
Hrad Blansko a jeho stavební vývoj
Jan Štětina

Rozsáhlé ňíceniny hradu Blanska (okr' Blansko'
k. ú. Vavřinec), zvaného dnes Blansek či Staré Zámkv.
|eží v centrální části Moravského krasu' na vápencové
skále nad Pusým žlebem, asi 6 km severovýchodně od
města Blanska nedaleko osady Nové Dvory.1

Hrad byl založen pravděpodobně v 60. létech 13.
století olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburgu
jako nové sprání centrum biskupských statků v okolí
Blanska., První písemná zmínka o hradě je z roku
1275.'roku 1277 panstvi spravoval biskupský maršálek
Dětřich Stange' K roku 1339 se připomíná purkrabí
Mik.uláš' za nějž se roku 1349 hrad, dočkal oprav'a od
roku 1396 bylo Blansko zastavováno nejprve Erhardovi
z Kunštátu a SkaI, od roku 1400 Alšovi z Kunštátu. Po
roce 1416 se hrad dostal do zástavy Vilému Zajícovi
zYa|ďeka, později (odroku 1437)bratÍím Janu a ond-
Íeji ze Sfudnic. Za husitských válek bylo Blansko snad
rokl 7424 obléhráno husitskými vojsky, ovšem k závů-
nému poškození hradu válečnými událostmi mělo dojít
až roku 1431.5 Hrad Blansko je někdy uváděn jako
dějiště sjezdu biskupských manů, jenž se zde konal roku
1440." v 1' polovině 15. století však od hospodářského
zázemí tzolovaný a stěži dostupný hrad zaeiI ztrácet na
významu aroku 1461 by|už pusý. Funkce hradu pře-
vza|a starši tvrz pŤi manském dvorci v Novém Blansku.

z t. 1987. Roku 1972 se archeologickému materiálu z hradu
věnoval F. Adámek a r. 19.79 témuž témafu Z. Hasoň. Širší
souvislosti hradních staveb Bruna ze Schaumburgu (a v jejich

ýmci i ana|ýz,l hradu) předestřel r. 1986 P. Bolina, který spo-
lečně s J. DoleŽelem r. 1988 o Blansku zaÍadll do své shrnulící
práce o vývoji hradů na Drahanské vrchovině krátkou siať.
M. N1aček r. 1988 uveřejnil stručnou charakteristiku hradu
a Blansko zač|enil r. |996 i do své encyklopedie K Blansku
(tedy k dnešnímu městu, resp. Blunem založené jeho části)
upřel pozomost r ' 1995 J. Doležel a naposledy r. 1 996 K. Kuča.
Hrad Blansko se objevil také v puutitu.i M. Koudelky
1 7. Hasoně zr. |997 o hradech blanenského okresu'
' P. Bolinu - J. Doležel, Hrady na Drahanské vrchovině do
konce 13' století (počáteční stav ýzkumu), Archaeologia
historica 13/88, s. 325 - 327; J. Pilnáček, Paměti města Blanska
a okolních hradů, Blansko 1927, s. |8 - 22.
' Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae yl1 - 2
(|253 - 1278), ed. J. Šebánek - S. Dušková, Pragae 7974 -
1982, č.786, s.462.
* M. Koudelka - Z Hasoi, Hrady okresu Blansko, Boskovice
1997,s.7 -9

'J. w-k"l, obtazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti,
Brno 1984, s. 20.
" Tehdy se na Blansku sešel biskup Yi|ém z Miličína se sými
leníky Janem z Drahotuš, Zdďkem z I]hÍtc, Václavem
z Vlkova' Hanuškem a Vavřincem z Rudkv.
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Obr. l: Hrad Blansko (okr. Blansko), pohled na torzo
plášťové hradby od západu foto J. Štěttna 2o04'

Tradice hovoří o využití zříceniny hradu ještě za tÍtce-
tileté války, kdy se zde měli před Švédy ukný..Vat míStní
obyvatelé.'

Pozustatky lvadu (465,2 m.n.m.) zauiimaií temeno
vápencového bradla, na východě velmi strmě spadající-
ho do Pustého žlebu, na jehož protější straně ční stěna
Punkevních jeskyní. Strmé, místy svislé skalní stěny,
doplněné na severu i jihu vápencoými, až na dno Pus-
tého žlebu dosahujícími skalními žebry, zajistlly ze tÍi
stran hradu naprostou bezpečnost, Na západní, vstupní
straně ovšem existoval skalní' znatelně stoupající hře-
ben a před ním náhorní rovina a qrýšenina'8 odkud

7 J. wankel, cit. v pozn. 5, s. 18 - 19' Wankel tuto moŽnost
vztahýe k r. |645, zároveíji však zpochybňuje tvrzením, že
brad měl být podle J. F. Her1oda a jeho spisu Taftaro - Mastix
Moraviae v roce 1669 rozpadlou a zpustlou žíceninou.
" Vrcholek, situovaný asi 250 m severozápadně od dnešního
čela hradu, staveniště raně gotického hradu přer,yšoval asi
o43m
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J. Stětina - Hrad Blansko a jeho stavební vývo.j

obr. 2'. Hrad Blansko (okr. Blansko), terénní náčrt. Podklad podle M. Plačka, doplnil a upravil
J. Štětina 200] '

obr. 3. Hrad Blansko (okr. Blansko), pokus o rekonstrukci stavu hradu na začátku ]5. století
Pohled od severozapadu (kresba J' Štětina 2001).
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J' Štětina - Hrad Blansko a jeho stavební vývoj

pÍicháze|a vstupní komunikace (obr. 2)'9
Nejstarší část hradu Blanska vztik|a před ro-

kem|2,75 na ýchodní části vápencového ostrohu.
V kompaktním skalním masivu byly před zvyšujícím se
vápencoým hřbetem výesány dva příčné příkopy se
svislými stěnami, oddělené skalním žebrem. Toto žebro
postrádá zbytky zděných konstrukcí a plnilo funkci pilíře
přístupového mostu. Další mělčí příkop a va| vzn1k7 na
zadni jlhovýchodní straně, kde existovala širší nezabez-

parkánová zeď s nevelkou čtverhrannou' snad věžovitou
branou, mírně natočenou ve směru přístupové komuni-
kace. Z prujezdu předpokládanévěže zůstala dochována
část jeho r,nitřního líce' Evenfuální napojení branské
věže na plášťovou zeď neni vzhledem k zásypům patrné.
Několik vá'zacích kamenů, dosud na jižní straně vystu-
pujících ztorza plášťové zďí, |ze snad považovat za
důkaz současného vzniku parkánové a plášťové zdi.
Náznak asi 170 cm lysoké svislé spáry, existující při-
b|ižně 110 cm ýchodně od ýběhu parkánové hradbý, je
snad možno interpretovat j ako technologickou zá7ežitost.
Možnost, že by mírně šikmo hradbou procházejicí spára
mohla být pozůstatkem nějakého otvoru (například pr-
votní brány), se nepotvrdila, jelikož v přilehlém zdivu
neexísfuje odpovídající protějšek této spáry. Terénní
relikt obdélného objektu rozměru asi 19 x 6 metni, situ-
ovaného najlžni straně nádvoří, není v současnosti dato-
vatelný. Přibližně pod západnim zakončením tohoto
objektu je prukopem v tornl hradební zdi přistupná roz-
sáhlá dutina, vyhloubená v zah|iněné stavební suti'
V tomto prostoru se nepodařilo objevit zbytky kamen-
ných konstrukcí, by|a však orientačně změřena šířka
plášťové hradby v nejspodnější partii dosahující cca tÍí
metni.

a, Tato cesta hrad spojovala s hospodrířským zázemim, |okah-
zovatelným nejspíše do oblasti dnešní osady Nové Dvory
a samozřejmě také se samotným Blanskem. Ke stiáří dnešní
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Obr. 4: Hrad Blansko (okr. Blansko), clokumentace

Uvnitř nádvoří není možno počáteční stavebni fázi
přičíst žádnou z dosud existujících architektur. Torzo
stávajícího pa|áce, jehož západní z.eď nese otisk sevemí-
ho líce plášťové zďi, k němuž byla na spáru přiloŽena,
pochází až z mladšího období' Prováaaná západní
a sevemí zeď paláce zpochybňuje existenci raně gotické
dělící hradby, k níž by musela bý sevemí zeď pa|áce
přistavěna na spáru. Po dříve uvažované dělící hradbě
nenacházíme ostatně v ploše nádvoří ani terénní relikt,
kteý by.musela 3 mehy široká hradba značné ýšky
zanechat.lr

'' V rozporu z dosavadními ýsledlry předešlých ýzkumů
definuji tedy dispozici raně gotického Blanska jako jédnodít-
nou' nedělenou
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J. Štětina - Hrad Blansko a jeho stavební vývoj

O,1 Zb15 4Of1

obr. 5.' Hrad Blansko (okr. Blansko), pohled na interiérov1i líc severní zdi paláce a pokus o rekonstntkci jeho původní-
ho stavu (cresba J. Štětina 200I).

pro železné (?) čepy' malá šířka všech prvku (13 - 14 cm)
navozuje předstalu dílců římsy (obr. 4).

Materiálem první stavebni fáze byl místní devon-
ský vápenec. Zdivo torza hradby nevykazuje snahu po
pečlivém Licováni ani pravidelném řádkováni. Y 1lŽním
úseku jádra hradby byly ojediněIe užtty cihly formátu
12 x 8 cm' ze severního torza čni ostrá hrana pískovco-
vého kvádru výšky 30 cm' Zďivobezpatmých otvoru po
lešení kryje načeruenalá omítka hrubší strukfury, zďicí

malta s hrudkami váona ie yírazně odlišná od malt
mladších Íázihradg.|2

Snad někdy v 1. polovině 14. století byl původní
hrad rozšířen o rozsáhlou přední část o maximálních
půdorysných rozměrech l05 x 40 metru. Tuto část hradu
ohradila 150 - 160 cm silná kamenná hradba, vstupní
cesta ústila do kulisové, příkop postrádající brány

', Pro úplnost je nutno zmínit se ješG o existenci jeskyně Pod
hradem, z níž podle Wankela pocházejí nálezy sředověkého
stáří. Využití jeskyně, spojené s podzemními prostory hradu, je
známo z blízkého Holštejna. J. Wankel' cit. v pozn' 5, s' 145'
16'7.
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J. Štětina - Hrad Blansko a

Obr. 7: Hrad Blansko (okr. Blansko), pokus o rekon_
strukci západního průčelí hradního paláce. Zýrazněna
ie doposud dochovaná hmota západní zdi
(kresba J. Šrěilna 2001 ).

saná hrana skály' směřující od severu k iihu. K této
hraně kolmo dobíhají dvě nepříliš zŤeteIná skalní žeb-
ra. Celek postrádá zbytky zděných konstrukcí a není
jísté, zďa situace připomínající podvalí objektu lehčí-
ho utváření souvisí s eventuální vnitřní zástavbou této
částí hradu nebo například s dnes zce|a zmizelou vý-
chodní hradbou předního hradu, jejíž pruběh by ale
bylg- možno očekávat východněji, bIížé hrany příko-

15pu.-"

V poslední etapě, ztotožňované se zprávami
o obnově hradu purkrabím Mikuláš em r. |349, vznikl
pa|ác v zaďním hradu a pravděpodobně i severní sta-

obr' 6: Hrad Blansko (okr. Blansko), pohled na interié-
rový líc zópadní zdi paláce a pokus o rekonstrukci ieho
původního stavu (kresba J. Štětina 2001)'

vpravoúhle s17ně zataženém severozápadním rohu dispo-
zice. Na polygonálně vypjaté čelo předního hradu' od
ly"ýšené planíny před hradem oddělené příkopem,l3
navazovaly na Severu a jihu přímé bradební zďi, pÍépafu-
jící strmé svahy ostrohu a znemožňujicí prunik obléhatelů
k bočním stranám předního hradu. Utváření terénu umož-
rulo lybudovat na Severu zeď ntačně kratší než na iihu.
kde si mírnější svah vyžádal ýstavbu 190 cm Široké
příčné hradby v délce asi 23 metni. Přestože ohradní zdi
zejména na severu se dochovaly místy do výše 4 - 4,5 m,
nepodržely si stopy původního ukončení. Nižší severní
částí předního |vaduptochžuela vstupní cesta k zadní části
dispozice. Možnosti zástavby eliminovalo silně stoupající
podélné skalní žebro, na jehož západrnmkonci - vpřední
částt' nad vstupní branou' vznk|apatrně věžovitá stavba
r"ozměrů asi 1l x 15 metrů o síle zdiva zhruba l80
cm.'o Na opačném - východním konci předního hradu
se ve vzdálenosti asi 20 metrů zápaďně od hrany prv-
ního příkopu pÍed zaďnim hradem rýsuje uměle piite-

', Y západní části je dno příkopu tvořeno poměmě rrysoko
r,ystupujícím skalním podložím; situace se zdá nasvědčovat
možnosti' že příkop v této části (na rozdíI od navazující seve-
rozápadni partie) nebyl lry\ámán v zamýšlené hloubce. Kďe-
noý systém stromu na kontraeskarpové hraně západni čělstt
příkopu obsahuje nevelký fragment nelícovaného záiva z&né-
ho na vápennou maltu a prozatim neinterpretovatelného..* V blízkosti terérurího reliktu objektu se podďilo nalézt
úlomky sťešních prejzu.
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'' Složitá terénní konfigurace předního hradu znemožni|a na
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J. Štětina - Hrad Blansko a jeho stavební vývoj

obr. 8. Hrad Blansko (okr. Blansko), pokus o rekonstrukci sevemího pručelí hradního paláce. Zachycan není předpokládaný

ýchodní přístavekpaláce neznámé podoby, aýrazněna je dosud dochovanči hmota severní zdi paláce (eresba J' Štětina 2001).

obr. 9.. Hrad Blansko (okr. Blansko), střední část severni
zdi paláce, pohled od jihu z někdejšího vnitřTího prosto|u
objehu. Nad ohry přízemí dobře patrué pozůstatlE trámo-

ých kapes někdejšího stropu (foto J. Štětina 2001).
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obr' ]0: Hrad Blansko (okr, Blansko), trómové knpsy
v někdej ším interiáa s everní ho obj elrtu 1foto J. Štětina 2 00 1 )
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J. Štětina - Hrad Blansko a jeho stavební vývoj

pracovně pokládám za současnou,16 Stavba na obdél-

mají osovou vzdálenost 45 - 50 cm a zasahují do hloub-
ky asi 30 cmza|ic zď prvního patra (obr. 6).

Také v úrovni prvního paÍra pa|áce se dochovala
torza pětice okenních ýklenků s pravoúhlými špaletami
a segmento.rrymi zák|enky (obr. 9). Do středu sevemí
špalety severního okenního výklenku v západní zdi ústila
v úrovni patra asi 1 m široká valeně klenutá chodbička

. pÍizemi na sevemí i západni stěně. Sevemí stěnou budo-
vy pronikají otvory po kuláčích samonosného lešení.

'. Ť{ypo1eticky nelze lyloučit možnost, že staý raně goticlqi
pa|ác zistal zachován a byl pouze zvětšen o dodnes stoiící
západní část. o rozsáliých íryravách či demolicích starších
budov hradu svědčí však mj. i tři druhotně zazděté architekÍo-
nické články a několik neprofilovaných pískovcoých kvádru
v dodnes stojících konstrukcích paláce' Proto poktádá^ ,u
pravděpodobnější domněnku 

' 
Že staý pa\ácbyl strŽen a nahra-

zen novostavbou.
|7 Ze stávajici situace je možno soudit na jejich obdélný tvar
o výšce asi 80 - 90 cm.
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obr. 11.' Hrad Blansko (olw' Blansko), půdorys pozů-
statků hradního palace, přízemí nahoře:, první patro dole
(cresba J. Štětina 200I)'

Zák|enky oken v přízemi, sestavené (stejně jako u oken
patra) zplochých kamenů, maji zÍete|nou drážku po
osazení ramenátů. Ye vazbě zdtva pa|áce jsou ojedinéle
užiý cihly rozměru 13 x 7 cm a dlaždice o hraně

Pravděpodobně současně se stavbou pa|áce vzn1kla
nová budova přisazená zvetči k severovÝchodnímu
obvodu plášťové zdi a r,ysunutá jiŽ do velmi příkrého
svahu.l8 Zařazeni tohoto objektu do poslední fáze je
pouze hypotetické, se stavbami předního hradu ze drúé
flíze severní objekt spojuje značná subtilnost konstrukcí
a.s'budovou v zápaďní části předního hradu ipodobný
půdorysný rozměr. Stavení na mírně lichoběžníkovém
půdorysu o rozměrech cca 13 x 14 metni qlmezovalo
1,4 m silné obvodové zdivo. objekt měl nejméně dvě
zďěná pod|aži a naď přízemim ftámoý Strop, po němž se
dosud ve ýchodním i západnim střepu obvodoých zďi

18 vysunutí objektu mimo dosavadní obvod hradu mohlo být
způsobeno jak jeho předpokládanou funkcí (viz dále). tak
skutečnosti. Že nádvoří hradu neposky.tova|o pro tento rozsáh-
lejší objekt - napr. kvůli existenci starší zás1avby - dostatek
prostoÍu.
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I. Štětina - Hrad Blansko a jeho stavební vývoj

dochovaly kapsy o pruřezu asi 30
x 30 cm a hloubce přibližně 30
cm (obr. 10). Struktura zdiva
tohoto objektu je podobná jako u
pa|áce, rozdi|né je pouze menší
zastoupení cihel a absence kapes
po konstrukci lešení. Na severo-
východním exteriérovém pručelí
objektu zustaý dochovány roz-
sáhlé plochy intaktní vápenné
omítky okrové barvy. Na někdej-
ším interiérovém líci torza stavení
je spodní načervenalá omítka
kryta homí světle šedou omítko-
vou vrstvou.19

Severní objekt bývá inter-
pretovánjako věžoý palác rozši-
řující obytnou kapacitu hradu.
Tuto domněnku nepodporuje
relativně malá šířka zdjva ant
nelogické vysunutí objektu do
příkrého severního srázu. Ptay-
děpodobnější je možnost, že
stavení plnilo funkci branské
budor,y, do níž pod severní fron-
tou plášťové hradby pÍicháze|a komunikace ze vstupní
věže v parkánové hradbě. V trase předpokládané cesty
prochází dnes úzká pěšina a prudký severní sráz vedení
hlavní komunikace zdánlivě znemožiuje. Původní sifua-
ci zde však změnily mohutné suťové náspy zřícené se.
verní hradby. Teoreticky možné je ovšem i jiné vedení
komrrnikace v areálu zadniho hradu (například parkánem
ďo zápaďni části plášťové zdi nebo přímo do jejího seve-
rozápadního čela).

Stavební aktivitou kolem poloviny 14. století se
vývoj hradu prakticky ukončil' Rozlišení jednotlilych
stavebních fází ztěžuje výhradní uplatnění místního
devonského vápence a absence primárně umístěných
architektonických prvku. Na jednotlivé stavební fáze je
tedy možno usuzovat pouze ze struktury, skladby
a charakteru zdiyaa typologických analogií'

Pwni fžue hradu uplatněním plášťové hradby
i ýběrem staveniště připomíná bIizký (a současný) hrad
Holštejn.2o S Holštejnem hrad Blansko spojuje i motiv
tupého bÍifu nároží plášťové hradby namířené proti
předpolí' Plášťowjmi hrady byly i nedaleké Letovice
(2.polovina 13. století)'' a Boskovice (konec 13. stole-
ti),.. Rea|izace předního hradu s rozsáhlou, kzastavění
stěží vYůitelnou ohradou byla snad motivována snahou
o lepší kontrolu vstupní cesty a začIeněni nebezpečné
ýšiny před čelem hradu do jeho areálu. Yěžová (?)

19 Pravděpodobně v severním pručelí tohoto objektu zazname-
nal F. fuchter na vyobrazeri z r 7833 dvojici otvoru' ďejmě po
vybouraných oknech patra.

'o P. Bolina - J. Doležel, cit. v pozn. 2, s.32.] - 328; M. Plaček,
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 162 -
163.

' '  M. Plač"k, cit. v pozn. 19, s.217 - 2|8.
.. M. Plaček' cit v pozn. 19, s. 88 - 91; L Svoboda' o p1ášt'o-
vých hradech, Archaeologia historica 20195, s.355 - 388.

18E

obr. 12. Hrad Blanslrn (olrr. Blanslro), západní stěna hradního palace. V pnmím patře
zřetelý poztistatek chodbičlE v síle zdiva uslcí do okenního ýklenku (foto j' Štětjna 2001),

stavba v čele předního hradu může mít analogii
v předpokládaném donjonu starší části Nového hradu
uolomučan z 1. poloviny 14' sto1etí.23 Rozsáhlý palác,
r,1'bavený v patře téměř pravidelně rozmístěnými velký-
mi okny, nemá v nejbližším okolí analogie. Uplatněním
dispozice s velkými sáIy vychází ze starších tradic,
witřní vybavení (trámové stropy, asi obdélná okna
v segmentově klenuých výklencích) však již může pou-
kazovat k palácům lucemburské éry (podobný je napří
klad palác hradu Frejštej na z I. desetiletí 14. století).2a

Dnes z hradu Blanska ztsta|y mohutné zÍíceilny.
V předním hradě spatřujeme dlouhé úseky hradební zdi
ttorzo věžového stavení. Ze zadního hradu do dnešních
dnů přetrual zbýek 2,8 m silné obvodové hradby, .vyso-

ké zbytky pozdějšího stavení na Sevent a část zďi hradní-
ho paláce s pozůstatky deseti okenních otvoru. Přestože
podstatná část zástavby hradu Blanska zanlkla, zůstaly
dochovány klíčové fragmenty jeho dispozice umožňující
typovou klasif,rkaci i rámcové určení stavebního v.-ivoje.
Přesto v poznání hradu zůstávají četné nejasnosti. Přede-
vším neznáme podobu a umístění pruotního paláce, ko-
munikační schéma nejstarších fázi aú zásobování hradu
vodou. Další informace může přinést především archeo-
logický pruzkum. Hrad Blansko' předstar,ující jednu
z nejýznamnějších památek forliÍikační architektury
blanenského regionu, si odpovídající oďborný zájem
nepochybně zasluhuje'

'3 J Štěti''a, Noý hrad u olomučan - ýsledky pnrzkumu
staršího hradu, Hláska XIl4,PIzeí 2000, s. 55 - 57.
'o P Bolina, Frejštejn - hrad Jindřicha z Lipé?, Castellologica
bohemica 4. Praha 1994. s 20I - 216.
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Die Burg Blansko und ihre Bauentwicklung
Jan Štětina

Die Burg Blansko grtindete in der zweiten Hálfte des
dreizehnten Jahrhunderts der Olmiitzer Bischof Bruno von
Schauenburg als neues Verwaltungszentrum der Bischofsgiiter
in der Umgebung von Blansko. Die erste schÍiftliche Erwáh-
nung iiber die Burg ist aus dem Jahre 12j5, rm lafue t2jj
verwa1tete die Dománe der Bischofsmarschall Dětřich Stange.
Im Jahre |349 lieB der Burggraf Mikoláš die Burg reparieren.
Seit dem Jahre 1396 wurde Blansko vemfándet' zuerst dem
Erhard von Kunštát und Skály, dann seit l+0o d..n Aleš von
Kunštát. Nach dem J. 1416 bekam die Burg in die Verpfándung
Yllém Zqíc von Valdek, spáter Jan und onďej von Sfudnice.
Zur Zeit der Hussitenkriege wurde Blansko vielleicht im Jahre
7424 von hussitischen Heeren belagert, zur grósseren Beschá-
digung der Burg durch Kriegsereignisse soll es erst im Jahre
1431 gekommen sein. Die Burg Blansko, noch im Jahre 1440
als Platz der Zusammenkunft der Bischofslehensmannen er_
wáhnt, war schon im J. |46l wiist. Die Tradition spricht úber
mógliche Ausniitzung der Ruine zur Zeit des dreizigiiihrigen
Krieges, wo sich hier die ortsbevólkerung vor den Schweáen
verborgen haben soll.

Der álteste Teil der Burg, erbaut vor |2.75, ist die hintere
Burg hinter doppeltem, im Felsen ausgemeisseltem Graben.
Die enge Landzunge bedingte ďe Lósung dieses Teiles als
gestreckten Ovals, das mit hoher und starker Mantelschanze
umringt wurde In der westlichen Zugangsseite teilte die nied_
rigere Zwingermauer die Landzunge ab, die hintere Burgseite
schiitzten Graben und Wall. Im Burghof ist es nótig, Palas und
Verwaltungsgebáude vorauszusetzen, von denen nur ein Ter-
rainrest in der Siidseite des Burghofes erhalten blieb. Spáter,
vielleicht irgendwann in der ersten Hálfte des 14. Jahrhunáerts,
wurde die ursprÍingliche Burg um einen umfangreichen Vor.
deÍeil erweiterÍ, der mit der Steinschanze verschanzt wurde. In
der Dominantposition auf dem Gipfel des Felsenkammes ent_
stand ein grosser' vielleicht turmfÓrmiger Bau. Durch den
niedrigeren Nordteil der Vorderburg ging der Zugangsweg zur
Hinterburg hindurch. Wahrscheinlich gegen 1349 wurde in die
Hinterburg ein neuer, umfangreicher, mindestens einstóckiger
Palas eingebaut. Bis heute ist offenbar, dď er im ErdgeschoB
zwei grosse Sále und einen kleineren Raum und Balkendecken
hatte, und im ersten Stockwerk des Westteiles einen grossen
Saal, der vom Burghof durch den Treppenaufgang und den
tonnengewólbten Gang in der Mauerstárke zugánglich war. In
dieser Phase enstand offenbar auch ein grosses Prismagebáude,
das von aussen zu der Nordostpartie der Mantelscharze zuge_
báut wurde, und den Zugangenthielt'

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Burg Blansko (Kreis Blansko), Anblick auf das Torso
der Mantelmauer von Westen. Im Vordergrund offenbares
Mauerwerk der Zwi ngermauer.
Abb. 2: Burg Blansko (Kreis Blansko), Burgskizze (Unterlage
nach M' Plaček' Ergánzt und aufbereitet von Jan Štětina 2001).
Abb. 3: Burg Blansko (Kreis Blansko), Versuch um die Rekon-
struktion des Burgstandes am Anfang des 15. Jahrhunderts.
Anblick von Nordwesten.
Abb. 4: Burg Blansko (Kreis Blansko), Dokumentation der
architektonischen Elemente, die sekundár in der óstlichen
Stirnseite der westlichen Mauer des Burgpalas emgemauert
wurden. a) Element in der Ecke der Nordspallette des Siidfen-
sters der westlichen Mauer. b) im unteren Teil der Innerseite
der westlichen Mauer eingemauertes Element c) Element im
Segmentgewcilbe der nórdlichen Fensterrrische in der westli-
chen Mauer des Pďas'
Abb. 5: Burg Blansko (Kreis Blansko). Anblick auf die Interi-
eurstimseite der nórdlichen Palasmauer und Versuch um die
Rekonstruktion seines Urstandes.
Abb. 6: Burg Blansko (Kreis Blansko), Anblick auf die Interi_
eurstirnseite der westlichen palasmauer und Versuch um die
Rekonstruktion seines Urstandes.
Abb. 7: Burg Blansko (Kreis Blansko), Versuch um die Rekon-
struktion der westlichen Stirnwand des Burgpalas. Verstárkt ist
die bisher erhaltene Masse der westlichen Mauer.
Abb. 8: Burg Blansko (Kreis Blansko), Versuch um die Rekon-
struktion der nórdlichen Stirnwand des Burgpalas. Abgebildet
ist nicht der vorausgesetzte óstliche Palasanbau unbekannten
Aussehens, Verstzirkt ist dre bisher erhďtene Masse der nórdli-
chen Palasmauer.
Abb. 9: Burg Blansko (Kreis Blansko), der mittlere Teil der
nórdlichen Palasmauer, Anblick von Stiden von ehemalisem
lnnenraum des objekts aus. Úber den Femstern des Eráge-
schosses sind die Reste der Balkenlager der ehemaligen Decke
offenbar.
Abb. 10: Burg Blansko (Kreis Blansko), Balkenlager im ehe-
maligen Interieur des nórdlichen objekts'
Abb. 11: Burg Blansko (Kreis Blansko), Grundriss der Reste
des Burgpalas, Erdgeschoss (oben) und erstes Stockwerk (un-
ten).
Abb. 12: Burg Blansko (Kreis Blansko), Westmauer des Burg-
palas. Im ersten Stockwerk ein offenbarer Rest des Ganses in
der Mauerstárke, der in die Fenstemische miindet.
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(Ubersetzung M. Czech)
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