
Dendrochronologický průzkum hradů na Z|ínsku
Radim Vrla

V rámci dlouhodobé spolupráce s Ing. Josefem
Kyrrclem a odbornými pracovníky RÚ avČR srno
(Mgr. Jitka Dvorská) a Botanického ústavu evČR itng.
Tomáš Kyncl) probíhá dlouhodobá akce pruzkumu do-
chovaných dřevěných konstrukcí hradů a hradních ďíce-
nin na Zlínsku. Smyslem článku je stručná informace
o výsledcích průzkumů.

Prvním takto zkoumaným objektem byl v roce
7993 zámek Noqý Světlov u Bojkovic (okr. Uherské

Hradiště). Pruzkum se zde soustředil na prvky dvojice
trámoých stropů (edloý pruvlak a trám) zámeckého
tr aktu uzav íraj íc ího záp aďní stranu'' P opravč ího'' nádv o -
ří. Tato část zámecké budovy byla přestavbou v 19.
století natolik změněna, že pÍed objevem stropů nenabí.
ze|a v podstatě žádné chtonologicky citlivější detaily
svědčící pro její starší existenci. objev stropů (evidentně
současných s ýstavbou traktu) umožnil rámcové srov-
nání profilace triímových hran s profilací goticko-
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obr. ] .' Hrad Malenovice (okr. Zlín), nahoře - nákres axonometrie dnešního stavu jádra hradu (pohled od jihoýchodu;
silnou čerchovanou čarou je vyznačena úroveň podlah střeleckých ochozů ze 2. pol ] 5. stol', černé plochy a šipka
označují místa konstrukcí z 1. pol. 15. stol.), dole - část zaměření vnitřní líce zdiva půdního prostoru, šiptry označuji
úroveň podlahy střeleckého ochozu (cresba R' Vrla 2000).
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obr' 2.. Hrad Nový Světlov (okr. Uherské Hradiště), vlevo nahoře nókres axonometrie dnešního stavu (pohled od
severu) s :,yznačením trakn s objevenými stropy, vpravo nahoře profity tramů objevených stropů (horní z piy67ly patři
stropním trámům, dolní průvlaku), dole půdorys trahu s vyznačením nalezených síropů, šiptq, označuji ,kiu-o,t
prvlq (kresba R. Vrla 2000).
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obr. 4.' Hrad Lukov (okr. Zlín)' pohled na vstupní část
iádra hradu,. šipka oznrtčuje zed,předbraní s otislq trámo-
vých zhlaví (foto R. Vrla 2000).

zkum trámu nad vstupem do kruhové hlásky (pocházejí-
cího s velkou pravděpodobností z doby ýstavby objek-
tu) potvrdil pouze předpoklad značného stáří dubů
v okolí hradu v ďobě jeho výstavby (smýcení stromu je
Íazeno do období po roce 1077). Překvapením zde bylo
datování zh|avi trámu v předbraní jádra (smýcení roku
l659), dokládajicípozdni vložení stropu do starší prosto-

ry uzavŤené systémem hradeb, budovaným v pruběhu
14. století.

Vzorky byly odebírány ve formě subtilních řízku
zvyÍezaných prwku napadených dřevomorkou o{oÚ
Světlov)' nebo odvrtány (Malenovice' Cimburk).

Mnohé z uvedených ýsledku výztamně doplnily
poznalky o stavebním vývoji těchto moravských hradů
aprokáza7y tak nezastupitelnou úlohu dendrochronolo-
gie v tomto oboru. Tato \<tátká zpráva má být rovněž
poděkováním výše uvedeným odborníkům za profesio-
náLnipráci'
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obr. 3.' Hrad Noý Cimburk (okr Kroměříž), výřez z půdorysu hradního areálu s vyznačením míst odběrů
(kresba R. Vrla 2000).

renesančních portállď ze zámeckých interiéru'' Dendro-
chronologická ana|ýza zde však prokáza|a zřízení strop.ťl
až v pruběhu 1. poloviny 17. století, což prokazuje přetr-
váváni staršího tvarosloví u mladších fází výstavby ob-
jektu.2

Dále proběhl pruzkum dřevěných prvků zachova-
ných v půdním prostoru východní části jádra hradu Ma-
lenovice (oW.ZIin), kteý doplnil znalosti o zde docho-
vaném pozdně středověkém střeleckém ochozu i kon-
strukcích, které mu pŤeďchžne|y. Před polovinou 15.
století byly na starší hradbě zÍizeny minimálně 3 střelec-
ké arlcýřky pravděpodobně hrázďěné konstrukce, které
byly na konci téhož století nahrazeny poměrně kvalitním
střeleckým ochozem. Pruzkum mimo jiné rovněž proká-
zal druhotné použítí starších dřevěných konstrukcí.J

V roce 2000 byl učiněn pokus o datování trámu,
dochovaného ve formě maltového otisku zhlaví v ob-
jektu předbraní hradu Lukova. Byla pořízena fotografic-
ká dokumentace a sádrový odlitek prvku, malý počet
letokruhů (cca25) však dataci neumožnil.

V roce 2001 byly zptacovány jíž dÍive odebrané
vzorky z areá|u hradu Nového Cimburka u Koryčan
(okr. KroměÍiž). Zatimco pruzkum prvků z hradního
jádra (duboý polštář zpa|áce a překlady nad takzvanou
''lúčištnickou střílnou'') prokáza|y předpokládané roz-
sáhlé stavebni ipravy ve 2. polovině 15. století,a pru-

1 R. vrla - T Kyncl, Pozdně renesanční hámové Stropy na
zámku Nový Světlov, Zprálry památkové péče LV, 1995' č 10.
'J. Dvorská - R' Vrla, Hrad Malenovice - dendrochronologická
analýza prvků střeleckého ochozu' Zprávy památkové péče
XL' 2000' č. 5.
3 J. Dvorská - R. Vrla, Hrad Malenovice - dendrochronologická
ana|ýza prvku střeleckého ochozu, Zprfu1, památkové péče
XL' 2000' č. 5'
* R Vrla, ''Horský zámek,, Cimburk u Koryčan, Slovácko
XXXVII. 1996. s. 163 - 202.
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hradů na Zlínsku.

Dendrochronologische Untersuchung an Bur-
gen im Gebiet vonZ|ín
Radim Vrla

Dieser Beitrag liefert einen kurzen Úberblick iiber die Erseb-
nisse der dendrochronologischen Untersuchung hólzňer
Bauelemente auf einigen Burgen in Stidostmaihren. Als erstes
wurden im Jahr 1993 die Balkendecken des Westfliisels der
Burg Nový Světlov untersucht' die in die 1. Hálfte-des 17.

Jahrhunderts errichtet wurden' wobei auch áltere Holzelemente

derts und verháltnismiiBig spáte bauliche Eingriffe in der 1.
Hiilfte des 17. Júrhunderts nachweisen.

ABBILDTINGEN

Abb. 1: Burg Malenovice (Kreis ZIin), oben _ axonometrische
Darstellung des Burgkerns im heutigen Zustand (Blick von
Siidosten; die dick gestrichelte Linie kennzeichnet das Niveau
der FuBbóden der Schiitzenumgánge aus der 2. Ha|fte des 15.
Jahrhunderts, die schwarzen Fláchen und der Pfeil markieren
Stellen der Konstruktion die aus der 1. Hálfte des 15. Jahrhun-
derts stammen), unten - Teil des AufmaBes der inneren Ober_
fláche des Mauerwerks im Bodenraum' die Pfeile markieren
das FuBbodenniveau des Schůtzenumgangs (Zeichnung R Vrla
2000).

Abb' 3: Burg Noý Cimburk (Kreis Kroměříž)' Ausschnitt aus
dem Grundriss des Burgareals mit Kennzeichnung der Stellen,
an denen Proben entnoÍnmen wurden (Zeichnung R. Vrla
2000).
Abb. 4: Burg Lukov (Kreis Zlín), Btick auf den Eingangsbe-
reich zum Burgkern; der pfeil kennzeichnet die Mauer vor dem
Tor mit den Abdriicken der Balkenkópfe (Foto R' Vrla 2000).

( Ubersetzung P. Zieschang )
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