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Popis paláce hradu Egerberg – díla dvorské stavební hut Václava IV.
Zden k Hefner
Naproti m stu Klášterci nad Oh í tvo í dominantu zdejší krajiny Doupovských hor t i vrchy sope ného p vodu:
kuželovitý Mraven í vrch, vyšší oblý
erný vrch
a Schlössberg, který vybíhá z úbo í erného vrchu do výše
548 m n. m. nad ves Lestkov (okr. Chomutov). Na jeho
skalnatém edi ovém vrcholku stojí z ícenina pozoruhodného hradu. Hrad byl pojmenován podle blízké eky Oh e
Egerberg, turisté a místní obyvatelé nazývají hrad Lestkovem podle podhradní vsi.
Po átky hradu datují archeologické nálezy do pr b hu
druhé poloviny 13. století. Pravd podobn ješt v roce 1383
prodal tehdejší držitel hradu Albrecht ze Šumburka hrad
Egerberg lenu korunní rady krále Václava IV. a nejvyššímu hofmistrovi Jind ichovi Škopkovi z Dubé (Sedlá ek

1923, 72). Starý hrad z 13. století Jind ichovi nevyhovoval.
Nechal jej tedy p estav t na honosn jší sídlo, vyhovující
náro n jším požadavk m na bydlení na konci 14. století
a také odpovídající Škopkov významu u královského dvora.
Velmi radikální p estavba hradu byla podniknuta mezi
léty 1383 – 1395, kdy Škopek hrad vlastnil – zem el 6.
kv tna 1395 (Sedlá ek 1923, 72). Staveništ hradu je rozd leno skalní hranou nadv poloviny o r zné výškové nivelit .
Jihozápadní vyšší ást dispozice je na severovýchod ukonena skálou, kde konfigurace terénu vytvá í velmi p íznivé
podmínky pro výstavbu paláce. Skála se v tomto prostoru
pravoúhle lomí a byla i nepochybn p itesána pro p ístupovou cestu, která pod hradbami jádra vstupovala branou do
dolního hradu. Jind ich Škopek jako král v oblíbenec si mohl

Obr. 1: Egerberg – p dorys hradu (m eno pásmem). A – popisovaný palác. ern – zdivo z 2. poloviny 13. století, k ížkovan – zdivo z doby po r. 1383, šrafovan – zdivo po r. 1460.
1

Obr. 2: Egerberg – nákres jednotlivých pater paláce. 1 – zdivo postavené po r. 1383. 2 – zdivo postavené po r. 1460.

Obr. 3: Egerberg – nákres interiérových st n paláce. 1 – fragment
ost ní brány. 2 – pr jezd. 3 – arký ová kaple. 4 – zbytky kvalitní omítky. 5 – otisk po lehké p í ce. 6 – vstupy do prevét . 7 – ost ní vstupu do
prevétu. 8 – výklenek okna s dochovaným prkenným stropem. 9 – fragment ost ní okna. 10 – vstup na pavla a ochozy hradeb. 11 – dodate nou dozdívkou zúžené okno. 12 – vstup do paláce z venkovního
schodišt . 13 – šikmý v trací pr duch. 14 – vstup do p ízemní místnosti. 15 – zbytek st ílnovitého okénka. 16 – konzola nesoucí cihelný pas
vn jšího vstupu do pr jezdu. 17 – vyžlabený pískovcový kvád ík. 18 –
konzola která nesla cihelný pas vnit ního vstupu do pr jezdu.
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dovolit nechat povolat na hrad dvorskou stavební hu , která odstranila na této skalní hran p vodní hradby z 13. století a na uvoln ném míst
postavila velký t ípatrový palác. Jestli zde p ed
výstavbou paláce stála n jaká stavba p vodního
hradu nelze povrchovým pr zkumem zjistit.
Stávající zdivo paláce je zcela homogenní novostavbou a nevykazuje žádné použité ásti
zdiva staršího hradu. Ve zdivu je pouze zazd no
množství druhotn použitých kamenických
lánk .
Palác, vybudovaný na nízké skále nad 1.
nádvo ím, má lichob žníkový p dorys, obrácený užší stranou do 1. nádvo í, a k jeho výstavb
byl použit místní lomový edi ový kámen. Palác
byl od dolního hradu odd len ve skále vytesaným p íkopem, který je dnes z v tší ásti zasypán. V p ízemí paláce byla situována brána,
která formou pr jezdu ústila na druhém nádvo í
v jád e hradu a práh brány byl minimáln 3 m
vyvýšen nad plochu 1. nádvo í. Výškový rozdíl
mezi prahem brány a plochou nádvo í musela
p ekonávat n jaká forma šikmé rampy, ze které
bylo možné p ejít po padacím most do brány
paláce. Že byla brána z ejm uzavírána padacím
mostem je prakticky písemn potvrzeno. V roce
1457 prob hla p e, projednávaná p ed zemským
soudem, ohledn zrádného p epadení hradu
Egerberg Vilémem ze Šumburka a uplatn ní
d dických práv. Sedlák Petran p i výslechu p ed
soudem vypov d l:“...a pán cht nahoru, oni
p ed ním první most zav eli. Ale vrátný sb h,
spustil jim most, ale zrádce druhý most do pravého hradu zachovali sú...“ (Blaží ek 1973, 48).
To znamená, že z stal zvednutý most do jádra
hradu – brány paláce. Z ost ní vstupního otvoru
brány, prolomené ve 2 m tlusté pr elní zdi
paláce, z stal dochován pouze malý pískovcový
fragment (obr. 4 : 1). Na konci pr chodu pr elní zdí paláce byl otvor brány zaklenut cihelným
pasem, op eným o ozdobnou pískovcovu konzolu (obr. 4 : 16). Uprost ed výšky vstupního otvoru brány je v bo ní zdi zasazen pískovcový
kvádr s vytesanou postupn se prohlubující
p lkulatou drážkou ne zcela jasného ú elu; je
také možné, že kvádr byl druhotn použit (obr. 4 :
17, obr. 3 : 17). Za vstupem následoval kónicky
se rozši ující pr jezd, zakrytý trámovým stropem.
Pr jezd se do 2. nádvo í otvíral dalším vícenásobným cihelným pasem, op eným o velké pískovcové konzoly (obr. 4 : 18, obr. 3 : 18). Pravá
strana konce pr jezdu má zakulacen vyzd ný
roh kv li usnadn ní vjezdu voz na nádvo í jádra
hradu.
Vedle pr jezdu se v p ízemí paláce nacházela místnost, v traná v rohu šikmým pr duchem, která pravd podobn sloužila jako konírna a byla z nádvo í p ístupna vysokým vchodem. Jediné osv tlení p edpokládané konírny
zajiš ovalo st ílnovité okénko se šikmými špaletami, z ízené vedle vchodu do místnosti.

nemají žádné otvory. V severozápadním rohu p edpokládané konírny i v místnosti 1. patra paláce jsou zazd ny nad
sebou v nepravidelných rozestupech 4 ploché kameny,
výrazn vy nívající z líce zdiva. Vzhledem k tomu, že
obvodní zdi p ízemí a 1. patra mají stejnou mocnost, neobsahují tedy patrový ústupek ani otvory po trámech podlahy,
sloužily nepochybn tyto ploché kameny k uchycení podlahy 1. patra a schodišt , spojujícího 1. s 2. patrem. Zbývající
plocha podlahy 1. patra paláce musela být nesena v interiéru
umíst nou d ev nou konstrukcí vertikálních a horizontálních trám .
Vlastní obytné prostory se nacházely až ve druhém pate paláce. Na nádvorní stran m lo druhé patro umíst nou
pavla , nesenou d ev nými trámy. Otvory ve zdivu se zbytky trám jsou dodnes dob e zachovány. Pavla spojovala
ochozy obou p ilehlých hradeb a dá se p edpokládat, že
obdobná pavla byla umíst na ve stejné výškové úrovni i na
nádvorní stran protilehlého p lválcového paláce. Tak byla
umožn na plynulá okružní komunikace kolem nádvo í,
spojení budov mezi sebou a s ochozy hradeb.
Prostor druhého patra paláce byl p epažen lehkou d ev nou nebo hrázd nou p í kou ve dv místnosti. Umíst ní
p í ky je dodnes dob e znát na dochované omítce (obr. 3 :
5). Menší místnost byla osv tlena oknem se dv ma kamennými sedátky ve výklenku, proraženém ve východní zdi
a dalším oknem bez sedátek v západní zdi, s úpln dochovaným prkenným stropem ve výklenku okna a se zbytkem
venkovního ost ní (obr. 4 : 9, obr. 3 : 8, 9). Vedle okna se
nachází úzký vchod do prevétu, která má dochované nosné
krakorce. Místnost m la samostatný vchod na pavla
a s nejv tší pravd podobností sloužila jako ložnice. Prosv tlení vedlejší mírn obdélníkové obytné místnosti obstaráva-

Obr. 4: Egerberg – architektonické detaily paláce. ísla
jednotlivých pískovcových detail odpovídají pozi ním ísl m
na obr. 3.
První patro paláce obsahuje jednu velkou místnost
osv tlenou oknem s kamenným sedátkem, vyzd ným
v nádvorní zdi. Vedle okna je situován vstup do místnosti
portálkem s vytrhaným ost ním, k n muž vedlo z nádvo í
d ev né schodišt (obr. 5 : B). Po schodišti z staly áste n
ve zdivu paláce a v p ilehlé hradb dochovány otvory po
trámcích nosné konstrukce. Zbývající t i st ny místnosti

Obr. 5: Egerberg – pravd podobný vzhled paláce po r. 1383. A – západní pr elí, B – východní pr elí.
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Obr. 6: Egerberg – zlomky kachl , nalezené okolo paláce.
ném charakteru místnosti. Místnost z ejm sloužila
k ubytování nejbližšího služebnictva a k uskladn ní r zného
materiálu a pot eb. Za ízení menší místnosti ve 2. pat e
paláce vypovídá s velkou pravd podobností o jejím využití
v etn výstavby záchodu jako ložnice. Vedlejší místnost
sloužila, e eno dnešní terminologií, jako obývací pokoj
hradního pána a jeho rodiny, vybavený nezbytným modlitebním koutkem, v tomto p ípad nahrazeným luxusní
arký ovou kaplí. Sál ve t etím pat e paláce byl zcela jist
využíván k oslavám, k setkávání s p áteli, k jednáním
a pod., s instalovaným nezbytným záchodem.
Ob venkovní nároží paláce, obrácená k dolnímu hradu, jsou vyzd na z bosovaných kvádr a to až do úrovn
podlahy 2. patra. Výše jsou nároží armována již pouze
hladkými kvádry. Východní nároží paláce má až do výše 1
m nad skálu zdivo vyzd né spole n s p ilehlou obvodovou
hradbou dolního hradu. Od výše 1 m za íná bosáž a hradba
dolního hradu je již k nároží p izd na na spáru – nejedná se
o dv stavební fáze. Bosáž obou nároží je provedena velmi
pe liv a p sobí p íjemným dojmem, zm k ujícím strohé
linie hradu. Armování nároží bosovanými kvádry i zp sob
provedení arký ové kaple jsou základními znaky p sobení
dvorské stavební huti na výstavb paláce (Menclová 1972,
147; Durdík 2001, 189). Palác na hrad Egerberg je významným a zajímavým dokladem úrovn bydlení na konci
14. století, vybodovaným pro p edního velmože eských
zemí a dochovaným v celistvosti bez pozd jších p estaveb.
Použitá literatura: Blaží ek, J. 1973: ítanka k d jinám
Chomutovska. Chomutov; Durdík, T. – Bolina, P. 2001:
St edov ké hrady v echách a na Morav . Praha; Durdík,
T. 1991: Kaple vrcholn st edov kých hrad . In: Castellologica bohemica 2. Praha; Menclová, D. 1972: eské hrady
II. Praha; Sedlá ek, A. 1923: Hrady, zámky a tvrze Království eského XIV. Praha.

ly dv okna s jedním a dv ma sedátky a jedno okno bez
sedátek, obrácené do nádvo í. Místnost m la také vlastní
vchod na pavla , situovaný v jejím severovýchodním rohu.
Do východní zdi místnosti byla vestav na drobná arký ová
kaple, která se do interiéru místnosti otvírala vít zným
obloukem, neseným dv ma pískovcovými konzolami.
Vít zný oblouk již zmizel a jedna siln poškozená konzola
se dochovala. Kaple byla zklenuta z ásti dodnes dochovanou žebrovou k ížovou klenbou, s žebry bez konzol, zabíhajícími p ímo do zdiva (obr. 4 : 3, obr. 3 : 3, obr. 2). Kn žišt bylo umíst no v polygonálním arký i, neseném kamennými krakorci a mezery mezi nimi byly dozd ny
cihlami (obr. 5 : A). Otisk po st eše arký e je dob e viditelný na zdivu pr elí paláce.
T etí patro paláce zaujímal velký prostorný sál osv tlovaný šesti okny se sedátky ve výklencích a dv ma okny bez
sedátek. V jihovýchodní st n sálu byl z ízen úzký vstup do
prevétu s dochovaným jednoduchým ost ním (obr. 4 : 7).
Ze sálu bylo snad p ístupné podsebití, které nepochybn tak
významnou stavbu korunovalo.
Po etné nálezy honosných kachl v okolí paláce dokládají, že palác byl vytáp n n kolikerými bohat zdobenými kachlovými kamny. Odvod spalin musel být realizován vnit ními vestav nými komíny, protože ve zdivu paláce, dochovaném až tém do p vodní výšky, není žádných
stop po kou ovodech.
Velmi zajímavé srovnání s dneškem nabízí pokus o interpretaci ú elu místností paláce. Využití p ízemí jako stáje
pro dopravní prost edek – kon – snad dokladuje v trací
pr duch umíst ný u stropu místnosti a její spartánské osv tlení malým st ílnovitým okénkem a vysokým vchodem.
První patro bylo z obranných d vod osv tleno pouze
jedním oknem obráceným do nádvo í. To, že ve výklenku
okna bylo z ízeno sedátko, sv d í alespo o áste n obyt4

