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J. Číž

ko1em toku ŤÍché Or1ice Je poměrně bohatá na hradní stavby'

Krajina

Je Í hrad v Brarrctýse nad 0r11cí'

Jehož zřícenlay

Jednou z n1ch

se nacbázeJí na ogtrobu nad východním

okraJem steJnoJmenného měgteěka. Hrad na konci mínrě se svažuJící ostrožny ge skládá
tří

částí . ze dvou předhradí a z vlastního
příkopy'

ny blubokýmt

vylr{nanýrn1 ve skále.

ze

bradu. Jeťluot11vé část1 byly oťl gebe odděle.
Zbytlry bradu byly

částečně rozrušeny

l'árnánín

ka'nene ze zd1va t z něko11ke 1omůna svazích hrad'ního kopce a vybuitovánín ].ázeňskýoh pě.
hraťIu"

šÍn v celérn areálu

Prrnrí předhradí

na východní straně

nízkou zídkou či valen,
zcela pře}rradila

hraclu bylo chránéno 7,5 n š1rokýn příkopem a

Jehož zbytky se dochovaly na výoliotlní straně.

Střed před'hradí

obdélná budova o rozměrech 8 x 16 mr !o níž zby1a rozleh1á

depreee' Na

výeiroůnÍ straně k táto brrťlovězřeJně příIéhal příetavek.
Druhé předhradí

tvařu

obdélníka o rozměrecb. 32 x 20 n bylo chráněno nail příkopen

10 m štrokým mohutnou štítovou zdí podkovovitého tvaru a parkánovou zctí. Původ.nívstupní
konr.uikací

sleduJe

o vaitřnín

hradí.

1 dnešnÍ pěš1na, etoupaJící

pl.ochy a terénníbo stupně na okraJ1 třettny

bud.ovy podobné Jako na prvaí:n přeťlhradí. štítová

o exlsteuc1

ců, nahrad1la starší hradební zeá o tloušřce
ztl1 na dnešaí tloušiku
rn1krofázl.. Příkláníne

zápatlní múžemeuvažovat

zeá, d'nee jíž téněř bez 1í-

1,2 m. Je však možné, že k zaaí|elí

této

oe spíše k verz1 první.
opěrných(?)

k parkánová zd1 na severÍrí straně'
dnrtrého předhradí

na J1žní straně

itrrrbého před-

3 n ttoš1o Ještě v průběbu JeJí výstavby a Jedná se tedy o JeJí

ZaJímawýmťleta1len Jsou zbytky
přlstavěný

stra!ě

uspořádání 2. ťlílu bradu ne1ze tvrd'1t n1c rrrč1tébo' Pod1e zbytku adt

ve východoí třetÍně

1íř'

z příkopu po sevemí

bu subt1]-ní válcové věžice,

p1].ířů na obvodu dnrbébo předhradí.

P1.

Je obdélný, z J1bu odstupněný. P11íř(?)

Je docbován Jea zčástí.

Na Jlhovýchodní

straně

ná podo-

J1hozápa<lní ěást zm1zela. zde Je Jasně v1.dět, že teato'|pí.

1íř'' byl k hrad'ební zť1Ípř1zděn ťloclatečně. Severraí straJÍa drtůébo přetthradí by1a ohráně.
na JeĚtě d'nůyn parkánern, opevněnýrn zíd'kou. Byl. postaven ve sYďru v úrornrÍ dna příkopu.
hrad byl o<1druhébo předhradí

Vlastní
nín koncl
řory(r)

oitdělen opět příkopero 16 rr štrokýn,

na Již-

uzavřeným zídkou. Ve výciroťtní ěást1 příkopu se ke sYahu před'hradí př1ryká

kužeJ-, který

v sobě můžeosvat

pl1íř

au-

Dogtu. Tvar zápattní stran5r příkopu Je zne.

Jasněn průběbeur3 opěrných zídek pěš1n' z nlcbž neJvýše poJ.oženríJe zřeJrně Ještě středověkého půvoťtu. gaa.l zbytek
válnábo
slluou

tvaru,

o hlavních

obvodové bradby v].astníbo bradu.

tvar.

o-

rozměrecb l0 n a 24 n' bylo uzavřeno rnobutaou, nígty až 2,5 m

hradbou. JeJí průběh nůžene gleťlovat pouze v J1bozápadaí polovlně

polygonální

Ještě na koncl nlnulébo

J1bovýc}rodrríčást1 brad.ního Jádra
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Eradní Jád.ro, př1bl1žně

století

stál

waoký

střep

(sedláček 188]' Kadtčík 1886).

hradu,

kde ná

obvottové hradby v

Severovýchodní nároží bradního Jádra zauJírná poměrně rozleblý

guiový kužel,

kte4ý

Na suřový kuže1 na západě navazuJe
v gobě nůže gkrývat zbytky válcové véže - bergfr1tu.
n1žší tělego obtlobaého rázu s proh).ubní ve yrcbolu, as1 novodobého půvoitu. Výobodaí čelo
hradu přepažuJe krátký
Y prostoru

va1.

hradníbo Jádra Jsou ťlnes patrná ťl'věstavení,

přlstavěná

k obvodové hrgd-

na podkovov1témpůdorxrau, Je původní pa1ác, Jižní Jeanotraktcvé sta-

bě. Západní z nicb,

vení na něJ aavazovalo.

Obě gtavení by1a podsklepena,

Jak o tom svědčí zacbovaná střílno-

vá okénka v obvoilové hradbě a dodnes zacbované prostor7

pod západnín stavenín'

Tyto pro.

okénky
story Jsou rozděleuy příčkou na dvě rnístností, osvětlené vžd.y dvěma střílnovýal
.t ra vysokýu1 a 0,1 n šírokýrnt. 0bě rnístnost1 naJí valenou klenbu a Jsou propoJeny průcbo.
rl't' by1a přístupná příroo z nádvoří
deu s kolnýn1 špaleta'n1. Sevencí nístnost na půdorrysu
áítrí, z níž ae zacbovala
stří.tála

hrctítým

va1eně zaklenutá

ciro{lb1ěka. Va1ená k].enba Je v zadeí částl vy-

záklenkenr. Suterénní proetor.3r pod Jlžnín stavením byly

střílnov;ýrní okénky, z llchž

ětyři

byla pozděJl

šestí

osvětleny

ěástečně zazdéda. Z prostor

pod J1žnín

stavenílo se zachovala ťloťlnespouze neJzápad.něJší' na čtvercovén půdoragu 3'7 x 3t7 ml
zaklenutá

křížovou ]tlenbou se šesti cíb1ovým1 průduoby ve vrcholu.

Tato místnost Je dnes

propoJena ee suterény západního gtavení šlrokým průchoden a Je částečně zasuta.
O prostorovém ě].enění nadzenní část1 západního stavení nelze tvrdlt

nlc urěltébo.

zbytky J1žního stavení vypovídaJí o neJnéně tříprostorovém uspořád'íEí Etevby, západní
čtvercový prostor by1 nedávno ěástečně odha1en vývraten. Na výcbodní stěně jsou zbytky
rozeznat cca 0,2 n s1lnou červenavou propá.

okrové ornítky, na odba1euémřezu terénen lze
lenou vrgtvu.

Ye výcbo<lní část1 střední rnístnost1 vystupuJe obvod'ová hradba do rrýše 2,2 a

a nachází ;;e 'r ní 2 n š1roké obro s původně segaentovým zákleaken, částečně nově dozděnýt v J1nórrrtYaru. $a kresbách K. I,1ebsc}rera (sealáěEt 1883' 144) í R. v11í&ka (Kadlčít
1886, 25'

41 ) v i d í n e v e ť l 1 e to h o to o k na J eš tě dalš í ' po ito bné .

Střední část nádvoří Je pokrvta betonovýní patkam1 dřevěné véžovékonstrukce,
trně tr1gonometru. Severní ěást obvodu bradu Je roztžene h].ubokou průrvou, která
až u ně].čí ze dvou prohlubní,

vyplňuJících prostor

obvod brad,u do prostoru

ll1rno vlagtní

po-

končí

býva1ého ní.]voří před palácen.
na J1hovýchodaí gtraně vel-

parkánu wgtupuJe

ukončenéntarasníÍ zdí, z aíž nad ríroveň plata

vystupuJe štíh1ý střep zd1
(ttoušřta zd! 1,1 n) se š1bnou špaletou olrra; 1íc střepu zdt Je oprotl lícl |ttarag[|| poaěkud ugtoupen a nesletluJe Jeho zaoblení. Nelze sorÍr1asl.t s .lotrněnkouI,. Svobody (Kolek.
t1v 1986, 6il o véžt v této částt hladu . obvodové zd'1vo Je přílÍš slabé.

ké plato,

Vlaetní

hrad byl. obklopen oca 4 n šírokýrn parkánem. Zbytky nln1rnálně

kánové zttí se ťlochovaly na J1žní a sever!í
rozlehlá

trojrihelaá,

hu nrůženespatřít

Povrc}rový sběr na této lokalltě

Pokud suiorý

Před západnúa čelert lttaduJe

poněrtě

míraě se evažuJící ploš1na, pat:rrě Jen J-ehce opevněná. síže ve sva-

Ještě příkop a val,

kopce b;rl.y nalezeny

straně.

.| n
sl1né par-

který

tvořll

p::vní 1Ín11 opevnění na této straaě.

Je znaěně neetekt1vaí,

pouze na svazích hradníbo

zlomky novověké polévané keran1lqr.
kuže]- v severovýchod'níra koutĚ vn1třního

věže, nůžemeg1 před.stavlt

původní brad Jako klasický

le brány a s palácen v neJclrrríněněJší poloze.

}rradu v sobě skrývá

bergfrÍtový

zbytky

typ s véží y čele ved-

v neJnlatlší tází exístenoe hratlu vznÍk1
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v j1žní ěást1
stařou

rozsáhlý

renesanční palác'

obvodovou hraclbu a vstoupil

který

v J1hovýcboČtnímkoutě hradu překroč1l

do parkánu.

Bezprostřettní okolí pozděJšího hraclu bylo osítlleno J1ž na počátku 13. stoIetí

.

roku 1227 se př1porníná ves Loukoř, která pozděJi splynuJ'a s Branclýsem (sealáček 1883'
.|35). Z,akladatelem braclu se gtal J1ndř1cb z Prostlboře.
Poprvé se př1poníná roku 1248
.|53). PozděJ1
se svým
Jako syn drž1te].e Prost1boře Radoglava (Bě1oh].ávek a ko1. 1985'
bratrem Vintířero přesíattl

do výclrodních čech a stal

se přeclkem pánů z Branttýsa (Profous

1947, 15/3). J1nd'ř1ch se poprvé píše s příd'onken |'z Brandýsa'l roku 1289' kdy by1 v králově průvoťluv olomouc1 (sed].áček 1BB]' 135). K založen.í brad'u tedy rnuseio doJít před
tímto rokem. Naposledy se J1ndř1clr z Brandýsa zrdňuJe roku 1297; kdy by1 opět v krá1ově
.|35). Jeuo nástupcem
by1 prav'iěpodobně
doprovod.u' tentokrát v Trutnově (seatáčet 1883'
v písemných prannenecb sledovat
O].dřich z Branriýea (ulr1cus de Branťlyz) kterého můžeme
'
,
|
3o3
. 1 3 2 3 ( Pro to r r s 1 9 4 7 1 1 6 -l; Sedláěek 1BB3, 135). Ve své do bě nes]-avně pr o nezí . ]. e t y
slr'rl 1oupežem1na statcích

Roku 1312 by1 o1dř1cir odsouzen ke ka-

zbraslavského kláštera.

Jícn'í 1r.ltrti do španělska za podí1 ne vražd.ě Pelegr1na Puše, spácharrou M1kulášen z Pot.
.t35). J edna vě tev r o .lu páš te J na Jako pou s tu z a s m rt Pr o c k a z Po tš teJ na (Sedláěek 1BB3'
.1312 zmíaěn1 ltGoz.
aů z Brarrdýsa ž1la Jlž počátken 14. sto].etí na Moravě, kde Jsou roku
.161).
rlnus, Friciuscbo et Guntherus de Břandizn (Profous 1947'
V nás1ed'uJících letech

zprávy o hlg.lu ú7zí. Až roku 1]60 podává novébo kněze k

brandýskénu koste1u moravský š1ecbt1c Jan z Boskov1c. Nástupcem se sta1 po Jeho smrt1
roku 1J6J Tas z Branťlýsa a z Boekov1c, který

se Jako pán poda'cí na Brand.ýse zroíňuJe roku

1390 (s e d1áě e k 1 8 8 3 , 1 3 6 ) . J e h o s y n a n á stupce J an z Bo sko vÍ c a z Br andýsa (panství se
uJa]. po snrt1 otce roku 1405 nebo 1 406) rozáířJ.l

panství o rnanský ťtvůrve šňatově (seatá-

ček 188]' 1]7). Byl horl.lvým katolíkern a roku 1420 dokonce ve].1telern vyšehradské posád.
ky. Zemře1 po ].oce 1423 bez děd1ců.
Da1ším roden v ťlržení hre'd'u by1 rod pánů ze šter.rrberke. V letech

1429 -. 14]1 se

př.1pomíná Snl.1 ze šternberka seťlěnímna Branťiýse, který byl na rozd.íl od Jare z Boskov1c
horlívým husitou
přesné zprávy.

(sealáčet< 1983' 137). o naJ1telích

hrad'u rrez1 J-éty 1431 - 1450 nenáme

Á. Sedláček se ťlonnívá, že Jírr po roce 1431 by1 bratr

Sm1].aÁ1eš ze štern-

berka, který prodává J1ž zmíněď šňekovský dvůr (Sed1áček 1BBJ, 137), F, B' Kad].čík zase
so u dí' ž e naj1t e l 1 s e s ta l Í p o ro c e 1 4 ] 1 Xo stko vé z P o stup1c . V1].é mK o stka a po ně m Bo .
huše (Kadtčík 1886' 38 - 39). J1sté Je, že ko].emroku 145o drží Brandýs Zdeněk Kostka z
Postuplc,

neJvyěší m1ncrnistr e rádce JÍřího z Poděbrad. VýsJ.ovně se nazývá roaj1te1ern

hraťlu loku

1457 (sedláček 1B8J' 137). Roku 146? přenechal Brandýs svémubratrov1 Jeoov1.

Po Jeho srnrt1 roku 1486 drží panství Janův syn Bohuše Kostka z PostupÍc a po něm od roku
.|506
1505 Botrušůvbratr Jan Kostka z Postup1c. Ten zvětš11 panství, a].e hneťl roku
Je pro.
d.a]'Vtlénoví z PernšteJna. Za něho byJ-o brandýské panství př1poJeno k potšteJnskému a
}rrad, který

ztret1l

svou funkc1 správního centra,

obr. 1: Brandýs nad orl1cí.
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byl pobořen (Sealáček 1883, 137).

hrad. PJ.án obJektu (měřeno pásurem, krokováno).
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obr. 2: Bra.rrdýsnad orlÍcí . suterénní prostorxr' pod západní ěástí hradu
(něřeno páernem).
Ja5 z PerašteJna (v držení panství od loku 1521) prodel roku 1544 část brandýského panetví s pustýrn hraclem Bobušov1 Kostkoví z Postupic.

Ten ge Jako ělen Jed.noty bratrské

zú-

ěaetn11 protíbabsburskébo povstání roku 1547 a byl. za to zbaven térněř všech statků. Za
obydlí nu by1 wkázán

Brantlýs,

který nuse]' s parrstvíro přlJmout

od krále

Jako neaatví

(seatáčet 1883' 13B). Bobuš byl nucen opět oprav1t zpustlý hraťl. Á1e zíízelí panského
.|553 1558 svěděí o tom' že bracl, na kterén byly provedeny
d,omuYe něstečku mez1 1éty
as Í J e n ne Jn u tn ě J Ě í p rá c e , n e s k ý t e 1 m no bo po bo dlí (seo táěet 1B83' 138). P o Bo buš o vě

Obr. 3: Brantlýs nad or11aí . brad. výběr starších
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ÝJroblazení.

' t)r,
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Wiaťx,
l. ,4;*:,-:-e:u-.
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snrt1

odkáza].a Jeho naaželka Í,ibuše z Lonnice pe^rrstvíroku .t559 wérnu syrrov1 z prwního
Janovl

nauželství

ze želotína,

kteď

Marrdaléna z Chlumu by1a naJltelkou
se panství

uJa1 JeJÍ strm Karel

v Brarrdýse za)ožll

rodovou hrobku. Jeho nanželka

paaství po Janově smrt1 v leteoh

1583 - 1588. Po ní

starší ze žerotír.La. Boku 1597 ge o něJ rozdě1t1
m1no jÍné Branťlýs, který

m].adĚírnbratrem Janem D1v1Ěem. Jarroví přlpadl

se swýrIn

drže1 až do své

snřt1 roku 16í6 (Sedláček 1BB3' 139). Poton oelé panství opět přeš1o ťlo rukou Kar1a gtař.
šího ze Žerotína,

Jedaobo z EeJvýzna&ěJšícb

ravě l v čechÁc}r. Po bttvě
Karla

staršího uobo

a neJvzdělaněJšícb šIecht1ců té doby na Mo-

na Bí1é hoře se na branťlýskérnpanství ukrývalo

protestantů,

m1rnoJíné t Jan Amos Kornenaký. Roku 162? byl nucen Ka-

re]- em1grovat, ale bylo nu povoleno na své statky
roku 1636 (seatáěet

své @rt1

pod ochranou

oběaa doJíždět. Branttýs držel až do

188]' 140). ?o Karlově nanželce Kateřl'ně z Va1dštejna pře.

š1-opanství roku 1642 da Marí1 Zárubovou z Hustířan'

která

ho roku 1652 prodala Jarru

l'rÍdr1chovÍ z Trauttrransdorfu

(sealáěek

hrad, který tehdy Ještě stál.

Po spoJení brandýskébo a l1tornyšIského pangtví v rukou

Trauttmansd.oríů už brad deflnit1vně
Shrnerne.l1 uvedené 1nfornace,
ně 1J. století
nebo vyvráttt

1883' 141). Přl. té přílež1tost1

ztratíl

Je znlňován 1

svoJí funkc1 a zpust1.

vlclíme, že hrad Brarrdýs byl

založen ve druhé po1ov1.

(před rokem 1289). Naši ťtonněnkuo Jeho otavebnírn typu by mobl potvrd1t
Jen archeologlcký

průzkrrn. Prob].ematícké Je rovněž datování štítové zcl1 ve

dru}rémpřed,hredí. Pod.le analog1í z Jínýcb lokalit

by výstavba

této zcl1 nobla být reakcí

nB změnu váleěné techa1lry a taktí}ry za hueÍtských vÁ1ek. Rovněž není ;1eté, kdy vzn1kl'
renesanóní palác,

částečně vyaunutý nímo obvoil starého hradního Jádra.

Zd,á se neJpravdě-

podobněJší, že jebo etavebníkern by1 Bohuše Kostka z Postuptc po Toce 1547l aae tonu od'poruJe výstavba parrského gídla ve městě téměř vzápětí po opravě hradu. V tomto sněru Je
zaJíoavá

zmínka, že v novén zá'nku poťl bra.len bylo

pe r r r št e J nský(l ) z n a k a l e to p o č e t' |5 7 3

okao z bradu, na něrnž by1 na:nalován

(W 1r tb 1902,8).

A ni to to datum vš ak není př í 1í š

věrohodné' protože rnaJíte} Bra.rrd.ýsaJen ze Žerotína ve stejné d.obě přestavoval

brad v'

Náněšt1 nad Oslavou na zámek.
lÍTBRáTlJRÁ

Běloh].ávekl lín a kol.

1985: llradly, zárrky a tvrze v čechácb, na }íoravě a ve S1ezsku IV.

Prabe.
KadJ.ěík' F. B. 1886l DěJe í parnět1'Braadýse nad or11cí. Praha.
Kolektlv

1986: Hrady a zám}y v čechácb. Praha.

Proíous, L.
W1rtb, z,
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1947l Místní Jnéna v čechách I. Praha.

1902: Soup1s parnátek historických

a urně].eckých' okres aysokonýtský. Praba.

VITEJOVICE

o. P ra cha t ic e

J. Anderl e , z. P r ochá z k a , V . š v á b e k
Dnešní ríhledreá J1hoěegká ves V1těJovÍce poJ.ožonáv aád'berné kraJ1ně předhůří šuaa.
vy ná za Bebou nrrobotvárný h1stor1cký vývoJ' který ve vs1 a JeJílo neJbl1žším okolí zanechal. rýznanné nernovlté parnátky. Ved1e souboru boitnotqýcb ltdových
v tourto ohleilu k neJvýznanrrěJšlu v kraJí

staveb,

které ves řa.lí

(škatrada-voděra 1986, 188), a barokaího faraí-

bo koste}a sv. Markéty ge zd.e zacřrovaly pozůstatky zaJínavých středověkých staveb. Na okraJ1 vsí př1 s1ln1cl

do Prachat1c stoJí got1cká boží muka (obr. 1) a v prostoru nateř-

ské škoIy a v př11eblýcb

zahradácb dneg už ve1rn1 setřené stopy opevnění středověkébo

ráncí souseťlní zernětlělgké usedJ.ostl čp.2

sídle''V

stoJí

sýpka, nebo 1épe srub, uníkaJí-

cÍ dosud pozornost1 badatelů' Jebož stavební podstata Je nejnáně díle:n renesance. l{a rrr.
chu 0su11, na Jehož úpatí se vea rozkládá'

se pak nalézaJí trcsky

svýn výzuanen da].eko překračuJe rnístní rámec a kterou
ké královská

vřad1t

která

ť1osouvlslostí

ěes-

hradní arcb1tektrrr5r.

Dříve aež pod'ámerozbor Jednotllvýcb
lost1

Je třeba

b,rad,nístavby,

V1tějovic

přinášeJí

obJektů, s}rrne:nezprávy,

které o starší m1nu.

známébígtorické praroeny. Pokud vírne, vstupuJí vitěJovíce

d'o

hÍstoríe rokem 1283. Tehdy získa1 vee od krá1e Václava TI. Jan z Micha1ov1c (RBIuTr,
560/ 1298)" K V1 t ě J o v 1 c í n t e h d y n á 1 e ž e l y J eš tě da1š í vesn1ce. J ao se to bo to z bo ží asi br zy zbavLl, neboř v roce 1298 Jato svědek J1sté tlonace vystupuJe Bruno z YiiěJovic

(nau

Í Í, 1232/ 2811) , d ř í v e z t 3 a z d ,a ( s e a tá ě e t 1BB4' 84), J ebo ž př edek Ver ner z útr ez daw ě dč Í I
kráIe Přeuysla II. vydané zlatokorrrngkému klášteru v roce 1263 (tantéž}.
.l4.
gtoletí vystupuJí bratřl Verner, Racek a Př1bík z VltěJov1o. Společ.
Na počátku

v aaitaění ust1ně

aě působtlÍ v povodí Zlatébo potoka Ja}o lokátcří
(stary

by z1.ata a stříbra

g Bavorem ÍÍ. ze Strakon1c
(staď

1983,7).

kláštera.

Jednalo

vega1o v oblastl

1983' 8). Vemer se podílel
něl dbát na bezpeěnost

na rozvoJl

o pozeok]r v okolí zlatého potoka.

této pře vystupuJe bratr7

z V1těJovlc

Běsta Pracbat1c a spolu

obcboťlu mezl Pagovern a Prac}ratíceoí.

Pří wé ko1on1zaění č1nrrostl se bratř1
8€

teb,dy obnovovarrétěž.

atřetu

se záJrny zlatokorrrnského

Jnenov1tě v dochovanýcb dokladech

založená ves Freun.lentbal

(rrantoty),1es

Chrobo1e,
.|983'
(stBIý
kd.e rovněž nělí bratř1 založÍt veg' a některé ťlalší pozenky
B - 9). trěko}tk
.|317
dobrodlnec kláštera pan Bavo! tíra, že s brat4r rrylet trvaJící spor ukoně11 v roce
něa1l zboží VÍtěJov1ce za svůJ statek Pořešín (n3u ItI,
meqy v roce 1320 tloklátlaJí rýžovtště zlata

a stříbra

158/393). Př1 vsÍ lbantoly

(starý

1983, 9).

V roce 1334 získal TítěJov1ce Jato součágt bavorovskébo děd1ctví Petr I.
berka (nÍ I'
predlkáten

4o5/c34).

pra-

z Božm-

Y průběbu rožnberské držby vs1 se v pramenech obJevuJí osoby s

nz YítěJovÍcr.

JeJlcb

příný vztah ke vsí nelze prokázat

a zřeJně neex1stoval.

Jedná se o Ydovu J1gtébo Medvěda z Y1těJovíc přÍponínanou v roce 1364 (seatáčet tg9o,
105) a o něstgkébo něř1ěe v čegkénÍrun1ově Př1bíka z V1těJovÍc zmíněnéboroku ,t386
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obr . 1: V i tě J o v 1 c k á b o ž í n u k a

(sta{y

dvůr pro něJakébo Jaro.

1983, 9). V roce 1]7B by]. ve Y1těJov1cích qrměřen děd1ěď

sJ.ava (UR, 40). v pozděJšícb ]-éiech V1.těJov1ce aatlÁle vystupovaly

Jako součást většíoh

úzennícb celků.
Ve g se ro z rÍ J e l a
kogtel
V roce

p o d é l h ] .a v n í c h ko mun1kací ústí cí ch do aáva1' J eJ í ž tě ž1š tě z auJal

založey1ý v roce 1369 bratří:n1 Petren,

Oldř1cberu a Janem z Rožnberka Jako fÍ11á1ní.

1743 byl zbořen a nabražen dnešní barokní stavbou (Mareš - Sedláček 1914' 403).
V půdor1ysuobce zaujíná výsadní postavení rozsáblá zernědě]-skáugect1ogt čp.2. Na.

lézá se v západní část1 návsÍ nad okraJen údo1ní terasy'
nevýhodnén úzkén stavenÍští tísní
od. ostatni

se svýlr příel-ušenstvín.

zástavby oddě].uJe zářez cesty

v Jehož průče1í ilo návsi
kanene. Po přestavbě

96

fara

Je patlaá

kťle se mez1 čp. 2 a srázem na

(obr.2).

Na seve]:ní straně

useťllost

V ěele etatku stoJí sýpka, resp.

srub'

ěást sgrafItové uýzdoby (obr. 3). ObJekt Ja stavěa z

datované letopočten 1B08 ve vrcbolu

štítu Je dvoJpodlažnÍ, přístupď

100m

O br . 2:

Tndikační skica Vitějovj.c z r.

1837 (sUA I s 7c6 Bucój o v1cko )'

sj .];:cu ]"ini:

v y z n a č e n ro z s a h |.r.a d uv e vsi.
vchodem v přízerní, který Je zak1enutý neprav1delnýn obloukem. V obou podlažích se nacházeJí otvor1y ee seĚÍkrnenýa1, v některýcb

případech

stlně

vyosenýoí špaletanl..

Otvor1y v

Jsou zazdéné. Ty z ntch, které Jsou
snaťt mob,ly být od poěátku pouze výkleuky (obr. 3).

přízení ve zd'l, ke které z východu př1léhá fera,
b1Ížší J1lrovýcbodnínu nároží obJektu,
Povďra ostatnícb otvorů Je taková,

že Je nůžeroes J1stou rezezTou prohlás1t

za střílrry

97

pro ruění

pa1né zbraně,

ve stavbě

pocházejí

Je z prken

dlaží

vá polena

poft1ytá

Datování

tohoto

kterou

vá výzdoba,

na hrarrěnýcb

obJektu

ěastěJší,

vých

po1í

a aedaří]-c

f

to

d:íno tím,

že vstup

]5'

čt.rrtíw
gtavbe

Je ješt.j

parnátce,

Usa . tla st

čp . 2n

je v1dět,

eá po rozvezení

vzn1k}'y

z hod nrlctn
Jak

někdeJěíhg

z p ř e rtc h á z , e j í e í h o

panského sídla,

sby!}c,' opevněndhc

aJ-eťilrr lae

pyoŤože uro}rutnost opevnění

mu hradu

(obr.

]"u a příkop.u,
tTejí sráa
nější

který

a opevněná

plocne

rů (sed láče}r 18 90,

i 04} -

Obr'* -J: T 1tě j o v i c é .

iřs

l1nka.

tohoto

stubu

do posIeťlní

pozuatkJr

o této

vzácaé

} r ned za v a l em

v l a s t ně

garna. Podle

otvorů ve srubu
v geverozápadnírr

o d. r á ží s k ut eč no s t ,

opevněné plochy
zscbová!í

daJí

byl. tudíž

s o uč a s né č , p. 2 .
č p. 2
Rozse'h

tvrz1štěm.

Výsl.edek

trochu

uvádí

sledovat

zbyt$

na okraJ1

vněJšího

údolní

k rozvážení

s gr a f 1 t a

va-

ter&sy.
ěíte1-

terénních

že t er é n v o pev nění by 1 zna č ně v y š š í'

s rrrb (s ; í p k e ) u č p. 2 a det a i l

do

spíše odpovíd.á středověké-

v Sed'].áěkově době byl^a s1tuace

užíváne Jako po3-e. tlž te}rdy ťlocházelo
u v ri aějín

že o pev a ěné

pozenek

104) nezýlá

rekons*ruovat.

bok.

o vyroěře-

s e za za dl x í č á s t í us edl o s t i

sídj.r: od plošiny

a va1en neopevněný

že

neqyl-uěuJí,

době zborrrání.

Á" Se{].áček (i89C,

areá}

Jevu ke

vztah

Rovněž chelupy

( { -1 R ' 4 c )

na l é zeJ í

a ve]-1kost

oddě1oval

P an ě tn í c í

v omítce rytá

p. ; k : " n' č o v a t e1 emby pa k r no hl -o bý t

se v různ6 úrovni

oblouken
příkopem

chránÍl

i379

dosuď pod1e terénníc}r stop

rI terénu

Je

vstupu,

l ežÍ v předpo l í,

vol'ný prastor.

vša} rov-

Je neprav1tlelný.

vzn1k

přesněJší

v nejbJ'ižěí

te x t u,

které

rozpakůu

2).

musíme ťlato.

bohužel

by1o v té době pirsté a domin1kální
Je j í m

zří3.e rrí ; x n o v é u se d l o *tí .
je Fa trn é

v úvahu opožáování

respektuJe

gtá].a v této poloze

z ro k u

pro Rrřmbe:r:lqr snad bezoenné,

vltě-

Jed'not1t.

ve.1u sriaršílro opel.::.ění. Je nožné, že zprála

V l tě Jo v i c í c h

děcÍčné ho d v o } a, v e

do obJektu

kladoucí

získat

sc u č á s t í,

ůnešní fe:ry by1 asl

že v n{stě

eoueed.stvi

síc1oo

Je sn rb

Jtl j í ž

skladby

t da1ší jev,

a snad 1 sítuace

hřozí

srubu

zvládnutí

poaouťlít případný

a bgpotézou

pengkého síd.]'a. Původně ařeJně

steršíbo

vstupu
záklenku

Zda ge podaři

aeboř

opornó,

Proveclení

c}rronolog1í.

Tezmeme-lÍ

by noh1 př1spět

nedovoluJe

spokoJlt

prlvodu.

lraJÍ

pod'střešnírn pásu věže

vůčÍ slohovému gtav1te1ství,

1 když povaha obJekbu,

stat3íha

Je neJvýěe

zatím

by1 ve zdeJšín

aa sgraf1tovén

v rov1ně.

záklenek

k'terý

však Ye etavuo

sŤo:.e*í'

růž1ce Y kruhu

rtrzš1řová'*r. lefonnacl

byi

SgrafÍto.

za ollezenou.

úprav srubu

se zníutlt,

Jme

llusí.rne se proto

sgraéitu"

nj

Jak

grtrbu Jsou

onítky

gtavebaích

chrono]"ogí1

aěž prob1.emetícký.

považovat

sgraf1ta

ve

poťlle naších d'osavad.ních zkušeností,

sgraf1ta

Jevů ve veakovském prostředí
tohoto

soiropnost

sltrkoSrub

průzkumu Jectnoznačnó.

A:r1 zde s1 ovšem neJsme J1st1

se mu uťlržet págy

pů1ená neloupaná

tvoří

z11dově]'é. Tvůrc1 d.ě1a1o potíže

Je ve1n1

arch1tektonickýe}r
veeí

4).

strop

stavebnílro

Motiv

stoIetí.

druhého po-

v J.oce 1B0B. Podlďra

stavby'

mohJ-a vzaiknout,
.l
6.

Dřevěné kongtTukce

obvoctové zd1 a o nosrré trríry.

ge s Jeho obdobou eetkáváne

nebot

s8raf1ta

Jovlckébo

o boění

není aa základ.ě

tu:rachízíme,

v C}rrobo]l.ecir (obr.

irostela

trámecb,

a obrenné

bospodářské

někdy kolem pos1ed'ní čtv::tiny
zřeJně

opřená

J.epealcí,

sl.učuJe prvky

své výbavě

z doby přestavby

neJh1ouběJ1

zřeJmě

spočívaJících

svrcbu

ge svou osou do důl.ež1tých měrů.

obraceJící

tva-

než J e

{-*-#
0

lll
F

..1

40c M

Jde

2.

ěp.

pozůstatek

příkopu

něnž stojí

dvě stará

obaj

opevnění

J1žní

kteří

století,

už před, příchoden

novostavby

boření

as1 ži1 pouze krátkou
Samostatn o st

s tví.

ťungoval

(BBM TI1,

1 j1 ?

roz-

pan-

vltěJov1ckébo

zřeJ -

a by l o

i58/393)

ťrrovní, bude poaecbán

etavebrri

zŤeJně nevyaÍka1

který

k.1y objekt,

13" a

I{rad na okre'J1 vs1

správ-*Í střed1sko

Jako
v roce

ú tv aru v š ak za ník l a

to h o to

času'

ně Jen otázkou

po kterou

dobu,

rovaěž

na pře}onu

d.o -í1tějovic.

držltelér

zníněaých

naterlál

důvodem pravťlěpodobně bylo

že tínto

Přetlešlene,

nad. vsí"

hraťtu na vrchu

královského

namoř-

použít nedokončeaé novoetavby

nebo nenohl1

z něJakého důvoťlu nechtěl1

vědomogtí

arcbeolog1cký

připon{naných

V1těJov1cn

na bra.

navazuJe
dornek.

zahradní

d.řevěný

Je za souěasné]1o gtavu

sídIa

naJ1telů

sídlo

Jako

etoJí

píserrné praaeny'

ťlostatečně neosvětluJí

l1rad. snad vzu1kl

scbází.
14.

exj.stenc1

zahradě

ve školaí

kolmo

který

(obr.2).

ť1onáve1

ceeta

rra

val'

Jen rozvezený

sleťlovat

zlomem'

t.ý^razdým terénním

zaŤazení tohoto

h1storÍcké

PřesněJší
né. Jeho

se proJevuje

kamenen a

z bJ.íny pronísené

záŤezem procbází

?od nl'rn1 blubokýn

stavení.

Pod nín dnes

nu úd'o1ní terasy.

Dá1e lze

5).

Jen na okraJ1

se zachoval

nasypaného

valu

(obr.

úgtícítro do stráně

opevnění

zbytek

úsek nobutaého

o B:rátký

upraveném pozemku vzn1kIa

a na takto

zplaqýrovala

YýrazaěJší

školy.

zahrad.a e budova mateřské
zahrádky

mícto

mechanlzace

kdy těžká

tomu .lnes'

z káze.
žádné údaJe,

neJsou

Z m1nulost1
v pole

odpovídá

Sedláěek

(189 0,

104) p í š e ,

pas1vní

zcela

obraně

as1 převrižně

svýcb

staveb

cŤevěných

konstrukcí.
||trám a

na l ezen

g domácí stavební

že }rred vycbázel

ZÓ-á se tedy,

zaeeknutáfi.

v něm tesačka

k ů ň a pŤ ít o r n by l

o r r íní pr o pa dl

ž e o e z d e př1

Také proněnění

zdí.

zbytky

s převa}rou d'řevěných

obJekt

že zde zen1kl

spíš tomu,

hrad1ětě

že by ge zde nacháze1y

p. ve

tradlce

na důk]"adné valavé

epolíhel

opevnění.
obrařrne nyní pozornost

veru

Ťen poslouží1

k J1hu.

níka,

(obr.

40 nietrů š1roký

ueJďše

?rotáh!é

6).

dva předzáklatly
ťlo něho cesta

věže ve výšce nad gebou.

U paty

v terénníc}r stopáeh,

která

patraá

kříd1y

čela d.rubého, vět.šího dílu

obvoťtové zástavby,

která

svíraJí

Jebož středu
výchoaní
eteJnou

100

ct1spoz1ce předetavují

Je náznak

průJezdu

boční zeá průJezdu
sÍ1u Jsko

obvodová

bradba.

"Te
Jaou

do areá.]'u. Úgtíla
d1ouhý bok

Ten Je tvořen

čtrřBl

d1ouhé náťlvoří.
zbytky

do nádvoří.

se stýkaly

hradu.

Patrné

Za ní po úzkén břtJít.

do brány.

ěástÍ

če].o této

evébo půdorTau.

zápail'rím úboěín kopce níJela

ke stře6ní

ku pokračovala

staveb"

stopy

ko]'em čt]rŤ getrů.

věže a-. naoháze]" vstup

ko1em zníněné věže a voházela

ob].oukem ee ztáčela

hřad.u'

pioĚně

?xr'á'

anatelné

1J"5 netx*;n vygoká

níž před'stuprru4e po1ov1nou

před

cvě část1.

tob'oto dí1rr neJsou

gpodní část vá1cové věže o průněru

B ot}vodovou hradbou,

ar+rilu;ttj.

rozdělení

ěo-

oop1.:rěná v obou }*atšíoh

hraťtba,

s11n'á obvcdová

menší, by1a zarnýšlena Jako předrrí brad." Uvnítř

provázána

aá tvar'' si].ně ztla'čeného pětíú}el-

staveníětě

1ech věžemí lnrubovébo půd'o:ysu. Je patrné

V ěe1e stoJí

Jebož areÁ]" Jc ae1 1i0 raetrů d1orůý a

hradu,

staven1ště

ťlva metry

přee

v;rmezovala

který

Jako

se od ge-

ská)'y svažr:Jící

}rřeben s výchozy

tvořf

kopc*

Vrohol

nade vsí.

Osuli

by 11a vrcbu

pamÁtce V1iěj*r..!..:, zi:ytk'lrn lrrad lí aovoetav-

k aeJzaJínavější

ZaJínavý

ve spáře.

dctail

vněJší

Y západ;:,í ěágtÍ

gtavby

části

spodní

obdélaého půdor7eu'

ukazuJe,

obvo.lovd" zcě

ěelnÍho

Éídla

ře

nádvorní

obJektu

v

zeá a

zachovává

Ja pat:cná etopa

příě}ry

tlělící Jt na dva proetotT.

Ve vtrějĚí cbrc-

dové zd1 ge tu rovrrěž nalézá Y oe1én areálu Jcd1ný okenní otvor,

lépe řeěeao Í'po.l.

ffi

aí čágt okénka ee Ě1b!o se sbíbaJícín1
špaletan1 , sněřuJící

špaleta okéuka Je zaclro-

d'ílu brad.u. Pravá
vána 1n sltu,

prrmíno

ťlo prostoru

levou lze naJít na povale.
ne-

ném b].oku ztt1. Yýškové ě].enění křítlla

Jaené. okénko ge nalézá ve výší

aí zcela

ae1 3l5 metru nad terénen, př1čenž aení

obr. 4: Sgrafttová

zřeJné, Jaká něla být kongtlukce přís1uš-

výzdoba podstřešníbo

páeu věže kostela

v Chrobo1ech

né pod1ahy. Snacl něly být nosné trá'nry
podé].néosy křídla.

klattené ve měru

lÍa tento obJekt aa obou Jebo koncícb navazuJí .tlorůá boění kříd1a se zbytky vnÍtř.
níbo členění. I,épe Je zacbována epo.taí ěást
že byly
ďcb

k obvod.ovébra<tbě tvořící

západníbo kříd1a.

vaěJĚí stěnu př1zděny aa spá1y. V nístech

vgtupů do Jed'notl1vých proetorů přerušuJí
obě boční křídla

Na Jebo příčkách Je patrné,
předpokIáda.

náťlvorní zeá průrvy.

se napoJuJí na příěné Jl.žní křídlo,

které d'o evébo půdor7su čás.

tečně poJa].o válcovou věž vyeazenou více než o délku evého poloroěru přetl vněJší stěnu
kříd.la. Do.lvou Jebo prostorů z nádvoří procbázeJí dveřní otvor'y, JeJíchž portály
zacbovaly.
ostatní

Jeťtne z dě].íoícb příěek

křídla

se ne-

Je k nádvorní zdi t véŽ1-postavena na spáru.

zd1 Jsou provázané. Zacbovaná ěást věže rná vaěJěÍ prrlněr 14 netrů, rnr1třní 4'5
Výška čÍní ae1 2 metr1r. Rovná koŤuna zd1va Je v Jeané úrovn1 ee všen1 oko1aírn1

netlu.

věže Je poznanenán Žár.en. Ye zclj.vu se zechoval ot1sk hraněuébo tránu
zazděného v rad1álnína gměru ve výšce así '| metr od potlloží do.těla léžd. Y roce 1985
zdn1. Tn1třní

líc

(gděleaí J. Kocourka) pří úpravácb zřícen!'qy by1 vykl1zen
př1 ton zřeJrně narušena vrstva
uložený v oM v Pracbaticícb.

spálen1Ětě.

zás5p 1nter1éru J1žní věže a

Př1 těobto pracecb by1 získrín soubor uáIezů

Podle ná].ezu 4 Žel.azdýcb břebů ee zdá, že zd'e t požáru za-

ník1a něJaká dřevěná konstrukce.
čtyrtríará

d1spoz1ce uzavírá

aádvoří.

Jeho povrch Je značaě nerovný a Je

Z vétÉí ěást1 JeJ vyp].ňuJe břeberr, z lélnož vystupuJí

akloněqý k Jihu.
který

prostor

velké balvany

pokrývá ka'nennÁ guř neznánébo půvotlu. Povaba terénu v nádvoří v podstatě

něJakou rozunnou konunÍkac1, což Je na plrzí

pob1ed v rozporu

a

wlučuJe

poJetín

s velkorysýu

ťl1spoz1ce.
Jsou dovedeaé přtb11žně do téže výĚe' JeJíc}r koru-

Zdt stavby, pokud se zachovaly'
ny Jeou rovné, plocbé. Při

budování by1o už1to vel'n1 kvalltní
pevnoat. Přegto Je obJekt'

nalty,

dodnes zacbovává woikaJící

hrailba,

těžce poškozen. Zd1 byly po<lkopány a pova1eny. sa poražeďch
bluboko do etrálrě,

Je dlosud Yl.lět'

el vz.loť pově-

předevšín Jebo obvotlová

trnoatt

některé ge gvalÍly

která

blocícb,

že bořené zdí byly

z a1cbž

téže úrovně s

dosud stoJícím1 a něly plocbé rovoé ko!ur$r.
Y areálu

ge vyskytuJe

nepř1měřcně nálo

gtavební eut1. NeexístuJe

aní itoklad'

že by
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- půdorys a proÍ1J" zbytku opevuěuí hradu v zabradě ěp. 2

kánen a obJektu byl užíván na J1ných gtavbácb a pro tento úěe1 těžen. S odvozen kanene z
téťo poJ.o\y by byly

značné potíže. chybí rovněž typ1oké bronady rrybourané nalty

a lopou-

ž1telnébo ětěrku.
PodstatněJší guřový kužel nalézáne u aeverní věže. ovšen í Jebo kubatura by ilostačova1a na zvýšení gouěasné etavby narlnáluě

ael o 4 rnetry. Celkovou ťtokončenouvýšku vě-

že nůžene odhadaout neJrrýše aaÍ na 8 metrů. Byl^a to tedy zřeJně

neJwĚší

gtavba areálu,

a].e vzbled'cm ke gvémuprr]něru zdaleka ue dokončgná. Mueela být bořena avtcbu,
kaneal.

.ItnaI Lza téžko vysYět].:tt loYnou korunu JeJí}ro dnešníbo zbytku.

. půd,or.lrs
bradu na oeul1 (šraÍovaně - zd1vo stoJící,
.
čárkovarrě
zťlÍvo povaleaé )

obr. 6: TltěJov1ce
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úeeky zdí a, Jak Je z povaleaých

StoJící

bloků pat::né, 1 zbořené partíe

stavby byly

.love.teny zhruba ito eteJné výÉe. Dosahovaly větš1nou úrovně suterénů. Ko:runy zilí Jsou v
Povaba zdí qylučuJe,

úsecícb v Jetlné rovíně.

Jednotllvýcb

Uvážúne-Il uepat::ný obJen deet]:ukcí a ogtatní výše aníněné

bourány nebo se sary zříttly.
okoJ.nost1, nůžemesou.l1t,

že by aa ttnešní úroveň by1y u-

ža zó,e nebyla bořena zřícgn1na nebo ve zct1vu dokonňená stavba,

ale nettokoněená novostavba ťtovedlenázhruba do výĚe guterénu. Y daué fáz1

čágtech obvod'u obJektu byIo

příkopy a va1y, které by aleapoň na některýcb

<loeuťtzíízely

gtavby nebyly

trebyly provetleuy nn{ dg}!{ nutaé úpraqy terrínu.

předpokláitat.
111o[aé

Zdí hradu, Jak Je Yldět'

Pozorubodný Je stavební postup, Jfuž obJekt vzn1kal.

rost-

souěasaě v celém půdor1rsu. ZJLátéa'é stavební spáry Jeou tedy potůou techno-

ly v podstatě

význan pro cbronologí1

aená va\ý

která

log1ckou záležltostí,

vzaiku

Jettnotlí'vých funk.

čnícb ěástí stavby.
Pob'led na půdor7e hradu ukáže, Jak obrovskou zátéž{ pro stavebníka rouselo být bud.o.
vání pevnogtí této rÍrovaě zrníněnýn stavebním postupem. Ze zbytků 1ze doclnes vyčíst ve]'kolepý záněr stavebníka, který

zde etavě1 Jeden z neJnobutněJěích bradů tebdeJěÍch čeoh.

Uvažme, že obě buttovanévěže měly předčít í takovou stavbu, Jakou Je }ř1vokláteký d'onjon.
Zd'á ee, že takový potlalk s1 nohl dovo11t Jedíně čegký král. D. Menclová j972, 256 - 257)
vcelku

spráy1ř

g produkcí clvorské hut1. MůžeBeříc1'

sbody e královs\ýní

našebo obJektu vykazuJe

že diepozíce
rysla

dávÁ hrad na Osu1i ťto souv1slost1

brady budovanýuí v době Pře-

II.
zařazení

Datování a histor1cké

pravděpoilobnou hypotézu spoJuJící tuto etavbu s osobou kráIe

d'ovoluJí považovat za Yellí

Závažné vodítko pří ton představuJe

T!.

Přerys1a

tících).

81ížší okolnoetl

Y PlzB1'

ilovoluJe

aeč1stotou.

alespoř

ná1ezu neznáme, avšak stav předmětů, Jak by1y doručeny do ZčM
dí1čí pozorování.

střeprl byla

aašp1rrěna jemnou če]rnou

Je 6pá1en na pěnovitou

bnotu.

žeLeznébřeby (obr. B;10), rovněž proě1é žÁrerr" 3tav nálezů

že byly větš1nou vyzdvlženy z vrotvy požářÍště, Herá

odtraňovanou gutí.
$ takto

Yětšlna

t{ěHeré zlorn}1r Jeou porušené žárem. Jeden atřep

Součástí soubonr Jsou čtyřt
utazuJe,

soubor uálezů získaný v roce 1985 př.í

Jížní věže (gdě]"ení J. Kocourka z odboru ku]"turv ol{V v Pracba-

zásypu inter1éru

rryklízení

bradu nelrí bez prob].éuoů.Dále předložené důvody však

se uřeJně ualézala poťl

v době porrcbového průzkumu autorů (grpen 1937) nebyla tlstva

doložeqýn požáren gouvígí 1 g1laé ožehnutí vn1třníbo

patnrá.

lÍce věže.

Soubor keran1ky obsa^buJe24 z1oro}ůpravděpodobně ze 7 nádob. Zaetoupeny jgou přadevšíu rn1sky č1 pokItěky,
p<l kr očl l é 2. p o l o r ta y
ren a nalý zlonek
ď

1eštěď

1 3 . s t o l e tí

rámcově zařgdlt

do

Bo k5r dvo u aádo b po z nanenaných žáT souboTu Be vJrskytuJe také čer-

Erorně toho Jsou k dlapoz1cí dva střepy

ze gběru o.

Jcte o z1omek boku nád'oby se znaěnou příněsí
v rrté lÍnce v podbrdlí'

(obr. 8l?).

trůy v kerm1cké bnotě a obal nápochrí'zeJící pravděpodobně z ,|. polowlny 14. sto.

Kergn1ku datova]' dr. F. Pryda. Malý rozea.b gouboru nedovoluJe b].ubší

cbronolog1cké zÁvěr7.

Jebo datováaí však v podetatě

epět zhodnocením píseorrých praroenů.
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střepy

okral pocbázeJící ze 16. sto]'etí (obr. 8:6) a okral bruce, Jebož půvocl lze po.

.1oby od1oneď
letí

( o b r . 8:1,2,3,5n8,9).

dua pravťlěpoťlobaě!á1.žÍ 14. atoletí.

1ož1t neJhlouběJ1 do 19. století.
Bracbtla.

ilalěín1

opolu s někouka

které lze

neodporuJe vývodrtn' 1 n{mž 1ze .lo-

obr. 7: YitěJov1ce,

deíÍnít1vaě přešly

V1těJov1ce
(R$Í Ir,

560/1298).

anrtí Přerysla

hrad ua ogul1 - ideálaí

II.

z královskébo

rekonstřrrkce

naJetku

gtavebníkova záněrrr

do paastsýcb rttou

v rooe 1283

Vbodné pg.ln{nk1r pro takový gtavební poiLrlk však pravilěpodobně zanlkly
nebo apíše už v roce

1276, kdy přl

Jebo tažení prot1 říngkénu krÁ11

v týlu Přeryalova voJota a př1pravcnou
Rud'olfu BabsbuřskéÚu d'o Rakouska povstali
.|975, 196).
,|921 251
YítkovcÍ a pánl z oeeku (patacrý
,
- 252i El.ala
Abychon nobll

zvážLt Přeryslovu

úěast aa stavbě

hra<tu aad YÍtěJovíoenÍ,

ar.nÁilou

nusítle sc

vztahu k Jížnín čeonán a Jeho zileJšíbo půaobeaí. Přeryal II. do této
vítkovc1 nohli považovat za vlastní (rrata 19,|5, 195) od poěátku šs.lesá-

ilotbout

lrálova

oblastt,

kteron

týcb let

někol1}rát

brrrbě zasábl

Ýe ilraze

prosad1t

z.le gvoJ1 autor1tu.

bylo zřeJraě Jednáao o založení k]-áštera Svaté KorurJr (z!'at6' Konrna),

ÍE' v roaa 1259
v nónž byl klÁšterní

1 05

žl.vot ga}'ÁJcn v rooc 1263 ((utban
aH,

noccnako-polltío&ý
Y Přcnyelově

1983, 278). TÍnto počlnem, kteď

výapa králoay

vznlkla

uoo1 v nltnr

g roku 126J' která

l1stíně

svěilčíoí šlcobtou na přettrrírn rnígtě uvedcn také Yenrer

vítkovských

přlpísuJe

klÁštenr

no, sousedll

vttěJov1oký

g kláĚteruím

stetek

s Y1těJov1okcm souscdící netolLaké
Y roce 1265 nágledovel

předek drřl.telů

YltěJo-

(seatáčor 1884' 84). ilak zná-

Y tsrá1ově ltst1aě

zboží1 které pozděJ1 wgtuPuJe

není Jrocnováno

Jako podltatná

(F1a1a 19?5, 195). Poěátken

své právo regá1u v oblagtl

na I,užnl.c1 po J1blanr,

ě1n Přeroyala II.,

da]'Ěí zatladatclaký

aa bobatě natlané Erálovgké něsto
JeštÚ uplatn1l

držav.

aouěágt

(Eutbag 19a3, 279).

panství

kláĚtemího

naJettem.

chápat tako

Jebo rnaJetky, Je neat

z ÚJezda,

zdc vyatupuJí na Lono1 13. a gačátku 14. gtoletí

v1o, kteří

Jo třeba

gvěřÍl

a doly

povýšení vs1 ButtěJovla

sedrndeaátýob lct

nálczů lnd.qýcb ž11, tterá
podnÍkatel.ůn (Etala

J1blavatýu

pak lrá1

od Úetí
ee progtírala
,|95).
1975,
Význanaé

atavební podnt}3r lze mÍmoto zaznaoeuat Y řatlě dalěícb mígt. Yítkovgké úzení nělo být
gevřcno a proatoupeno

gougtavou opor lcálovgké
pol1t1oe

Podobný postup se v Přcryalově
a}e rítkovstý

ty všeobecaou nevolÍ'

pouze na J1b čccb. Budll

aeonez1l

roťl něI doetatečnou základnu

Úřadů 1 ode dvora a poěall

připravovat

o }rÁ}ův péd. Běben boJů Yítkovc1

přepadl.í 3uilěJovÍcc

boJe Yítkovcl

ugilova].l

podřízeného pouu€

zntěÍl1

zlotokonrneký

{ateJ.skýcb podaltů Přeryala
sunuté L gaménu[nrnlonr

(&lata

II.

něl

v tornto baJ1'

plaě

rapadá do kontextu

glouž1t koruaský klášter.

zakla-

ostatnícb

iÍako přední tykad1o trálovekýcb

nebyl tláa rozsáb].ý ngtolíoký

být rpravovÁno a hradu, Herý
oeutreu aboří'

(RBu II'

560/1298),

Dále od neJoltllvěJšíbo

záJrnů rrynísta byl

atatek,

který

B€

v Jebo naJetkrr ob.

teťty v doběr kd.y už gtavba

rost]- v gougedgtaí. ?, tloby paneké irrřby YttěJov1c

které noblo být rel1Hen

víme, že

půvottně ĚířeJ1 zaraýšlenébo úzenníbo

Rov.rrěř acJaaná branÍce nez1 Y1těJovlcken

a klÁšteraí.n zbožírn

146/35,t) nůže proto vyaowítlat.

okolnogtÍ

zántku rogestavěaého hradu nůžeue tušÍt na pozadí dobovýcb zpráv

ía$tn atavba zlnl!}g.

ě1nnoatÍ sa ilá říot'

kační PrytY.
(Roubík í941
praof

gtctu

tr6to11oko Je Z1at6 Koruně poněrně vziláIené a gaad tedy původně nělo

brad,u ztrogkotala.

tdto

že v průběhu otl-

1975, 195).

JenrJp pří obaově nadr{aí a výsad roku 1281 (Kuthan 1983,279),

lprlaobu'

l:rá11

brait. Možnou eouv1al'ogt obou stavebnÍcb pottotků' zd'á ae, nazuaěuJe okolnoot,

ře Y roce 1263 klášteru

(a!u rII'

protl

o uancní ových držav Jako na ěeekén panormíku nezávlglébo

řínskéBu kráI1

pří-

a Y ledau 1277

kláĚter

na !íoravgEén po1l Y roce 1278. Má ae za to'

Builování bradu ua vzobu nad YttěJorlcení

budován tcnto

rodu zÁYlěe z FalkenšteJna

(Kutban 1983' 280). Své voJako uťlržovalÍ v po11 v boJl

katastroÍy

až óo Přeryrlovy

oeltrr

ke sh'rtečnénu a úspěcb

Jebo příalušníoÍ zn1zell ze zemskýoh a dvorskýcb
odboJ (E|'a1a .|975' 195). Dlplonatíokýn úsllírn a o-

spoJení pod veilením etaroaty

ee Yítkovct

zbroJenou sílou

tebdy byly

u Ělech-

odporu. Běben šedegátýcb Iet

rlíb'uJíoínu

čk''u

noct.

Sczao

J1ž Jgne ae znínl]'l,

ře sg tat

žc novoatavba byla bořena.

ilěto a oíIen vyřad1t

bradů určcqýob L bořcní po polov1ně

přcdevšín Jcíí blavaí
17. gtolct{

trnto

a podle

Poťlle atop
Íort1ÍÍ-

obJetrt uguvádÍ

í28 - 131, a ru].aitĚízása,b Je vÍoenéně rryloučen. Sana teobnolog1e těobto
'
'
všal utazuJe na JcJ1ob stašEí pfrvod,. Zil1 by1y u paty poilbour{vány a pravděpodobně

'!or

:-

r?, r
,:

r,6

10cm

0

obr. 8: TitěJovÍce

- aáIczy

0
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z brailu na osull
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podL1ádály
ř1t

v5id.řevou. Po JeJín odctrar'ění

se zřítíly.

Dostavěnou ěást věží bylo uutno bo.

postupně swrchu, 1 když pokus o podbourání by]. rovaěž učiněn.
Stavba mob].a být v trogkácb

už v roce 128J' kd.y král

václav

potvrd1l

TI.

Jarru z

Mícbalovtc držbu bra.lů Yelešína, šarÍenšteJna a DěvÍaa (oěeína) s přísJ.ušenstvÍm, vsl T1vegn1cem1 i ge evobod4ýní nanskýnt dvory na těchto

e přluáležeJíc{nl

těJov1c
(RlnúII,

560/,|298). L1stíla

by sa J1nak as1 zmín11a o obJektu'

gtatcícb

který něl obvoťtovouhrad.

netr'ů a byl tudíž háJitelný.
,12B]' přlspívá
že hred byl zbořea už před rokem

bu d'okoaěenou d.o výše ko1en tří
K názoru,

také nÁzev vrcbu 0su1e,

na něrnž ge trogkJr aovostavby hradu nal.ézaJí. Í,es osu1e ná1ežel pod1e Rožnberského urbáře
z roku 1379 (uR' 41) ke ve1 VítěJov1cíuo. Je tak poprvé doloženo Jméno, Jehož výzoanr Je
.l
neJspíše zřícen1na - níeto rozsJryané, zbořené (JuaeÍoann1BJ6' c00). Vzhleťlerok torau, že
oznaěuJe část roaJetku zaznameaání-hodnou v tornto urbář1,

názel

rnuselo být v době zápleu

čínž se Jeho vzntk posouvá b].uboko před dobu pořízení

dostateěně vžLté a obecně přiJaté'
aáznamu.

lťeJvbod!ěJší dobou k llkv1dac1
a léta zrnatků po smrtl Přengrsla II.
se vznlkaJící

kteří

,t275
stavby bylo povstání Yítkovců propuklé v yoce
Z \ogLky děJů vyplývá'

povnootí nobl1 cítit

že boř1tel1

byIl

Títkovcl'

neJvíce ohrožen1. Dočasná ].1kvídaoe k1áětera ve

Zlaté Koruně' který však Jako církevní Ínst1tuce peoJev1I větší schopnoet př:ežít, tyto
dornněnky dokresJ.uJe. Datování některých
letí

rrtazule,

souěástí

zmÍněnébo souboru kera.rn1ky do 14. sto.

že nazoačeaá bypotéza bude nožná ěasem přehoilnooena. Protože však v soubo.

ru vystupuJí t zlonky ! obťlobí, kdy obJekt zee}'a jtstě
14. gto].etí přeceňovat.

ilo vša} třeba počítet s tín,

nežÍl, nelze přítomnost střepů ze
že oko].:rostí ze!'Íká:!í stavby byly

slož1těJší, neboi požár v Jtžní věžÍ poznanenEl kera:n1ku ze 14. gtoletÍ.
brad byI l1kv1dován aŽ v 1. polovíně 14. století

ee neťlá vylouěj.t" V takovéro případě

zdůvotlnění této akce.

všalc unlká hl'stor1cké

na hřebenl vrchu (obr.

Díspoz1cÍ hta.tu nad VítěJoY1cen1 ovIÍvaíla povaba staveoiště
?).

Zhruba ve steJné době podobné poďn{nky zformovaly

Yltavou.

Án1 možnoot, že

IVa Beadězu tvoří

JÁdra brsdů Bezděa'.i e Kanýku n,ad

Jádro dvě rovnoběžné palácové budovy a ěe]-a d1spozlce uzavírá

br'a.lba' před níž na Jedné etraně

stoJí

}ilavní obrgnaá válcová

věž. i, lrracu Kaa1ýku tsou

mez1 ctvě dloubrí palácová kříd]-a vsazené na JeJ1c}r koncích ven vyatupuJící obJekty'

z

n1cbž Jeclen slouž11 Jako vstupní (ouraít 1984). }Íášhrad s1 přee staven1ště k tonu ne.
vbo.lné podržel uzavřeaou palácoYou d1spoz1c1 obk1opuJící nádvoří'
Přenys1a II.

aa Zvíkově a z Jebo dalš{ch lrradů. čt;'*r*tor*

koncl. dopJ.něao mohutnou válcovou
křídla

a koatrolovat

věží, která

Ja&ou známe ze stavb3r

sciréna by1o na užšíal JÍřním

rně1a rrmožňovat akt1vní obralu

rozsá}rIou Jlžní part1l. kopce, kudy ke hrailu př1cbázela

tění věže m1moogu d.iapozlce by1o dáno poTahou terénu. Yěž rnusela stát

če1a J1žního
cegta. Unís-

na hřeben1 wr*hu,

aby, pokud nožno, nevzn1kaIy nevykz7té prostorxr.
Palácové Jádro s l7žní véží by1o zarnýšleno Jako ganogtatná Íort1fikační
která

IlkazuJe na to takó větší síla vaěJší ztll' vatupníbo sevemího křídla,
Lo u obvoilové bradby. Pokud by vývoJ stavby neby1 přerušea'
předníbo bredu příkop.
pa.tďn

10 8

odděl1l

Je ateJná Je-

by zřeJ:ně Jádro od

Přední díl bradu něl předevšírn za úkol oddál1t

útoěníkem. Útok na hrad nohl být poněrně neJmáze

Jednotka.

styk Jádra

veden po mírně stoupajíoí

g pří.

geverní ěágtÍ břbetu

vrotru. Ta by vša'k byla pod kontrolou

cí v ěelc předrríbo dílu blad'u. Věž něla
Ačkol1v př1 výkladu

dílcn

Jevů dávárne přednoat

stavebnícb

nenůžene ge tváří

oepcí stavby neovJ.lvn1ly
tínto

a'Lt1vaí obranu čelníbo úscku hradby a

příatupovou cegtu.

branou a háJit

}ro bletuska,

zaJ1st1t

drrůó ve]-ké válcové věže stoJí.

v tvář

JeJtcb

boónoocní z ut1l1tÁraí-

d1nenzín věží toboto hradu ub!án1t

Jeu úzce prakttcké

potřeby,

ale tatsé přání

ťloJnu, žg kon-

atavebníka zapůsob1t

ve věilomí eouěasníků.

Nedostavěný a zá}y zbořený obJelrt velkolepého

značný výzaam. PřeilstavuJe

lcrálovskýcb

hradů doby Přerysla

vební táze.

Je též oJed1nělýn dokla.len'

II.

na něnž lze

bradu o zároveň zaJíoavou tt!ázkou líM.dace
1og1cky vycbází

obraně příetupněJšícb

í. š1rokébo předpolí,

poaouvá záoěr

gtavttele

úplný půdor7s Jetlíné ata.
postup rtavby lorálovekébo

ele.lovat

ta}ovébo obJektu ve gtředověku.

ze scbénatu bradů a obvodovou zástavbou.

v attívaí

uplatněqýcb

bradu na 0su11 oÁ pro etu.l1un čeokýcb

Stavba typo-

oYĚ€ m použ1tí unrkátnícb

částí d.1apoz1ce a vzbledlem k JeJlob
na aovou wšší kval1tatltaí

věží

rozněrún

úrovcň. Těnlto

sg stavba bradu na ogulí řailí k neJpozorrrbodněJšín pa'nátkán rrvébo dr.rrbu

vlastnostnÍ
u Dág.
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