
K možnostem datování fortifikační architektury
Jiří Varhaník

Donedávna byl považován za hlavní prostředek
k datování památek architektury formální rozbor archi-
tektonických článků' kteý sloužil k vyhodnocení těchto
prvků určité stavby z hlediska slohového ..l-oje.

Možnosti ďatováni fortifikačních staveb jsou

v praxi obvykle determinovány malým nebo dokonce
vthec žáďným zastoupením takoýchto architektonic-
kých článků, které by bylo možné standardním způso-
bem chronologicky zaÍaďttna zák7aďě jejich morfologie.
Velmi často jsou naopak starší architektonické články na
těchto stavbách, postrádajících mnohdy stopy po něja-
kém náročnějším architektonickém či lývarném řešení,
použiý druhotně ať 11ž na ostění otvorů či dokonce jen
jako běžný zdici maÍeriál. Identifikace těchto prvků je

samozřejmě rorměž dfúežitá, neboť jejich r,1povídací
hodnota je nesporná, avšak k datování fortifikace, na
jejíž stavbě došlo k jejich opětowému použití, může
jejich formální rozbor většinou přispět jen v omezeném
rozsahu. o to větší pozornost je třeba věnovat technic-
kému řešení a r,ybavení zkoumaných staveb, interpretaci
funkcí jejich jednotlivých části a komparaci se známými

obr 1'- Tábor, horní část věže Kotnov, dendrochronolo-
giclq, datovanó do roku 1542. Nad střechou hrázděného
přístavku Bechyňské brány je patrné vyústění dvojice
odvětrávacích nruduchů (foto J' Varhaníb.
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dobovými analogiemi.
Zásadnim způsobem může k jejich datování samo-

zÍejmě přispět archeologický výzkum, kteý by se ovšem
měl v souladu se současnými světoými trendy qrržití
archeologických metod omezoyat spíše jen na ohrožené
lokality formou záchranného výzkumu.l Široké možnosti
nabízeji přírodovědné metody, ze1ména dendrochronolo-
gická ana|ýza dochovaných dřevěných pryků, která však
byla v praxi užívina k upřesnění datace fortifikaci zatim
jen velmi vzácně.

Uvedené metody demonstruj e přehled dosavadních
názori na datování věže Kotnova někdejšího hradu Hra.
diště v Táboře. Zatimco o spodní části věže panuje j1ž
delší dobu názor, že jde o pozůstatek vrcholně středově-
kého hradu. na homí část věŽe opatřené střílnami pro
pa|né zbrané, v obou posledních pod|ůich dokonce
komoroými, není v literafuře jednotný néuor.
D. Menclová soudila, že horni část starší, středověké
věže byla upravena po požáru v roce 1532, J. Muk si
povšiml pokročilého řešení horní části věže a zďtrazní|,
že otvory v těchto úrovních nebyly prorůeny dodateč-
ně., Z autorova textu jsou však zřejmé určité rozpaky
nad chronologickým zaÍazením neobrykle lybavené
stavby. Navzdory nedostatku jalcýchkoli důkazů se ne-
chal J. Muk svést k poněkud nevědeckému závéru, že
horní část věže souvisí s ýstavbou husitshých fortif,rkací
Tábora a datoval ji do doby kolem roku 1430. Jako jedi-
ná opora tohoto datování mu slouŽil předpoklad, žehrad
měl v této době sloužit iako sídlo vladaře táborského
kraje.3 Mukovo datování nekriticky přejal T. Durdík,a
přestože se sám v samostatné studii pokusil shmout
problematiku hradní produkce doby husitské, z tíž je
patrné, že takto časný ýskyt odvětrávaných- děloých
komor bateriové věže mohl bý sotva reá|ný., Houžev-
natě se však tohoto ničím neodůvodněného datování
přidržoval i poté,6 kdy bylo odmítnuto a na zák7aďě
srorryrávacího materiálu a ýsledků jeďné z nejstarších

. J. Varhaník, K Umluvě o ochraně archeologického dědictví
Evropy zvané Maltská, Archeologické rozhledy LII' 2000'
s. 706 - 708
2 D' Menclová, Husitské opevnění Tábora, zpr1w památkové
péče XII| 1953, s. 65 - 102; D. Menclová, Ceské hrady 2'
Praha 7972; L Lancinger - J. Muk' Tábor, stavebněhistorický
pruzkum, Hrad Kotnov, Bechýská brána, 198l, nepublikova-
ný elaborát SUMMo; J Muk, Táborský hrad Hradiště ve
středověku, HusitshÍ Tábor 5, 1982, s. 165 - 176.
'J .  Muk 1981, c i t .  v pozn. 2, s.82.
4 T. Durdík, České hrady, Praba1984 T Durdík, Encyklopedie
česhých fuadů, Praha 7995,s 1 10 - 1 1 1.
5 T. Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha
1999,s r94-195.
6 T' Dur.dík, Ilustrovaná encyklopedie česhých hradů, Praha
1999.s 194 - 195.
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dendrochronologických analýz konstatován renesanční
původ horní části věže'7

Po formální stránce vybavení horní části kotnovské
věže odpovídá nejpokročilejším středoevropským gotic-
ko-renesančním fortifikacim, což dokládají jak ven špa-
letovaná sňi|na 2. patra, tak zejména dvojice odvětráva-
cích pruduchů, jimlž jsou opatřeny největší dělové ko-
mory patra následujícího. Tato zaÍízení jsou u nás velice
vzácná, avšak na Slovensku se uplatňovala na pokroči-
lých protiťureclcých fortifikacich z 2, čtvrtiny 16. století -
Červený Kameň'8 Plavecký hrad,g Branč. odvětrání je
zde řešeno poněkud odlišně než v Táboře, a to jediným
šikmým pruduchem směřujícím v ose komory nad otvo-
rem střílny šikmo vzhůru.

Již na zák|adě formálního rozboru a komparace
srovnávacího materiálu ze středoewopského prostředí je
jasné, že ďatováni horní části kotnovské věže nejen do
30. let l5' století vůbec nepřicházi v úvahu, Bylo zřejmé'
že jd" o stavbu podstatně mladší. Vzhledem
khistorickým okolnostem bylo proto navrženo její dato-
vání do |et 1532 - |54,7, příčemž ze slohového hlediska
pÍichárzc| v úvahu především import z renesančního
italského prostředí, ať již přimý či zprostředkovaný.lo
Hrad byl postižen velhým požárem města v roce 1532.
L. Lancinger poukázal na zápís v Pamětní knize z let
1510 - 1566, kde se uvádí, že tehďy shořela mimo iiné
bašta u hradské brány'll Š1o témci jistě právě o jthózá-
paďnivěž hradu při Bechyňské bráně, neboť v blízkosti
lmitřní, dodnes nedochované věžové brány žáďná bašta
ani věž nebyla, j ak přesvědč iv ě pr okáza| J. Muk' 1 2

, B. Vinš a kol', Informačni zprilva o letokruhových analýzách
ta vzotcich dÍeva z historic\ich staveb vTáboře, Výzkumný
ústav lesního hospodrířství a myslivosti Jíloviště - Stmady,
1986; J. Varhaník, Kotnovská věž v Táboře, Pruzkumy pamí-
tek 1997/II' s. 51 - 56. T. Durdík dokonce v informativní re-
cenzi naposled citované práce autoritativně označil datování
horní části věŽe před rok 154,7 za,,zceIa nepřesvědčivou před-
sta,,u,,, atlž však uvedl jakékoli dttka,y na podpory staršího
v textu uvedenébo néuoru J. Muka - T. Durdík, Pruzkumy
památek IV' Castellologia bohemica 6III, 1998, s.513.
V reakci na přehodnocení datace kohrovské yěže zdÍrazňova|
husitský původ a jednotnost koncepce táborského husitského
opevnění D. Líbal' Připomínky k Varhaníkově Kotnovské věži
v Trí'boře, Castellologia bohemica 6lII, 1998' s. 459 - 467 ato
na základě svědectví Aenea Si1via o podobě Pražské brány.
V tomto případě však š1o spíše o nedorozumění, neboť dosa-
vadní datování této stavby zpochybňováno nebylo, přestože
z vedut, které zachycují barkrákan brány před zboíenim, |ze
soudit' že se v něm uplatňovaly ven špaletované otvory, které
by mohly poukazovat k mladší, nejspíše rol'něŽ raně renesanč-
ní úpravě této pozoruhodné fortifikace. Zato poukaz na určitou
rmější podobnost Žlžkoly bašý v Táboře, doposud bez razpa-
ků kladené do doby husitské, a bašty Špýchar v Novém Městě
nad Metují nezůstal ojedinělý . J Slavík, Bašta Špýchar
v Novém Městě nad Metují' Pruzkumy památek 2oo0l \
s.  l17 - 130.
8 D. Menclová - V. V' Štech, Červený Kameň' Bratislava 1954.9 D. Menclová, Príspevok k typologii hradov, zátkov a kašti-
elov na Slovensku' in: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na
Slovensku, Martin 1913, s.397 - 446.
10 J. varhaník, ctt. v pozn.1 '
" L. Lancinger - J. Muk, cit. v pozn 2, s.4 - 5
" J. Muk, cit. v pozn.2.
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obr. 3.' Tábor, věž Kotnov, dělová komora 4. patra
(foto J. Varhaník).

obr. 2. Tábor, věž Kotnov, dělová komora 3. patra
s dvojicí odvětrávacích průduchů v záklenku
(foto J. Varhaník).

Vzorky z kuláčů samonosného lešení z interiéru
dnešního 2' a 4. patra věže, bezpečně současných
s okolním^ zdivem, ana|yzoval dendrochronologicky
J. Kyncl.13 Přestože pro nižší počet letokruhů je dátacé
na hranici statistické spolehlivosti, v obou případech
byly podkorní letokruhy odatovány do roku 1542. Tím
zárovei byly verifikovány výsledky předchozí dendro-
chronologické analýzy, která určila stáří posledních
registrovaných letokruhů trámů 1. patravěže do let 1481,
1505 a 1510.14

Během let 1437 - 1565 v Táboře hořelo vice než
padesátkrát.ls Je tedy pravděpodobné, že nejen požár
roku 1532, ale i některé z dalších požári postihly i části
opevnění, které pak bylo obnovováno a ďilčim způsobem
modernizováno' odstraňování škod způsobovaných
opakovanými krátce po sobě následujícími zničujícími
požáry Tábora v letech 1525 a 1532 vedlo ke zýšené

|3 J. Kyncl.2000: Znalecký posudek č' |52-42/00.
' '  B. Vinš a kol.. cit. v pozn.7.
', R' Tecl, PoŽár Tábora v roce 1525 (K 470. ýročí), Výběr
z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu
v Česl ich Budějovicích, 1995, s. 176.178.
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stavební aktivitě' která se záhy začaIa projevovat v rene-
sančních formách.l6 Jak zjistil J. Muk, hlavní výstavba
kamenných domů náleží právě tomuto období a nikoli
době kolem roku 1440, kam ji kladla na základě nedů-
sledné uměleckohistorické ana|ýzy -qchi-
tektonických detailů starší literatura''' Sta-
vební činnost nejen na měšťanských do-
mech, ale i na starších partiích městské
fortifikace po dalším požáru v roce 1559
přesvědčivě dokládaly renesanční oblouč-
kové štíty Pražské brány a jí předloženého
barbakiínu. Tyto významné stavby sice byly
v 19' století bohužel zboÍeny, ale jejich
podoba je známa z ikonografických prame-

" t8nu. -

Veškeré, namnoze však již ztámé
anavzájem se doplňující ďilkazy tedy jed-
noznačně poukazují k tomu, že homí část
kotnovské věže předstaluje v českém pro-
středí velmi vzácný příklad raně renesanční
fortifikace.

Nedostatečné poznání renesanční for-
tifikační architektury v Čechách nedovoluje
zatím lysledovat všechny další, třeba jen
torsálně dochované příklady amožné vzá.
jemné souvislosti jednotlivých realizací,
Casově i geograf,rcky je patmě ýstavbě
táborské bateriové věže blizká stavba velké
jlžní bašty hradu v Kamenici nad Lipou,
jejíž ohanná poďIaží nad masivním, skar-
pem opatřeným přízemím se nedochovala'
Kontaktu s italským prostředím přibýwalo
azajisté není nutné přisuzovat aplikaci
italských renesančních fortifikačních ptvků
jen jejich trpné a zcela náhodné recepci ze
sousedních zemi. Yymoženosti italské rene-
sanČní architektury vŠak do Čech pronika|y
zÍejmé jen zvo|na. Pozoruhodným importem
je j1žtti rozšíření městského opevnění Tře-
bonězpoloviny ďvacáýchlet 16' století, již
vybaveného kasematy'19. Menší četnost
nově budovaných renesančních opevnění
v Čechách pravděpodobně také souvisí
s velkorysou fortifikační aktivitou předcho-
zího období, pro něž jsou charakteristické

16 E' Šamánková, Architektura české renesance, Praha 1961,
s. 56.

'' J. M,'k, Příspěvek kpozrráni nejstarší architektury Tábora,
Archaeologia historica 5, 1980, s. 1 15 - 121.
18 D. Menclová |953, cit. v pozn. 2, s ' 80 - 84

'9 D. Líbal - P' Korčák - H' Lanyová - J Muk, Ťeboň, Pru-
voďní zpráva k ziákladnímu architektonickému a historicko-
urbanistickému rozboru města, nepublikovaný elaborát
SÚRPMo, 1959. Toto třeboňské opewění nebylo nověji ana-
Iyzovíno s výjimkou schematické kresebné rekonstrukce
F. Kápara se stručným komentiířem ve zpřístupněné kasematě.
Usek kasematy před branou je opatřen odvětrávacími prudu-
chy. Hodnocení této fortifikace, jejíž část ovšem zanikla již

v 16. století, od D. Líbala' Stálá opevnění doby poděbradské
ajagellonské, in: o Frankenberger, Husitské válečnictví po
Lipanech, Praha 1960, s. 148 - 1 68, je snad až příliš příkré.
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zejména stavby Pemštejnů a Švihovských z Rýzmberka,
jakož i nové hradební olouhy někteých městských
opevnění. Žtvy zaiem o tehdejší nejmodernějši realizace
renesančního pevnostního stavitelství nicméně dokládá

obr. 4: Hrad Branč (Slovenská republika), odvětrávací průduch nad
lylomenou průstřelnicí nárožní baš4l (foto J' Varhaník).

již dříve například cestopis Jata Hasištejnského
z Lobkovic' kteý poměmě podrobně a zasvěceně popsal
opevnění Dubrovníku azejména Rhodu, které navštívil
při své pouti do Palestiny V roce I4g3 'zo Zvídaý český
šlechtic povaŽova| za zaznamel7ání hodný mimo jiné
pokročilý způsob postřelování příkopů z kasemat ''z děl
menších' hákovnic a ntčnic''. Pozornost věnoval i popisu
i,yložených zděných ochozů hradebních věži na kamen-
ných krakorcích, tedy v Cechách se jen vzácně lrySkytu-
jících machicoulis, frekventovaných na jihoevropských
stavbách tohoto období. Právě tento typ ochozu se poz-
ději uplatnil i na vrcholu táborské věže. Podobně byly
upraveny vrcholy věŽí hradu Konopiště, pokud ovšem

20 F. Strejček, Jana Hasištejnského z Lobkovic putování
k svatému hrobu. Praha 1902, s.42'
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klíčové střílny r,yložených ochozů, známé z někteých
starších vyobrazeni, patřily od počátku k jejich výbavě.z|

V případě táborské kotnovské věže bylo možné
konfrontovat zprávy písemných pramenů a v.ýsledky
povrchoých pruzkumů dokonce s dvojí' nezávisle na
sobě provedenou dendrochronologickou analýzou. Sou-
bor těchto důkazů vede k jednoznačnému závěru
a neponechává prostor pro neodůvodněné subjektivistic-
ké úvahy. U velkého množství staveb fortifikační archi-
tekfury však nejsou k dispozici ýsledky pruzkumů
v takto komplexní podobě a mnohé z nich ne|ze
s ohledem na stav dochování památky vůbec provést,
což se projer,uje jako citelný nedostatek právě při absen-
ci dřevěných prvků, vhodných pro dendrochronologii.
V takových případech je třeba posuzovat všechny okol-
nosti velice opatmě a zejména je třeba se vyvarovat
autoritativních, avšak odpovídajícími důkazy nepodlože-
ných tvrzeni o ''nepochybném'' slohovém, typologickém
či chronologickém zaÍazení památky či o podobě jejích
nedochovaných částí. Mohlo by se zdát, že zásaďabitic-
kého hodnocení všech důkazu je j1ž po několik generací
badatelů natolik samozřejmá, že je zbytečné tento zá-
kladní metodický přístup opětovně zďttazíovat, Některé
závěry současné literafury však v tomto směru rryvolá-
vají pochybnosti, zda postup autora byl skutečně takto
odpovědný' V konkrétních případech pak zákonitě vy.
vstává otánka, zda autorův eventuální omyt byl zapŤíči-
něn pouze nesprávným vyhodnocením zjíštěných důka-
zil, což se samozřejmě může stát, či zda jde o záměrnou
manipulaci s fakty ať j1ž v důsledku nepřiměřeně suve-
rénního přístupu k dané problematice, či dokonce za
účelem podpory vlastních apriomě vykonstruovaných
teorií.

21 v. Jesenský, Nález cimbuří na severových odní věži zárrku
Konopiště, Castellologica bohemica 6tII, |998, s.439 - 443.
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Uber die Móglichkeiten zur Datierung der
FortiÍikationsarchitektur

Jiří Varhaník

Die MÓglichkeiten der Datierung von Festungsbauwer-
ken sind in der Praxis gewóhnlich durch die geringe oder vóllig
fehlende Vertretung solcher Architekturglieder begrenzt, die
nach geláufiger, dem standart entsprechender Weise auf
Grundlage ihrer Morphologie chronologisch eingeordnet wer-
den kónnten. Um so gróBere Aufmerksamkeit muB der techni-
schen Konzeption und Ausriistung der untersuchten Bauwerke,
der Interpretationsfunktion ihrer einzelnen Teile und dem
Vergleich mit bekannten zeitgenóssischen Analogien gewidmet
werden. Diese Methoden demonstriert die Entwicklung der
bisherigen Meinungen zur Datierung des Kotnov-Turms der
ehemaligen Burg Hradiště in Tábor. Wáhrend der untere Teil
des Turms mittelalterlicher Herkunft ist, ist der obere ftir die
Besttickung mit Kanonen eingerichtet. Die geráumigen Kam-
mern des 3. Geschosses sind mit doppelten Lúftungskanálen
ausgestattet, die dem Abzug des Schwarzpulverdampfs nach
dem Abschuss dienten. Dieser Teil des Turms wurde frtiher
ohne entsprechende Nachweise in die Zeitum das Jahr 1430
datiert. Die Vergleiche mit den iibrigen mittelalterlichen Forti-
fikationen der Gotik-Renalssance, Berichte aus schriftlichen
Quellen und vor allem zwei dendrochronologische Analysen
verweisen darauf, dass dieses Denkmď in Tschechien das
tiberaus seltene Beispiel fur einen Batterietuim der Renaissan-
cezeit ist, der durch Aufstockung auf ein álteres obiekt im
Jabre 1542 entstand.

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Tábor, oberer Teil des Turms Kotnov. dendrochrono-
logische Datierung in das Jahr |542. ,Úber dem Dach des
Fachwerkanbaus des Bechyňer Tors ist die Mtindung der dop-
pelten Entli.iffungskanále zu sehen (Foto J. Varhanft).
Abb. 2: Tábor, Turm Kotnov, Kanonenkammer im 3. Geschoss
mit doppelten Entltiffungskanálen in der Nische (Foto J. Var-
hanft).
Abb. 3: Turm Kotnov, Kanonenkammer im 4. Geschoss (Foto
J. Varhaník).
Abb 4: Burg Branč (Slowakeí), Entlůftungskanal iiber der
ausgebrochenen SchieBscharte der Eckbastion.

(Ubersetzung P. Zie schang )
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