznamná panská sídla ýchodních Cech
(obr. 1 a 2)' Dnes jej oceňujeme přede-
vším jako hradní stavbu' jejíž funkce ne-
skončila na konci středověku, ale byla
kontinuálně lryužívána a velkou opravou
a přestavbou na přelomu 18. a l9. století ji
tehdejší majitel zachrán1| pro budoucnost.
V letech 1999 a 2000 bylo ve dvou eta-
pách realizováno statické zajlštěni a opra-
va fasád.' obnova fasád byla provedena
na plochách statického zabezpečení, na
rnrějším obvodě hradu a na plášti takzva-
ného domečku. Dobře dochované omítky
jihozápadní a jihovýchodní fasády byly
pouze vyspraveny' a tak zde nedošlo
k mnoha noým zjištěním. Z tohoto důvo-
du jsou i mnohá zjištění na ostatních pru-
čelích kusá. Pruzkumy a dokumentace
byly prováděny pruběfuě od stavby lešení,
především však při snímání dožllých partlí
omítek a čistění zdiva."

Historií hradu Rychmburku se zabý-
va| jiŽ FrantiŠek Alexander Heber,3 sou-
vislý přehled dějin a popis zpracoval August Sedláček.a
Stav poznání stavebního vývoje hradu však donedávna

' p.q.try obou etap pfipravila královéhradecká kancelař INRECO
pod vederrím Ing. Peha Rohlíčka s péčí o maximální zachování
autentických součástí stavby. Statické zabezpeč,eti se ýkalo
především brány, ve druhé etapě byl zajištěn přístavek záchodů
na severovýchodním pručelí a tzv' domeček - jednopatrové
stavení s hodinovou vížkou v jihov'ýchodní frontě hradu. Na
severovýchodním a severozápadním pručelí došlo i na dozdí-
vání fi ýměny poškozených líců zdiva.
, Přitom se ukázalo, že ýdenni krok kontrolních dnů, při nichž
byla dokumentace prováděna, je v nejdůleŽitějších etapách
(stavba 1ešení, odstraňování doŽilých partií omítek) příliš řídký
a mnohé situace tak unikly dokumentaci. ovšem na druhou
stranu - denní přítomnost dokumentátora na odlehlém objektu
prakticky neni možná a často by na místě měl práci na půl
hodiny anebo by se stavebni práce odehrávaly na dříve pro-
zkoumaných p1ochách. Přitom se nelze spo1éhat na informace
stavbyvedoucího, kteý má jen výjimečně potřebný rozhled
a pochopení pro pořeby památkové dokumentace Ideálním
případem by bylo, kdyby dokumentátor mohl být členem do-
davatelského tymu. Marginální charakter má zjtštětti, že na
syazích pod stojícím zastřešeným hradem lze sbírat kromě
oblyklých materiálů (keramika, sklo, kovové součástky) také
fragmený kamenných architekton ických článku.
, F. A. Heber, Bóhmens Burgen, Vesten und Bergschlósser I,
Prag1843, s. 188 - 201
. A. Sedláček, Hrady' zátllky a tvrze království českého I -
Chrudimsko, Praha 1881, s. 75 - 88.
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obr ]: Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), pohled od jihozipadu (foto SPÚ
Pardubice, M. Kolepar 1976).

ustrnul ta poznatcích Dobroslavy Menclové.5 Množství
zásadnich informací přineslo poslední desetiletí: v roce
1994 neve|ký záchranný archeologický výzkum' prove-
dený při položení nové kanalizace' roku 1999 sledování
zajištění brány ajihovýchodní hradby, v roce 2000 do.
kumentace opra\y vnějších fasádo a následně zpracovátti
z]rcáceného stavebně historického orůzkumu mosnr
a parkánové hradby'7 AČkoliv byta pti těchto akcích
ziskána značtá suma noých informací, nelze prohlásit,
že poznáni dějin a stavebního vývoje hradu je dostateč-
né. Množství stavebně historických a archeologických
situací anáIezů bohužel zaniklo beználežité dokumenta-
ce v pruběhu posledních padesáti let.

, D. Menclová, Ceské hrady 1, Praha 1972, s. 358 - 360; T.
Durdík' Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999,
s. 488 - 490.
6 J. Frolík' Zácbranrlý ýzkum na hradě Rychmburku ft. ú. Před-
hraď' ok. Chrudim) v roce 7994, Zpravodaj muzea v Hradci
Králové č. 20 1994, s. 109 - l 14; J. Slavík' Hrad Rychmburk,
k.ú. Předkadí, okr. Chrudim, oprava vstupní brány ajihoý-
chodní hradby. Stavebně historická dokumentace, Památkoý
ústav Pardubice 1999; J. Slavík - B. Šeda, Hrad Rychmburk k'
ú. Předhradí, okr. Chrudim, 2. etapa statického zajištění a
obnor,y pláště hradu. Stavebně historická dokumentace. Pa-
mátkový ústav Pardubice 2000.
' J' Slavík, obnova pláště mostu a parkánové hradby hradu
Rychmburk, Předhradí čp. 17, okr. Chrudim, Stavebně histo-
rické zhodnocení, státní památkový ústav Pardubic e 2OO1 .

145



J. Slavík - Vvhodnocetiná|ezit

Obr. 2: Rychmburk (okr. Chrudim), situace hradu s vy-

značením jednotliých částí: a) věž, b) brána, c) Severo-
zópadní křídlo, d) palóc, e) tzv. domeček, fl hradba' g)

parkán, h) most.

Vmik hradu je zaha|en tajemstvím, způsobeným
především nedostatkem písemných pramenů. Stavební
podoba i archeologické nÍlezy do^volují datovat jeho

počátky do prvních let |4, století.o Nejstarší písemná

zpráva o hradu pocháni z roku 1325, kďy ná|eže|b|iže
neznámému Tasovi a pánům z Mrdic. Ve druhé polovině

14. století hrad patřil pánům z Pardubic a v roce I42I jej

získali husité. od konce husitských válek až do roku
1500 náležel Pardusům z Yrákova. Do přelomu 15.

a 16. století je kladen nedávno archeologicky a pos|éze

i na stavbě samé zjištěný požár hraďl, jemlžpŤeďcháze|a

rozsáh\á pozdně gotická přestavba., Po roce 1500 byl

hrad v majetku párrflz ValdŠtejna na Hrubé,Skále. Tehdy
došlo k jeho goticko-renesanční přestavbě''" od polovi-

ny 16. století náležel Berkům z Dubé, kteří někdy na
počátku poslední čtr,,rtiny 16. století provedli nástavbu

věže (bergfritu) a její fasádu pokryli sgrafitovým kvád-
rováním.ll Po roce 1669 došlo na hradě k rozsáhlé pře-

stavbě, z niž |ze identifikovat úpravu 2. patra věže na
kapli.

od roku 1718 patřil hrad Kinslcým, nebyl qužíván

a pustl.12 V polovině 18. století -!vl údajně krátkodobě
bez střech a věžbroz:ia zÍicenim.,' Po roce 1194 upravl|

E.J. Frolft' Záctranný výzkum...' s. 111'
9 Tamtéž' s' 1l1; J. Slavík - B. Šeda, Ilrad Rychmburk'..' s. 13'
10 J. slavík - B' Šeda, Hrad Rychmburk...' s. 12 - 13'

'1 F. K,'bec, Renesanční sgrafitová bosáž ve sředních Ce-

chách' Praha 1996' s. 57 (pozn.275).

'2 A. Sedláček: Hrady..', s. 75 - 88'
13 T. Šimek a kol., Hrady, zárrtky atvrze v Cechách, na MoraG

a ve Slezsku VI - ýchodní Čechy, Praha 1989' s. 429. Docln-

vání sgrafitové omítky rta véŽí však svědčí o tom, že situace

nebyla tak dramatická' jak se dosud líčilo. obraz fuadu pod

sťechami a ve vcelku dobrém stalu podávají i ikonograťrcké
prameny, zejména veduta Jana Venuta a od ní odvozená Kuni-

kova litografie. Šimek a kol', Hrady'.', s. 429 naztačlji, že

k úpravám hradu mohlo dojit 11ž po převzetí panství Filipem

Kinskýmv r.I,763.

146

vě fasád hradu Rychmburku

brad Filip Kinský v zásadě do dnešní podoby.'o V roce
1823 se dostal do majetku rodiny Thurn-Taxisů a sloužil
ke sprár,ním účelům panství. Poslední desetiletí 19. sto-
letí bylo dobou úpravy hradního objektu, manifestované
vybudováním romantizujicích věžoých nástaveb nad

ýchodním schodištěm a tárožím j1hovýchodní stavby. 15

V roce 1945 by| hrad konťrskován, o tři roky později
přidělen České obci sokolské a v roce 1953 byl převeden
na československý stát, zastoupený odborem loJltury
a školství Krajského národního výboru v Pardubicích.
Hrad sloužil stejně jako v předchozím období k ubýová.
ní zaměstnanců velkostatku. ByI zařazen do II. kategorie
státních hradů a záttlktt, teďy bez ýhledu na budoucí
zpřístupnění veřejnosti. V roce 1955 byl hrad převeden
odboru sociálních služeb okresního národního rrýboru v
Chrudimi a zača| sloužit jako Domov důchodců pro 105
osob (včetně domu čp. 72)',o Posléze byl počet ubytova-
ných snížen na 66 osob. V polovině sedmdesátých let 20.
století mělo dojít ke statickému zabezpečeni oper'nění
městečka a k rozsáhlejším stavebním úpravám celého
hradu. Jako podklad pro ně měl bý zpracován stavebně
historichý pruzkum hradu. Veškeré aktivity však skon-
čily geodetickým zaměřením hradních budov. Dodnes
trvajici využiti hradu pro účely ubyováni a péče o starší
spoluobčany s sebou přineslo řadu drobnějšich i závů-
nějších zásah.tt, snižujících historickou a architekÍonic-
kou působivost a původnost objektu.

Jedním z nejstarších vyobrazení hradu je kolorova.
ná perokresba královéhradeckého kanovníka Antonína
Jana Venuta, u|ožená v takzvaném lišovském (českobu.
dějovickém) skicáři. Venuto v jihovýchodním pohledu
zachytll velice podrobně zástavbu městečka Předhradí
i samotného hradu Rychmburka (obr. 3). Kresba není
datována,její vznik \ze po|ožit mezi|éta 1785 a |794,
teďy mezíVenutův příchód do Hradce Krá1ové17 a zapo-
četi velké přestavbý hradu Filipem Kinským.18 Kresba
zachycuje jihovýchodní a severovýchodní pručelí již

v dnešní hmotě' obohacené porrze o dvoupatrové jihoý-

chodní stavení, jehož valbová střecha navazova|a sým
hřebenem i okapní hranou na ostatní budovy' a vižku
v sevemím koutě nádvoří.l9 Hlavní válcová věž má

la A. Sedláček, Hrady.'., s 88. Podle údajů K. V' Adámka
došlo k úpravě v |etech1794 - 1791 (in: Království české V/l'

kaha1914, s.119).
15 T. Šimek a kol., Hrady'.., s' 430.
16 spisový archiv Státního památkového ústavu v Pardubicích,
složka Hrad' Rychmbwk V ní jsou uloženy mimo jiné i písem-

nosti odboru školství a kultury KNV v Pardubicích zlet 1951 -
1960, které jsou jedinečným a dosud nemámým pramenem pro
poztáttí dějin hradu v tomto období. Více in: J. Slavík' Upravy
hradu Rychmburka v letech 1952 - 1990, Památkový ústav
v Pardubicích, Výroční zprávazarok 2000, v tisku.
17 Nejstarší datované kresby ve skicaři pocháze1í z r. 1788
Životu a dílu A. J. Venuta věnoval nevelký příspěvek Rudolf
Zrthek, Antonín Jan Venuto' život a dílo' Ročenka Státního
okresního archilu v Trutrrově 1998, Trutnov 1999, s. |29 -
132.
18 A. Sedláček, Hrady..., s. 88.
19 Může se jednat o schodišťovou vížku, do dnešního stalu
zvýšenou v 90. letech 19. století G. Šimek a kol.' Hrady..., s'

430).
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J. Slavík - Vyhodnoceniná|ezipři statickém zajilštěni a opravě fasád hradu Rychmburku

dnešní výšku,20 Venuto zachý1l i římsu nad
posledním podlůim a dešťoý ž|ab, vyve-
dený v urovrri římsy na jlžTi č1jlhozápadní
stranu věže. Severoýchodní pručelí je
vzhledem k úhlu pohledu podáno ve zkrat-
ce, ale přesto lze tozeznat branku, v prvém
patře u ýchodního nároži ve|ký okenní
otvor S néztakem segmentového naďpraží,
nad vpadlinou branky menší otvor a v se-
verní části níže umístěné menší okénko. Ve
druhém patře se opakuje velký okenní otvor
se záklenkem a pak se dvakrát střídají menší
a větší okna až k nároží. 11ž za sevemim
nárožim či v koutě nádvoří vystupuje nad
hřeben střechy komín. Na jihovýchodním
pručelí paláce zachytil Venuto v prvém
patře dvě okna s mitřním dělením do kříže,
ve druhém patře nad nimi dva velké okenní
oťVory^S e s e gmentovým naďpt ažim, zb av eté
ostění.,'. Nejzajímavějši je zachyceni zmj-
ze|ých pater jihovýchodního stavení.
V pruém patře se u jifuího nároží objewje
vysoké obdélné okno s křížem, v severní
polovině záchoďoý arlcýřek a menší okén-
ko na samém nároži. Ve druhém patře se
objevuje malé okénko a nad ar(ýřkem větší
okno či zazdivkaprevétu.22 Ze střechy jiho-
východního stavení vystupují dva štíhlé
komíny. Velice zajimavě je podána jihový-
chodní braďba,jejíž ýchodní úsek ztužoval
skarpovaný opěrák: těsně pod korunou vy-
stupuje ze zďiva šest vodoror'ných trárnků,
vzepŤených zespodu šikmými pásky. Nej-
spíše šlo o zbytek krytého střeleckého ocho-
zu. Jihozápadní Kídlo má u věže vykonzo-

obr. 3.' Rychmburk (okr. Chrudim)' hrad a městečko,
Kresba J' A. Venuta z tzv. lišovského skicáře (z repro-
fom SÚPP Praha překres!il autor).

20 Tradované sníženi věže zaFi|ipa Kinského se tedy ýkalo
schodišťové věže a nikoliv věže hlavní.

'' stejno.' podobu má i výše popsané sousední okno ve druhém
patře severoýchodního pručelí. Zdá se tak dokazovat, že na
konci 18 století již ve druhém paťe nebyla kamenná okenní
ostění. Shodnou podobu má však na kresbě i okno v l. patře'
jehož kamenné nadpraži se dochovalo dodnes.
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obr. 4,. Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), jihovýchodní průčelí se za-
kreslením nálezů na fasádách. Tečkovaně dnešní úrovně podlah a po-
lohy příčných stěn, čárkovaně zjištěné ložné spáry ve zdivu a okraje
zdiva různého stáří. Kamenné záklenlry značeny obrysem jednotliých
kamenů, cihelné záklenlq schematiclg, (do zaměření průčelí Konstruk.
tivy Praha z r. 1976 dokreslil autor.

lovanou stříšku' kryjící okno s naďpražni římsou, umís-
těné v odlišné výškové úrovni. V úrovni 2. patra je za-
chyceno v blízkosti nároží téměÍ čtvercové okno' Na
jihoýchodním pručelí se objeluje v prvém i druhém
patře pouze jedno okno. okno druhého patra mělo prav-
děpodobně zazďívkou zýšený parapet. Východně od
okna l . patra, prakticky jlž v navazujicí hradbě, je v nižší
úrorrni zachycen otvor záchodového arkyře. Za jižrltm
nfuožím se ve střeše tohoto kříďa objeluje wchol jakési
svisle šrafované věžovité nástavby, ukončené jehlancovou
stříškou. Buď se jednalo o nástavbu brány, nebo o vrchol
velkého komína, sneseného ve dnrhé polovině 20. století.
Vyobrazení zachycuje i ohrazeni šíjového příkopu před
hradem. Za ohrazením se objeluje i těleso mostu s půl-
kruhovým záklenkem posledního mostního pole.

Z Venutovy kresby vyšel A. B. Kunike, který ve
vyobrazeni hradu, vy|vořeném pro album hradů a zánktt
habsburské monarchie vydané v letech 1833 - 1835,23
pojal řadu detailů odchylně od skutečného stavu. V lito-
grafii především splynulo jihoýchodní stavení s palá-
cem, hradba ziskala cimbuří a okna druhého patra jiho-

'' Nelze lyloučit ani jizvu po odbouraném venkol'rrím (vlaš-
ském) komínu.
,, K.KtáI, Severočeské veduty, Ústí n. L. Í987, s.28.

t_l
nI

-!_l

)i

!l

DEJINY STAVEB 2OOI 141



r ňo

fi*'il|Á
ooqoo

oĎ

: l l

q--- ' . -  -  -- i
l.--1

5m

obr. 5.' Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), severouýchodní průčelí se zalcreslením nálezů nafasádách. Značení nálezú
a situací shodné s obr. 4 (do zaměření průčelí Konstruktivy Praha z r. ]976 dokreslil autor).
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obr' 6: Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), severozópadní průčelí se zalcreslením nálezů na fasádách. Značení nálezu
a situací shodné s obr. 4 (do zaměření pručelí Konstruktivy Praha z r, 1976 dokreslil autor).

nn
LJ LJ

0

DĚJINY STAVEB 200l148



J. Slavík - Vyhodnoceníná|ezipři statickém zajlšÍěni a opravě fasád hradu Rychmburku

východního pručelí obohatily půlkruhové zák|enky.
V severoýchodním pručelí se do podoby portáIu zmen-
šila lpadlina zadni branky a zbytek pručelí pokryly
okenní otvory v celkem pěti výškoých rrrovních.
o způsobu Kunikeho dílenské práce nejlépe vypovídá
detail jihovýchodní bašty opevnění předhradí. Z Yenu-
tem zachycené třičtvrtěváIcové bašty vytvořil protáhlý
obdélný domek s dvojicí lysokých taKka kostelních
oken. Podobu hradu po úpravách Filipa Kinského za-
chytil v roce 1806 baron L. Malovec, do rytiny ji převedl
W. Berger' Hrad je spolu s částí předhradí zachycet pÍi
pohledu z idoli od jihu. Na obrázku především zaujme
dvojice opěráku v patě nízkého jihoýchodního stavení,
zmenšená okna druhého patra, veliký komín u brány
anad jIhozápadním křídlem dvojice vilcýřů se sedlovými
stříškami. Z 19. sto|etipochfui rytá litografie podle kres-
by F. A. Hebera, zachycující hrad při pohledu od jihu.2a
Nejkrásnějším.\Yobrazením Rychmburka je pohled na
hrad od severovýchodu, litografovaný v roce 1860
A. Haunem pod|e kesby Eduarda Herolda.25 Jestl iŽe
jihovýchodní hradní svah je zachycen jako holý, spodní
část severovýchodního pručelí j|ž zal<ryvá husý smrko-
ý les. Nad ním se ýčí stěna severoýchodního pručelí
hradní stavby, rozďě|ená uprostřed záchoďovým riza|i-
tem akorunovaného nad střechou vrcholem věže. Yý-
znam veduý spočívá v neobvyklém pohledu, zachycují-
cím podobu severovýchodního pručelí pÍeď zásahy 20.
století.

Hrad je vystavěn z řádkového lomového zdiva
z místního přeměněného kamene' původně opuky, me-
tamorfované ve třetihorách v čemošedou zbřidličnatělou
drobu. Tento materiál byl téměř výlučně používán při
nejstarší výstavbě na konci 13. a počátku 14. století. Při
téměř všech stavebních ipraváchby|v rÁrožnich arma-
Íwách a zákJencich michán Se Zlatavou opukou, dodnes
těženou v sousedním Přibylově' Architektonické články
jsou zhotoveny z okroých jemnozrnných pískovců.
Stavba hradu byla po zíkladni přípravě terénu zahájeta
vyzdéním soklové partíe zďiva. Na severoýchodní stra-
ně, kde stavební práce pravděpodobně začaly,lze kon-
statovat, že dělníci ziskávali pn'.rrí zkušenosti s touto
prací. Zejména na Sevemím nároži je charakteristické
několikeré uskočení předzákladů, z nichž pouze nej-
spodpější mohl byt původně částečně vyzděn do ýkopu.
Yyzďívání zákIa&ry a pozďěji i další zednické práce
provádělo několik pracovních skupin, občas nepříliš
dobře vedených a koordinovaných.z6 Ložné Spáry,
ústupky lícovaného zďiva a hluboké kruhové otvory
s otisky dřev nasvědčuji, že zdění do úrovně soklové
římsy bylo provedeno z venkovního štenýřového lešení

'. F. A. Heber: Bóhmens Bursen...
25 Reprodukovala D. Menclová, České hrady I, s. 3ó0.
," Dokládá to mimo změn půdorysu obvodové hradby na seve-
rozápadti straně také riná ýška jednotliwých wstev zdiva.
Problémy stavitele s koordinací jednotlivých zedniclcých sku-
pin dokládá například svislá spára pobliž západniho nároži
hradu' která však může být dokladem existence lyšší hradby na
vsfupní straně.

DEJINY STA\'EB 2OOI

v sedmi záběrech o ýškách 60 - 140 cm'27 Teprve po
ziskáni jednotné úrovně (zhruba v úrovni podlah dneš-
ních sklepů) byla na vnější líc lomového zdiva osazena
na třech čtvrtinách hradního obvodu okosená soklová
římsa (obr' 7a).28 Y rozsahu paláce nahradil římsu prosý
ústupek, kteý se ztrácí v nátrožích, takže ta severový-
chodním pručelí, kde hrozila kolize s tělesem branky, se
vůbec neprojevoval (obr. 4 - 6). Na severozápadní straně
lze podle nestejné výšky jednotlivých vrstev zdiva
a svislých spár usoudit, že stavba nad římsou probíhala
ve čt5,Ťech délkových záběrech.zg

Nejstarší podobu hradu je možné rekonstruovat
v základních rysech. Kromě válcové véže a podsklepe-
ného paláce na severoýchodní straně můžeme identifi.
kovat obvodovou hradbu, jejiž če|ni úsek mohl přeqzšo-
vat a tedy ký boční spojovací úseky k paláci. Nedílnou
součástí hradu byl parkán před čelní hradbou' JiŽ v nej-
starší stavební etapě můžeme počítat s existencí věžovi-
tého objektu u věže v zápaďti části severozápadního
křídla, r,yzděného nejdříve v závěru 14. století a osvětle-
ného na rozLlrani pÍizemí a pn''rrího patra poměrně vel-
kým okoseným okénkem. Tato stavba sloužila jako ko-
munikační spojení s bergfritem, jehož vsfupní portál
předpokládáme v úrovni druhého patra' Severnější
z dnešních oken 2. patra věže vzniklo úpravou původní-
ho vsfupu' jehož poloze napovídá i ýklenek v pozdně
gotické nádvomí stěně severozápadního křídla. Palác byl
asi jen jednopatrový, n1,nější suterény byly pravděpo-
dobně částečně q1výšeny nad terén a úror''rrě jednotli-

ých podlůi se ve ýchodní části odlišovaly od dneš-
ních' Tento předpoklad se odvíjí z existence větší části
půlkruhového kamenného záklenku a severní špalety
otvoru v prostoru mezi okny I. a 2. pa''ra ýchodní části
severoýchodního pručelí. Podle šířky otvoru, kterou lze
odhadnout maximálně na 1,3 m. se pravděpodobně jed-
nalo o průchod do dřevěného prevétu (obr. 5).30 Výšková
úroveň otvoru ukazuje na r,ysoké stáří' sahající s největší
pravděpodobností do doby ýstavby hradu a odpovídaji
cí ýškoým úrovním původního suterénu a přizemí
ýchodní části paláce, o nichž bude pojednáno niže.

27 Na.iihov.7chodní obvodové hradbě nad strmým skalnatym
svahem nebyly stopy používání venkovního lešení rozpomány
ani nad soklovou římsou.

'8 Existence zmíněné soklové římsy na vnějším obvodě hradu
je v naší hradní architektrrře nepříliš časým jevem Na Rychm-
burku tato římsa obíhala tři čh,Ttiny hradního obvodu bližší ke
vstupu. Rešení tohoto detailu může lkazovat jak na lyšší

-výtvamou a řemeslnou úroveň stavební skupiny (huti) prová-
dějící stavbu hradu, tak i na vyšší nároky investora celé akce.
Na severozápadním pručelí bylo možné sledovat korozívní
účinky atmosféry, především vody, které se projevily oderodo-
váním téměř 5 cm profilace římsy. Také sokl věže je ukončen
okosenou římsou Zda je tato římsa složena z pískovcoých
kvádru či lryzděna z břidlice, nelze dnes soudit. Možnéje obojí
řešení.
,n P*ý úsek končit na zaěátku soklové římsy, druhý mírně
překročil půdorysný lom fasády, třetí končil na svislé spáře u
západního nároži a čtvrt'ý úsek zahmoval nároží a fresahoval
do jihozápadního průčelí.
'" Teoreticky by mohlo také jít o qrristění krbového sopouchu.
Pak by odpadla spekulace o odlišných výškových úrovních
obou částí oaláce.
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obr. 7: Hrad Rychmburk (okr, Chrudim), architelctonické článlql a stavební detaily v původní i druhotné poloze:
a) soklová římsa - čárkovaně erodovaný obrys profilu na severozápadní straně, b) profilace vpadliny zadní branlgl -
čárkovaně profil v horní části, c) profil odpadního kanólu v severoýchodním průčelí, d) profil dřevěného žlábku
v severozápadním pručelí, e) ostění okna kuchyně v severoýchodním průčelí 1. patra, fl okenni ostění druhotně užité
v záchodovém rizalitu, g) okénko točitého schodiště, h) ostění okrta druhotně použité v zazdívce velkého arlýře severo-
západního ptučelí, i) ostění fragmentu olcna u jídelny v 1. patře severozápadního průčelí, j) ostění oken jihoýchodního
průčelí 1. patra včetně sloupku, k) ostění ohta druhotně užité v záchodovém rizalitu, l) okenní ostění druhotně užité ve
zdivu 2. patra u zópadního nároží, m) okenní prut nalezený ve svahu pod severozápadním průčelím, n) římsa nalezenó
ve svahu pod severovýchodním průčelím, o) ostění brány (soklová část rekonstruována), p) olcno jídelry v 1, patře seve.
rozápadního průčelí, r) ostění olrrta či portálu druhotně užité v záchodovém rizalitu, s) ostění okna či portálu, t) kvádr
s bosou druhotně použiý v záchodovém rizalitu

Z tqstarši ýstavby hradu pocházejí čtyři okosená ležatá
monolitická okénka pÍízemi (obr. 8), původně vybavená
nřižemi.

o vnitřním členění suterénu východní části paláce
v 1ejstarším období vypovídá dosud opomíjený kamenný
žIab ta severoýchodním pručelí v sousedství takzvané
výpadní branky zpa|áce (obr' 7c). Žtab 1e poměrně str-
mě vyspádován ven z kradu a jeho dno se nacházi
v úrovni klenebních konzol suterénní místnosti sklenuté
na střední pi1íř.31

Dosud nebyla spolehlivě vťešena otázka funkce
zaďní, takzvané výpadní branky v severovýchodním
pručelí, chráněné spouštěcí mříží (hřebenem) či deskou.
Práh okoseného portálku s téměř půlkruhovým lomeným
obloukem v nadprůi je nutné hledat v rozmezi 0,5 - 1 m
nad dnešním erodovaným povrchem. okraje ďražý pro
mÍiž byly v horní části probrány pravoúhlou poloďráŽ-

.' Branka byla od žlabu oddělena zídkou, jejíž otisk lze sledo-
vat mezi špaletou branky a žIabem. Pravděpodobně se jednalo

o nejnižší místo hradu propojené s nádvořím, upravené k odvo-
du přebytečné srážkové vody'

1s0

kou (obr. 7b), určenou pro osazení lyžin ke snadnějšímu
pohybu mŤiŽe. l|r.íÍiŽ byla ovládána otvorem ve wcholu
segmentového naďpraži. Prozatim nebyla po|ožena otáz-
ka přístupu na parkán, jehož vzn1k můžeme spojit již
s původní ýstavbou hradu.,, Logicky však lze předpo-
kládat, že v minulosti neexistovala dnešní branka se
schodištěm v sousedství brány umístěné navíc na vsfupní
straně hradu.33 Současné stavební práce bohužel nepři-
nesly nové poznatky ke starší podobě a vývoji brány.
Nároží na nádvorní straně prujezdu byla armována pís-
kovcovými kvádry.

Na základě nynějších zjištění nelze přesněji speci-
fikovat stavební v.ýruoj ve |4. a 7. polovině 15. století. Je
však jisté, že v pruběhu této doby byly položeny zá|daďy
severozápadnímu křídlu stavbou dvouprostorového

', J. Slavík, obnova pláště...' s. 10'
,, Vzhledem k ýškové urovni parkánu, umísGného tíže tež
btána,nelze předpokládat existenci přímého spojení zbrány do
parkánu. Domnívám se pfoto, že branka byla jediným přístu-
pem na parkán a vzhledem ke své poloze mohla v době míru
sloužit i dalším účelům.
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obr. 8: Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), okénko
schodiště v SZ průčelí a okénko suterénu v jihoýchod-
n.í fn,sá.d,ě
patrového objektu u schodiště. Blíže ke schodišti se
v patře nacházeIa místnost s opukovým střílnovým
okénkem a dřevěným ž|ábkem v úrovni podlahy, vyústě-
ným do vnějšího líce pod úhlem 45 stupňů k severu.
Severněji sifuovanou obýnou místnost 1, patra osvětlo-
valo od severozápadu okno s okoseným ostěním apara-
petem. Výšková rrroveň otvorů odpovídá nýšené úrovni
výc1odní části paláce' Architektonické články této sta-
vební etapy jsou prostě okosené (obr. 7i), v relativní
úplnosti se dochovalo pouze ostění severoýchodního
okna dnešní kuchyně v 1. patře (obr. 7e), osazeného již
v dnešní ýškové úrovni. Z toho wpIWá možnost, že
severní část paláce měla odlišné ýškové členění než
část ýchodní.3a

Y bliže neurčitelné době' snad v poslední čtvrtině
15. století byl hlavní pa|ác zvýšen a upraven do výško-
ých poměru trvajících dodnes. Nádvorní stěna druhého
patra byla v úrovni podlahy uskočena a na vznlk|ém
úsfupku spočívala konstrukce ďevěné pavlače. Na slun-
ném jihovýchodním pručelí paláce byl v 1. pafre zÍizen
velký arkýř, podepřený trojicí trojdílných krakorců' Na

," Názor o odlišné funkci obou částí paláce lyslovil 11ž ďíve
Ing' arch. Ladislav Svoboda, kterému děkuii za konzultaci.
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vě fasád hradu Rychmburku

jižni oktaj arkýÍe navanlje ve fasádě 2. patra fragment
kamenné stěny a podlahy nějaké předsunuté konstrukee.
Nelze rozhodnout, zda se jedn-alo o další arký, či zda
by|a celá konstrukce patrová.J) Nejpozději v této době
byla dnešní kuchyně r,ybavena zminěným okoseným
oknem. Zatíženi překladu tohoto okna snižoval kamenný
záklenek. Zbytek dalšího kamenného záklenku se nachá-
zí v sousední okenní ose, upravené v následující stavební
etapě'

Velkou stavební proměnou prošel hrad na přelomu
15. a 16. století. Severozápadní křídlo získalo podobu
dvoupatrové stavby s kamennou pav|ačí v 1' patře, ob-
jemem i výškoými úrovněmi vyrovnané s palácem.
V severním koutě nádvoří byl vystavěn hranoloý riza|it
schodiště. Do jihoýchodní hradby bylo nad noý vsfup
do sklepů vloženo částečně podsklepené čtvercové sta-
vení, podle Venutovy kresby s obytnými prostorami
v patrech' Pa|ác t' severozápadní křídlo byly nejméně na
jihovýchodním a severoýchodním pručelí vybaveny
jednotnými okny s vnitřními kÍiži a přečnívajícími para-
pety (obr. 9' 1l) a poměmě jednoduchou, ale vý,raznou
prof,rlací s okosením, přetínavým zpětným profilem
a vyžlabením (obr. 7j,7k)' Do ostění s dodnes intaktně
dochovaným kamenickým rukopisem byly v 1. patře
pa|áce dodatečně a nepříliš ohleduplně zasekány otvory
pro mÍiže' Pouze v jediném případě se podařilo nalézt
kamenickou značku, a to V naďpraží nejvýchodnějšího
okna severovýchodního pručelí (obr. 10). Při této pře-
stavbě zanikl i předpokládaný patroý arký na jihový-
chodním pručelí pa|áce včetně konzo1.36 Prostor spodní
části horního patra arkýÍe zce|a zaplnll \rySoký cihelný
záklenek širokého okna, jehož dělení bylo pravděpodob-
ně trojdílné (obr. 11).37 Při této stavbě zanlk|a funkce
padací mŤiže zaďní branky. Nad jejím vrcholem bylo
zÍizeno jeďno z velkých oken.

Na severozápadním pručelí se v této etapě uplatňo-
valy kromě okénka točitého schodiště arkrky záchoďů,
umístěné ve dvojicích na4 sebou ve stěně čtyř obýných
místností v |. a2. patře.,o Na základě dosavadních zna-
lostí nelze přesně datovat zanlklý velký vyhlídkový
arký 2. patra na severním nároži. Pocházel však nejspíše
z této pozdné gotické přestavby. Z vypraryt 2 ' patra pa|á-
ce je možné určit polohu oken, jejich lystrojení se in situ
nedochovalo. Nádvomí okna severozápadniho kšiďIa
jsou s okny 1. patra paláce shodná. Druhotně použité

35 Souvislá vrstva kvalitní omítky zde v r. 2000 nebyla snímá-
na. B1ížší poznáni obou arkýřoých úrovní může přinést nede-
struktirrrrí pruzkum (např. termovize) či příští rekonstrukce.
,o Jejich odstranění bylo nutné z hlediska bezpečnosti.
', Na tuto možnost upozomil projektant Ing. Petr Rohlíček.
Shodné dělení má okno na pavlač severozápadního křídla kryté
dnes konstrukcí vÝtahu.
.' Další dva otvory, kter é lze p ov ažov at za zbytky záchodoých
arkýřů, se dochovaly v sevemí části severoýchodního pručelí.
Prvý z nich se nacházel mezi severními okny prvého patra
apro jeho existenci svědčí velikost otvol.u, pravděpodobně za
Kinského přestavby upraveného na okno Za zbytek dalšího
záchodu je možné pokládat otisk spodních ploch krakorď pod
parapetem východnějšího okna sevemí části 2. patra' Situaci
zde komplikuje existence otvoru s trquhelným cihlovým nad-
pražima mladšího ďevěného trámu v urovni spáry.

151



obr. 9.. Hrad Rychmburk (okr. Chtudim), pozdně gotická oloru jihoýchodního průčelí 1. patra,

architekÍonické články dovolqí spekulovat i o úpravě
interiéru. Jen fotografií je dokumentován fragment des-
kového prvku s probranými rohy, pravděpodobně krycí
desky pilíře. Zďe Ize soudit na existenci místnosti' skle-
nuté na střední pilíř, podobně jako místnosti v suterénu
apÍizemi ýchodního nároží pa|áce. Analogicky lze
předpokládat , Že se tato místnost nacháze|a v 1 . patře ve
stejné poloze.

Nad okny druhého patra pďáce na severovýchod-
ním pručelí byly zjištěny stopy požáru - opá|ené a roz-
pukáné kamenné zák|enky dvou oken ve střední části
pručelí' Stopy poŽáru byly zjištěny i pfi archeologickém
průzkumu.." Při obnově, nesené již v přechodním gotic-
korenesančním duchu' byly mimo jiné pořízeny nové
krory osazené alespoň na seveťoýchodním pa|áci na
svislé závlače vazných trámů. Jejich otisky byly doku-
mentovány fotogtaficky při stavbě lešení na severový-
chodní rašaac a poa 

'*"ót'o.' 
záchodového přístavku a0

Kamenickou výbavu této etapy charakterizuje severní
část dodatečně sdruženého okna dnešníjídelny v 1. patře
(obr. 7p) a něktetá druhotrrě použitá ostění ve zdilu
2. patra u západního nároží (obt. 7 r, 7 s). Charakteristické

39 J. Frolík' Záctranný výzkum.'., s. 111.
oo Podle ústního sdělení Ing. Jana Sommera jsou |rto záv\ače
pozůstatkem podstřešního ochozu.
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je použití lysis. Nejpozději v této etapě vzniklo i dvou-
patrové stavení branského křídla s ríza|item prujezdu.
Křídlo brány dosahova7o ažkvěži a bylo ukončeno lehčí
nástavbou do nádvoří vyrazně vysunutého ochozu,al
pravděpodobně provedeného v hrázděném zdivu. Brána
byla vybavena půlkruhoým portálem v pravoúhlém
lrybráni pro pohyblivou část mosír' Nad západní patou
oblouku typického goticko-renesančního ostění brány
(obr' 7o) se nachíai kamenická znaóka (obr. 1 0b).

Renesanční stavební etapa je jasně určena nástav-
bou posledního patra věže, ozďobené na nádvorním prů-
čelí sgrafitem. Na zpřísfupněných partiích fasád jsme

nezaznamena|i závažnéjši stavební zásahy tohoto obdo-
bí. obecně lze do renesančního období datovat vznik
nového prevétu v západni části severozápadního pručelí
nad bývalým točiým schodištěm. Pro konstrukci tohoto
záchoďuje ýpické užiti diagonáIně položených trámků
v patě cihelného záklenku.

Raně barokní úpravy - zŤizeni kaple ve věži - se
projevily dvojicí ž|uých šambrán kolem oken I' a 2.
patra věže, Nelze však vyloučit' že v té době došlo
k přezdění vnější části 2. pal;ra vsfupního lďídla a k silně
retardované úpravě fasád černošedou hrubou omítkou

o. Na tuto moárost ukazuje poloha hřebene střechy, ýrazně
posunutého proti dnešku do nádvoří.
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0 1cm
obr, ]0: Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), kamenické
značlE: a) v nadpraží pozdně gotického olena, b) v ostěni
brány,

s hladkými bílými šambránami kolem oken. Podle sle-
dovaných situací na severovýchodní a severozápaďni
fasádě byla v neznámé době po požáru hradní stavba
opatřena omítkou barvenou zlomky dřevěného uhlí.
Kolem někteých oken 1. a 2' patra se dochovaly zbytky
bilých h|azených šambrán' Tato omítka pÍekťyva|a zdi-
vo, v němŽ byly u západniho tároží 2. patra druhotně
použiý pozdně gotické a gotickorenesanční architekto-
nické články, některé z nich kryté šedočerným nátěrem.

Hradní budoly v 18. století počínaly chátrata2 a ďo-
čkaly se obnoly až za hraběte Filipa Krnského, kteý
Rychmburk po roce 1794 přestavěl na své sídlo' Roz-
sáhlá obnova sice znamena|a zárlk někteých částí hrad.
ní stavby, ale projevila se blahodárně tim, že zabezpečl|a
do té doby pustnoucí objekt tak, že větší stavební zásahy,
podmíněné především zásadni změnou ve lryužiti, zďe
bylo nutné provádět až ve druhé polovině 20. století.
Především bylo ů na přizemi strženo jihoýchodní kří-
dlo dnešního takzvaného domečku užívaného od té doby
jako kůlna. Zce|a by|o proměněno funkční a dispoziční
řešení hradních budov. V sousedství prujezdu brány
vznikl přístavek nového schodiště do 1. patra, odkud
vedlo podél věže schodiště do 2' patra se slohově zaÍíze-
nými reprezentačními a obytnými prostory. Hradní bu-
dovy získaly dnešní jednotný krov. Sociální zaÍízení
by|o až na dvě Újit''l.y soustředěno do záchodového
přístavku na severoýchodním pručelí, do jehož zďiva
bylo použito velké množství starších architektonických
č1án1íů' pÍevážně ostění pozdně gotických oken. Další
záchod se nacházel v pÍízemi západni části severozápad-
ního Kídla, poslední by7 zÍizen v jihoýchodní stěně
bi.tu v 1. patře brány. Součástí tohoto bytu byla černá
kuchyně s mohutným komínem vedeným v tloušťce

a2 Na Venutově vedutě má hrad střechy a není viditelně poško.
zen. Polze dendrochronologic\ým zkoumáním by bylo možné
určit, zda evidentně druhotrrě použité vazné trÍrlnry dnešního
krolu nejsou krokvemi hradního krovu vmiklého po požáru na
počátku 16. století a zda nynější krov věže pochÍlzí z Kinského
přestavby.
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jihozápadního pručelí.a3 V pručelích došlo především ke
sjednocení hlavní fasády vstupního křídla řadou skuteč-
ných i slepých oken ve 2. pafre, kryrých rozměrnými
okenicemi v jednoduchých lištových šambránách. Sou-
částí přestavby bylo odvodnění nádvoří klenudm kaná-
Iem, procházejícím hradbu u takzvaného domečku. Při té
příležitosti byl opukou lyspraven jihoýchodní líc hrad-
by ýchodně od kanálu. K detailům stavebních zásahtl
konce 18. století náležeji do zdiva rysekané otvory pro
uchycení lešení, dokumentované především na Severo-
ýchodní a severozápadní fasádě' a použiti normoých
cihel. Památkově zajimaým detailem této obnoly je
pÍiznání, respektive ponechání předstupujících kamen-
ných prvku, zejména konzol arkýŤů na pohledově neex-
ponovaných fasádách hradu.aa

Romantizující nástavby věží schodiště a na nároži
jihovýchodního stavení v posledním desetiletí 19. sto]etí,
ýměna oken či qllámáni záchoďu v prujezdu brány na
počátku 20. století se v celkovém vzhledu hradu příliš
neodrazily. Výměna oken byla prováděna bez předcho-
zího pruzkumu a bez r,nějšího lešení, takže pÍí ní byla
nenávratně narušena do té doby velmi dobře dochovaná
pozdně gotická ostění oken v 1. patře pa|áce, při úpravě

obr. 11.' Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), východnějši
z pozdně goticlrych oken jihovýchodního pručelí 1. patra
- rekonstrukce věetně mříží.

částečně pÍiznaná na jihovýchodní a severovýchodní
fasádě. Dafum 1930 ve zdilu ie dokladem Drovedení

a3 Vrcholová část komína byla snesena po druhé světové válce.
Při statickém zabezpečování pručelí byl v této partii částečně
otevřen i ýklenek starŠího okna, vyllžiý v prostoru kuchyně.
* Moh|o se iednat o výsledek úvah o náročnosti odstranění
těchto residuí staršího v1filoje po provedení zkoušky na sevelo-
západtí straně. Současně by mohlo jít o velmi staý doklad
romanticko analytického přístupu k obnově středověké památ-
ky
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Obr. 12: Hrad Rychmburk (okr. Chrudim), Jragment
nadpraží a záklenku pozdně gotického okna v 1 pah1e
severoýchodního průčelí po částečném očištění onlítek
(foto SPÚ Pardubice, J. Slavík2000).

obr. ]3: Hrad Rychmburk okr. Chrudim), optilený
z'áklenek a zdiyo nad oknem 2. patra v severovýchodním
průčelí.

sanace opěráku jihovýchodní hradby, do jehoŽ horní
části byly zazděny nejméně tři architektonické články'
Nejpozději tehdy vznikl i výklenek pro kašnu a dveřní
pritaz nad prosfupem kanálu, otevřený v dnešní velikosti
pravděpodobně až v roce 1960 při přestavbě takzvatého
domečku, kdy byla sanována spodní část hradbyjižně od
opěráku. Zásahem devadesátých let bylo zmenšení oké-
nek bywalých záchodů ve ýklenku prujezdu bráty. Ze
závažnéjších stavebních akcí provedených na hradě po
roce l990 jmenujme v časové posloupnosti stavbu nové-
ho výtahu v nádvoří a zvýšení dřevem obložené kon-
strukce ochozu až do 2. patra severozápadního křídla,
výměnu střešní krytiny, zÍízeni nové katalízace a opra\'u
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Obr. 11.: Hracl Rychmburk okr. Chrudim), fragment
okoseného okna v l. patře severozápadního průčelí
v s o us e ds tv í gotickor enes ančního o kna nyněj š í j í delny.

fasád v nádvoří. Přitom byl hrad částečně otevřen veřej-
nosti zpřístupněním galerie v suterénech paláce, občas-
ným zpřístupněním horní části věže a zÍizením občerst'
vení v místnosti sklenuté na střední pilíř. V roce 1999
bylo provedeno statické Zajištění hradby a brány a opra-
va jejích fasád, následovaná v dalším roce opravou vněj-
ších fasád hradu, při niŽ byly nově provedeny fasády
takzvaného domečku a byl korigován tvar a dělení ne-
vhodných oken jeho jihovýchodního pručelí. V roce
2001 by měly stavebni práce pokračovat sanací mostu
a části parkánové hradby. Konzervační zásah bohuže|
nebyl věnován plášti věže, zčásti zdobenému psaníčko-

ým sgraťrtem. Jeho konzervování by bylo důstojnou
tečkou za nynější modemizací hradu Rychmburku.

Dokumentací opravy fasád na vnějším obvodě hra-
du Rychmburku byla získána řada důleŽitých, zčásti při
opravě zanlklých či na dlouhou dobu znepřístupněných
situací a informací Po jejich předběŽném zpracování |ze
konstatovat, Že se výrazně změnrl dosavadní názor ta
stavební vývoj hradu a zaostřil se pohled na jednotlivé
stavební etapy.

(všechny kresby J. Slavík)
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Metodická poznámka
V době provádění stavebních prací se jako nej-

vhodnější postup jevila přítomnost dokumentátora jlž
v době stavby lešení (vždy po stavbě 2 - 3 poď|aží)
a zhotovení dokumentace takto zpřístupněných partií
fasád. Jak se ukázalo, je nutné jlž v této fázi provést
maximum prací (včetně odebrání vzorků). V tomto oka-
mžiku bylo nutné provést i sondáže (zjištění profilací
a barevnosti architektoniclcých článku). V omítkových
souvrstvích byly sondy prováděny s ohledem na celist-
vost pouze na okrajích omítkol"ých ker a samozřejmě
pouze v těch místech, kde týo souvislosti nebyly odha-
leny přirozenou cestou' Další etapa dokumentace by
měla proběhnout v okamžiku dokončeného odstranění
ý,zicky dožilých par1ií omítek. Výhodou je, když jsou
fasády v tomto okamžiku omyty vodou. Tehdy je nej-

Auswertung der Befunde bei statischer
Sicherung und Fassadenrenovierung der
Burg Rychmburg
Jiří Slavík

Im Laufe der Jahre 1999 und 2000 wurden das Torge-
báude und andere Burgteile statisch gesichert und die AuBen-
fassaden der Burg wurden wiederhergestellt. Die auf eine
einzigar1ige Weise zugánglich gemachten Stirnseiten der Burg
wurden eingehend dokumentiert. Die Burg Rychmburk ist an
der Wende des 13 und 14. Jh. entstanden' die álteste schriftli-
che Erwáhnung geht auf das Jahr 1325 zuruck, wo Herr Tas
und die Herren aus Mrdice die Burg im Besitz hatten. Der
álteste Burgbau erreichte den heutigen Bauumfang. AuBer dem
groBen Turm (Bergfried) kamen die Umfassungsmauem und
das Palasmauerwerk (bis zur HÓhe des ersten Stockwerkes) an
der nordóstlichen Seite der Burg auf uns zu. Die óstliche Pa-
lasseite mag eine andere HÓhenteilung als heutzutage gehabt
haben. Das kann man aus dem Úberrest einer Óffnung mit
einem halbkreisfórmigen Bogensturz folgern, hóchstwahr-
scheinlich einem ehemaligen Prevet. Von der unterschiedlichen
Hóhenlage zeugt ebenfalls die Umgebung der von einem Fďl-
gatteť geschiitzten Hinterpforte. In der Náhe dieser Pforte lag
eine Abflussrinne, die das Wasser aus dem Burghof abfuhr.
Zur urspriinglichen Bauanlage gehórte auch ein vor der Stirn-
seite der Burg stehende Zwinger.

. In das 14. oder den Anfang des 15. Jh. datiert der Aus-
bau einer steinemen, an die nordóstliche Burgmauer anliegen-
den Treppe, die in den Tum fůhrte. An die Treppe wurde ein
zweiráumiger zweigeschossiger Wohnungsbau angeschlossen,
der mit abgeschrágten Fenstern versehen wurde. Die Hóhenla-
ge dieser Fenster entspricht nicht deren gegenwÍirtigen Anord-
nung. Im letzten Viertel des 15. Jh diirfte der Palas grundle-
gend umgebaut worden sein, wobei er das heutige Bauvolumen
und Hóhengliederung erhielt. An der siidóstlichen Stirnseite ist
ein Paar groBer tibereinander gelegenen Erker entstanden (es
kann auch ein zwei- oder mehrgeschossiger Erker gewesen
sein). An der Wende des 15. und 16. Jh. kam es zu einem
rasanten Umbau der ganzen Burg. Die Nordostseite des Burg-
hofes nahm ein zweistóckiger Wohnungsbau mit einer Arkade
im Erdgeschoss und einer Treppe in der Nordecke ein. In der
Siidecke des Palas wurde ein zweistóckiger Wohnungsbau
errichtet. Die Erker an der Siidostseite der Palas wurden besei-
tigt und durch groBe Fenster mit sich Íiberkreuzenden Profilie-
rungsstáben ersetzt. An der Nordecke wurde an deren Nord-
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vhodnější sledovat a dokumentovat charakter zďiva,
existenci a rozmístění technologiclcých spár, otvoru po
Iešeni, zazďívek otvorů a druhotně použitých architekto-
niclcých článku včetně zhotovení dokumentace jejich
detailů a barevnosti. V době provádění zazdivek a no-

ých omítek jlŽ Ize pouze dokumentovat prvky' které
zůstanou trvale presentovány (ostění otvorů' aÍmatury
ajiné). V pruběhu vyhodnocování dokumentace se uká-
zaIg, že v pruběhu prací měla být na severoýchodním
a severozápadním pručelí poÍizena přinejmenším sché-
mata zachování omítkoých vrstev. Došlo totiž k tomu,
že jedna z částečně odstraňovaných omítkoých vrstev
(barvená uhlíky) byla původně interpretována jako omít-
ka nor.or'ěká (z doby přestavby hradu knižetem Kin-
í"y-), aby se pak prokáza|o, že se jedná o omítku lyšší-
ho sLíří.

westseite ein groBer Erker erbaut, an der Nordwestecke er-
schienen zumindest vier kleine Preveterker. Dieser Bau wurde
durch einen Brand beschádigt, nach dem ein Umbau im Úber.
gangsstil der Gotik und Renaissance erfolgte. Dabei entstand in
erster Linie der bis heute erhalten gebliebene Torbaublock mit
einem in Form von einer leichten Konstruktion errichteten
Dachgeschoss. Der Umbau wurde nach 1520 durchgefiihrt, wo
die Herren von Vďdštejn / Waldstein und llrubá Skála die
Burg in ihren Besitz gewannen' Die Bauiinderungen im Torflů-
gel und der quadeďcirmige Sgrafitto-Schmuck am Turm stam-
men aus der Zett der Renaissance; sie wurden unter den Herren
Berka von Dubá / Dauba im dritten Viertel des 16. Jh. errichtet.

Die Burg entging dank einem umfangreichen Umbau
1794 - |797 dem Verfall, bei dem aus der Burg ein sitz ftiÍ
Filip Kinský entstand, dessen Vorfahren die Burg ab 1718
besaBen. Dabei wurde das siidóstliche Haus niedriger gemacht.
Der Umriss der Burg wurde durch den Prevetrisalit im Nord-
osten ergánzt. Im Burghof kam ein neuer Treppenanbau am
Tor hinzu.Im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. wurde die spátgoti-
sche Treppe aufgestockt, das sildóstliche Haus erfuhr durch
einen kleinen Uhrturm ebenfďls eine Erhóhung Zu Beginn des
20. Jh. wurden die meisten an der Umfassungslinie der Burg
Iiegenden Fenster ausgewechselt, wobei bedauerlicherweise die
spátgotischen bis dahin gut erhaltenen Gewiirrde der AuBenfas-
saden beschádigt wurden. Nach der Verstaatlichung 1945 sollte
die Burg als eine Touristenherberge dienen,jedoch 1955 wurde
sie in ein Seniorenheim umgewandelt. Diesem Zweck dient die
Burg bis heute. Diese Tatsache brachte mehrere mitunter rtick-
sichtslose Eingriffe in historische Bausubstanz und Architek-
turbild mit sich (Enichtung des Aufzugs und der gedeckten
hofseitigen Hángebóden im Nordwestfliigel, Bauánderungen
am stidóstlichen Haus fiir Wohnungszwecke). Statische Siche-
rung und Erneuerung der Fassaden in den letzten zwei Jahren
stellte eine Vollendung eines breitgefassten Modernisierungs-
vorhabens dar, das 1989 aufgenommen wurde.

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim), Siidwestansicht
(Foto Staatliches Amt fiir Denkmďpflege in Pardubice, Foto
M. Kolegar 1976)
Abb. 2: Rychmburk (Bezirk Chrudim), die Burganlage mit
einzelnen ausgezeichneten Bauteilen: a) Turm, b) Tor, c)
Nordwestfliigel, d) Palas, e) sog. Háuschen, f) Burgmauer, g)
Zwinger, h) BrÍicke
Abb. 3: Rychmburk (Bezirk Chrudim), Burg und Stadt. Zeich-
nung J. A. Venuta aus dem sog. Lišovský / Lischauer Skizzen-
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buch (es wurde nach dem Reprophoto Staatliches Amt ftir
Denkmalpfl ege vom Author umgerissen)
Abb. 4: Rychmburk (Bezirk Chrudim), Siidostfassade mit
Auszeichnung der Befunde an den Fassaden' Punktiert: die
heutigen Niveaus der FuBbóden und die Lagen der quergelege-
nen Wánde, gestrichelt: die aus dem Befund hervorgehenden
Lagerfugen und die RÍinder des Mauer.werks verschiedenen
Alters. Steinerne Fensterbogensttirze, durch den Umriss einzel-
ner Steine markiert; Bausteinbogensttirze, schematisch (in die
von Konstruktiva durchgefuhrte Vermessung der Fassade -
Wag I97 6 - vom Verfasser hinzugezeichnet).
Abb. 5: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim), Nordostfassade
mit Auszeichnung der Befunde an den Fassaden. Auszeichnung
der Befunde und der Lage siehe Abbildung 4 (in die von Kon-

struktiva durchgeftihrte Vermessung der Fassade - Ptag 1976 -
vom Veďasser hinnlgezeichnet).Abbildung Nr. 6: Burg

Rychmburk (Bezirk Chrudim), Nordwestfassade mit Auszeich-
nung der Befunde an den Fassaden. Auszeichnung der Befunde
und der Lage siehe Abbildung 4 (in die von Konstruktiva
durchgefuhrte Vermessung der Fassade - Prag 1976 - vom
Verfasser hinzugezeichnet).
Abb. 7: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim), ArchitekturgLieder
und Baudetails in ihrer ursprtinglichen und sekundtiren Lage:

a) Sockelgesims - gestrichelt, erodierter Umriss des Proflls an
der Nordwestseite, b) Profilierung der Einbuchtung der hinte-
renlforte - gestrichelt das Profil im oberen Teil, c) Profil des
Abfallgrabens der Nordostfassade, d) Profil der Holzrinne der

Nordwestfassade, e) Gewánde des Ktichenfensters im ersten
Stockwerk der Nordostfassade, f) Fenstergewánde in seiner
sekundáren Nutzung im Abor1risalit, g) kleines Fenster der
Wendeltreppe' h) Fenstertreppe in seiner sekundáren Nutzung
in hinterer Vermauerung des groBen Erkers der Sůdwestfassa-
de, i) Gewiinde eines Fensteďragments im Speisesaal im ersten
Stock der Nordwestfassade, j) Gewánde der Fenster der Stid-
ostfassade des ersten Stockwerkes samt des Fensterpfostens,

iištění a avě fasád hradu Rychmburku

k) Gewánde des Fenstersin seiner sekundáren Nutzung im
Abortrisalit' 1) Gewánde des Fensters in seiner sekundiiren
Nutzung im Mauerwerk des zweiten Stockwerkes der AuBen-
westecke, m) Fensterstab, gefunden im Abhang unterhalb der
Nordwestfassade, n) Gesims gefunden im Abhang unterhďb
der Nordostfassade, o) Gewánde des Tor (Sockelteil rekon-
struiert), p) Fenster des Speisesaales im ersten Stockwerk der
Nordwestfassade. r) Gewánde des Fenster oder des Portals in
seiner sekundáren Nutzung im Abortrisalit' s) Gewiindes des
Fensters oder des Portals, t) Bossenquader in seiner sekundáren
Nutzung im Abortrisďit.
Abb. 8: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim), kleines Fenster im
Souterrain in der Siidostfassade
Abb. 9: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim)' spátgotische
Fenster der Si.idosďassade, 1. Stockwerk
Abb. l0: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim), Steinmetzzei-
chen: a) am Tůrsfurz eines spátgotischen Fensters, b) am Ge-
wŽinde des Tores
At}D. ll: Bur.e Rychmburk (Bezirk Chrudim)' das óstlicher
gelegene spátgotische Fenster der sůdóstLichen Fassade des
ersten Stockwerkes - Rekonstruktion einschlieBlich Gitter
Abb. 12: Burg Rychmburk (Bezirk Cbrudim), Fragment ernes
Tiirsturzes und eines gotischen Fensterbogensturzes im ersten
Stockwerk der Nordostfassade nach einer Teilreinigung der
Verputze (Foto Staatliches Amt fur Denkmďpflege Pardubice,
J. Slavft 2000
Abb. 13: Burg Rychmburk @ezirk Chrudim),die verkrannte
Fensterbogensttitze und das Gemauer iiber dem Fenster vom
2. Stock des Nordosten Stirnwandes.
Abb. 14: Burg Rychmburk (Bezirk Chrudim), das Fragment
des abgeschrágten Fenster im 1. Stock des nordwesten Stirn-
wandes neben dem gotikrennaissance Fenster vom gegenwiirtl-
gen Spiesezimmer. 

(Jbersetzun:* M, Blažejova)
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