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Annotation

Castles of Wenceslas IV
František Záruba 

This  thesis  deals  with  the  castles  of  Wenceslas  IV  that  he  had  built  or  markedly 
reconstructed for his own personal needs. I take a detailed look at 9 locations among 
which  I  place  foremost  the  Old  Royal  Palace  of  Prague  Castle,  Vlašský  dvůr 
(Wallachian Court),  Žebrák Castle,  Točník Castle,  Nový hrad u Kunratic,  Křivoklát 
Castle, Loket Castle,  Králův dvůr na Starém městě pražském (Royal Court in Prague 
Old Town), and Hrádek na Zderaze Castle. These castles are considered to be the work 
of one castle construction works and attain very great artistic qualities. Most of them 
were built at the end of the 14th century between 1380 – 1400. This thesis deals with the 
relation of Wenceslas’ castle works and the work of Petr Parléř and the building of the 
St. Vitus Cathedral, and one chapter deals with the castles of the court, particularly the 
Jenštejn and Krakovec castles.
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Na tuto  práci  se  vztahuje  autorskoprávní  ochrana  podle  zákona č.  121/2000 Sb.  o  právu 

autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon).  V souladu  s tímto  zákonem  je  dílo  duševním  vlastnictvím  autora  a  jeho  užití, 

kopírování nebo vydání (včetně fotodokumentace) je možné jen s autorským svolením. Při 

citování díla je povinné uvedení autora a názvu díla.
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 „Král Wáclaw dal sobie tu Doum pod Sklepy postaviti, a nad tiemi Sklepy pokogové aby  
byli o dwogijch podlahách, a přitom domie dal postawiti Wiežy wysokú a Ssirokú, též pod  
Sklepy, a na tom pokoge o pieti podlahách... a Zahradu sewssech stran aby dal weliku zdij  
ohraditi … 
rozkázal  duom  ten  welmi  krásnie  a  nákladnie  wystavieti a  tu  svú  zwlásstnij  mijwal  
rozkoss…“

Kronika česká, Václav Hájek z Libočan
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1. Přehled dosavadního bádání

Literatura  k tomuto  tématu  je  neobyčejně  široká  a  obsáhlá  a  je  nejrůznějšího 
charakteru. Nalezneme zde řadu špičkových umělecko-historických rozborů, zpracování dějin 
jednotlivých  hradů,  či  celé  periody,  stejně  tak  jako  velmi  kvalitních  drobných  studií  
i vlastivědných průvodců nejrůznější kvality. V následujícím výčtu literatury budou uvedeny 
pouze zásadní práce, které měly vliv na vývoj tématu. Pro lepší přehlednost je výčet literatury 
rozdělen na jednotlivé kapitoly, které by se s jistou nadsázkou mohly jmenovat literatura před 
manželi  Menclovými  a  po  Menclových,  ale  jsou  rozděleny  podle  časové  příslušnosti  
se zvláštním důrazem právě na dílo manželů Menclových, kteří mají v tomto tématu zásadní 
postavení. 

Nejstarší historická a místopisná literatura 

Hrady Václava IV. již od počátku přitajovaly pozornost historiků a to především jako 
královské sídlo, jako dějiště pohnuté historie krále Václava IV., tak i jejich rozlehlé a malebné 
zříceniny.  Jako první o několika hradech Václava IV. píše Václav Hájek z Libočan ve své 
„Kronice  české“  dokončené  1539 a  to  o  Zderaze  a  Novém hradě  u  Kunratic.  K Novému 
hrádku u  Kunratic  napsal:  „Téhož  léta  (1391) král  český  pro  vsú  ukrutnost  málo  pánům 
českým věřil,  protož poslal  a kázal  místa příhodného k stavění  zámku hledati.  I  nalezeno 
místo jedno v lese málo více než půl míle od Vyšehradu blízko od tvrzi, jenž slove Kunratice, 
a ohledav to král sám svú osobú, kázal tu les posekati a skálu lámati, sklepy hluboké dělati  
z cihel a zámek pevný na tom místě postaviti a dal jemu jméno Nový hrad. Kterýž když byl  
dokonán, kázal jej pilně obilím a jinými potřebami bez nedostatku opatřiti, právě, že se tu  
chce (bude-li toho třeba) vší zemi brániti.“1 a ke Zderazu:  „ … Doum pod sklepy postaviti  
a nad tiemi sklepy pokogové aby byli o dwogijch podlahách a přitom domie dal postawiti  
wiež wysokú a ssirokú též pod sklepy a na tom pokoge o pieti podlahách a zahradu se wšech 
stran  aby  dal  weliku  zdí  ohraditi  …  kaplička  Swateho  Wásclawa,…  ta  aby  nákladem 
králowským wystawena a rozsyřena byla… rozkázal  duom ten welmi krásnie  a  nákladnie  
wystavieti  
a  tu  svú  zwlásstnij  mijwal  rozkoss…“2 a  v  roce  1399  „dodělán  byl  duom  křížovníkůw 
Zderazských rozkázáním králowským na to miestě, kdež slowe na Břežské, ... a král rozkázal  
swe  wěci  některé  přewesti  tam s Wyšehradu  a  tu  swe  zwlaštní  rozkoš  s mladými  paními 
míwal.“3 Přesto,  že  historická  nespolehlivost  Hájka  byla  známá již  v 18.  století,  tak  jeho 
datace k těmto dvěma hradům byla dost dlouho přejímána, zvláště k Hrádku na Zderaze, kde 
je ceněn především popis,  který je velmi věrný tomu co známe z vedut,  a to dokonce do 
současnosti. Kromě těchto dvou hradů připomíná od roku 1383 Žebrák,4 jako místo, kde se 
věnoval  lovu  
a lazebnici Zuzaně o od roku 1397 Točník.5 K roku 1420 připomíná, že Zikmund jel „k hradu 
jenž slowe Burglays, jinak Křivoklát, potom na Ziebrak a na Točnijk, odtud na Karsstayn a 
na  Novy  hrad,  wssudy  ohleduje  poklady  od  niekdy  Krále  Wáclawa  Bratra  sweho  
shronaždiene  
a sobie zustawené...“6

1 Václav HÁJEK z Libočan: Kronika Česká. Praha 1541.
2 Ibidem list 351.
3 Ibidem list 360.
4 Ibidem list 354.
5 Ibidem list 359.
6 Ibidem list  381.

7



O některých hradech Václava IV. se dočteme i u Bohuslava Balbína v knize „Krásy
 a  bohatství  české  země“  z let  1679  –  87,  kde  výslovně  zmiňuje  především  Točník: 
„ královský hrad, kdysi proslulý velmi četnými návštěvami krále a císaře Václava. Když byl 
totiž Václav pro svou násilnou povahu a nemírné pití jednou či dvakrát zajat, domníval se, že  
je v bezpečí na spolehlivých českých hradech, jak sám přiznává v řeči, kterou pronesl roku 
1417 k urozeným pánům. Hájek je autorem zvěsti, že královské poklady byly za husitských  
válek uloženy na tomto hradě, dále na Křivoklátě, Žebráku, Karlštejně a Kunraticích. ...“7 
O ostatních hradech se sice zmiňuje, zná Žebrák, Křivoklát i Nový  hrad u Kunratic, ale již 
blíže nerozepisuje souvislosti s Václavem IV., kromě toho, že tam rád jezdil. 

Velmi  populární  Hájkova kronika byla  již  koncem 17.  století  zastaralá  a  tak se  ji 
pokusil  kněz  řádu Křížovníků  s červenou  hvězdou  Jan  Beckowský doplnit  a  aktualizovat 
Výsledkem byla  kniha  nesoucí  název  „Poselkyně  starých  příběhů  českých  aneb  Kronika 
česká“ jejíž první díl  vyšel ještě za života Beckovského roku 17008 ostatní  díly si na své 
vydání musely počkat až do 19. století.   V jeho knize nalezneme obsáhlou kapitolu (LII), 
věnovanou  Václavovi  IV.,  ale  nenajdeme  zde  nic,  co  by  již  dříve  nebylo  u  Hájka.  
Ve skutečnosti zde přibyly pouze některé nepodložené pověsti a barokní legenda o utopení 
Jana Nepomuckého, což u Hájka sice zmíněno je, ale ne v takové barvitosti.  A tak, jako  
o prvním z hradů Václava IV. čteme o Zderaze a jehož počátek je kladen do roku 13809 
a dokončení k roku 1399.10 Totéž platí i o Točníku, který se připomíná k roku 1397,11 Žebráku 
a Novém hradě u Kunratic.12 

Některé hrady Václava IV. byly v 18. století považovány za dějiště mučení sv. Jana 
Nepomuckého  a  tak  neunikli  pozornosti  Jana  Tomáše  Vojtěcha  Berghauera,  který  ve  své 
knize  „Proto-martyr  poenitentiae  ejusque  sigilli  custos  semper  fidelis  divus  Johannes  
Nepomucenus, S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis ad S. Vitum“ z roku 173613 zpracoval 
i dějiny hradu Žebráku a Točníku,14 které se výrazně liší od líčení Hájkovy kroniky a rovněž 
je zde uvedeno několik listin, které jsou zásadní pro Králův dvůr u sv. Benedikta.15 Berghauer 
k Žebráku  píše  podobné dějiny,  tak  jak  je  známe  i  dnes,  ale  existenci  Točníku  dokládá  
již k roku 1383 a k roku 139116 což bylo později Pelzelem i Sedláčkem odmítnuto. Berghauer 
je rovněž autorem etymologie jména Točník, které se mělo odvozovat od toho, že se cesta 
k vrchu několikrát točila, a proto se vrch nazývá Točník.17 

Prvního a na dlouhou dobu i jediného zpracování života a doby Václava IV. přišlo  
od Františka Martina Pelzela v dvousvazkové knize „Konigs Wenceslaus.“18 První díl vyšel 
roku 1788 a obsahuje dobu od narození Václava IV. roku 1361 až do roku 1395, druhý svazek 
vyšel roku 1790 a pokračuje od roku 1395 až do jeho smrti roku 1419. V této knize najdeme 
řadu důležitých údajů, z kterých bude čerpat celé 19. století a řada se jich opakuje dokonce 
dodnes,  byť  nemají  historický  podklad.  Nás  ovšem  budou  zajímat  především  informace 
k hradům, které se zde nacházejí.  Jako první uvádí k roku 1380 Zderaz, a to zcela v duchu 
líčení Hájkovy Kroniky české, kterou přímo cituje, udává i rok 1399, kdy se sem měl Václav 

7 Bohuslav BALBÍN: Krásy a bohatství České země, Praha 1986, 280.
8 Jan BECKOVSKÝ: Poselkyně starých příběhů českých aneb Kronyka Země České, Praha 1700.
9 Ibidem 610.
10 Ibidem 619.
11 Ibidem.
12 Ibidem 612.
13 Jan Tomáš Vojtěch BERGHAUER:  Proto-martyr poenitentiae ejusque sigilli custos semper fidelis divus 
Johannes Nepomucenus, S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis ad S. Vitum. 1736
14 Ibidem 359 - 361
15 Ibidem.
16 Ibidem 360.
17 Ibidem 359.
18 Franz Martin PELZEL: Konigs Wenceslaus I, II, Praha 1788, 1790.
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IV. přestěhovat z Vyšehradu.19 Velmi zajímavá je situace kolem Točníku, Pelzel totiž uvádí 
Berghauerem zmíněné  privilegium pro  Staroměstské  kupce,  které  měl  Václav  IV.  vydat  
8.  června  roku  1383  na  Točníku,20 ale  pochybuje  o  správnosti  data  a  uvažuje,  zda  se 
Berghauer  nezmýlil  v datu.  Uvádí,  že  Václav  IV.,  před  rokem 1409  neobýval  Točník21 
a rovněž odmítá Hájkovo vyprávění, že Václav IV. tohoto roku 1383 jel na Točník (Hájek 
tuto  cestu  uvádí  až  k roku  1397).22 Podobnou  kritiku  této  listiny  přejímá  později  i  A. 
Sedláček.23 Podobně se kriticky vyjadřuje i k další Berghauerem vydané listině, kterou Václav 
IV.  vydal  „ex  aula  nostra  regali  urbis  Maioris“24 kde  je  poprvé  zmíněn  Králův  dvůr  
u sv. Benedikta a argumentuje tím, že Václav obvykle datoval listy pouze „Datum Pragae“, 
nebo  „Zu  Prag“25 K roku  1383  připomíná  i  pobyt  Václava  na  Žebráku.26 Pelzel  je  také 
autorem zajímavého postřehu k důležité poloze hradu Žebráku „Der König hielt sich jetzt fast  
inner zu Bettlern,  böhmisch Žebrák,  auf, welche ort in der Nähe und an der Strasse von  
Deutschland  gelegen  ist,  so  daß  ihn  die  Reichsboten  leicht  finden,  und  er  die  
Reichsangelegenheiten alsogleich wieder abfertigen konnte. Zugleich war er nicht weit von 
Prag entfernt, so daß er auch sein Erbland besorgen, und auf seine Unterthane wachsam 
seyn konnte.“27

Některé hrady Václava IV. byly popsány v rámci topografických děl z konce 18. a 19. 
století.  Jako první stojí za zmínku dílo Jaroslava Schallera „Topographie des Königreichs 
Böhmen“28 kde se zmiňuje zvláště o Žebráku a Točníku a to v 8. svazku.29 Uvádí,  že oba 
hrady Václav IV. pilně navštěvoval, a také přopomíná etymologii názvu hradu Točník, který 
se údajně jmenuje podle hory na které stojí a jméno je odvozeno od toho, že když se jede 
z údolí na horu musí se cesta několikrát točit, tedy Točník. Rovněž opakuje, že na hradě měl 
Václav IV. uložené poklady a cituje přitom Berghauera a Pelzela.30 

Další velké topografické dílo, které popisuje Čechy je od Johanna Gottfrieda Sommera 
„Das Köngreich  Böhmen“31 Rovněž  zde  je  možné  také  najít  některé  hrady Václava  IV.  
A to opět především Žebrák a Točník o kterém zmiňuje jen to, že jej nechal zbudovat Václav 
IV.32 K Vlašskému dvoru neuvádí k době Václava IV. nic, jen se zmiňuje, že zde byla kaple 
již kolem roku 1300.33 Celkově ovšem ani dílo Schallera a Sommera nepřináší žádné nové  
a podstatné informace. 

19 Idem: Konigs Wenceslaus I, Praha 1788, 98 – 99.
20 Jan Tomáš Vojtěch BERGHAUER:  Proto-martyr poenitentiae ejusque sigilli custos semper fidelis divus 
Johannes Nepomucenus, S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis ad S. Vitum. 1736, 360.
21 Franz Martin PELZEL: Konigs Wenceslaus I, Praha 1788, 136; ke stavbě Točníku Franz Martin PELZEL: 
Konigs Wenceslaus II, Praha 1790, 558.
22 Václav HÁJEK z Libočan: Kronika Česká. Praha 1541, list  359.
23 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 152 poznámka 2
24 Jan Tomáš Vojtěch BERGHAUER:  Proto-martyr poenitentiae ejusque sigilli custos semper fidelis divus 
Johannes Nepomucenus, S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis ad S. Vitum. 1736,  202.
25 Franz Martin PELZEL: Konigs Wenceslaus I, Praha 1788, 135
26 Ibidem 137.
27 Ibidem 236 – 237.
28 Jaroslav SCHALLER: Topographie des Königreichs Böhmen I-XVII, Praha / Vídeň, 1780 -1791.
29 Idem: Topographie des Königreichs Böhmen  IIX, 1788, 50 – 54.
30 Ibidem 53.
31 Johann Gottfried SOMMER: Das Köngreich Böhmen I – XVI, Praha 1843 – 1849.
32 Idem: Das Köngreich Böhmen XVI, Praha 1849, 308 – 310.
33 Idem: Das Köngreich Böhmen XI, Praha 1846, 379.

9



 Uměleckohistorická, historická a vlastivědná literatura od 19. století do první 
poloviny 20. století. 

Malebné a romantické zříceniny Václavových hradů samozřejmě přitáhly i Františka 
Alexandra  Hebera34 (1815  -  1854),  prvního  skutečného  historiografa  českých  hradů,  
který o nich nejen psal, ale je také pilně navštěvoval a pořizoval četné kresebné vyobrazení 
a  dokonce  i  půdorysy.  Heber  ve  třetím  svazku  svých  „Burgen,  Vesten  und  Schlosern 
Böhmens“  z roku 1845  jako  první  velmi  podrobně  popsal  dva  Václavovy  hrady  Žebrák  
a Točník.35 V pátém svazku téhož díla následuje obsáhlý popis hradu Lokte,36 tento popis  
je navíc i prvořadým pramenem k poznání výzdoby dnes již odbouraného 2. patra paláce,  
a jako poslední  z hradů Václava IV., popisuje ve velmi obsáhlé  kapitole  hrad Křivoklát.37 

Heber  rovněž  navštívil  i  hrady,  které  patří  k jeho  dvorskému  okruhu,  a  to  především 
Jenštejn,38 Egerberk39 a  Roupov.40 Dílo  F.  A.  Hebera  je  neobyčejně  cenným pramenem  
pro  poznání  především hradních  zřícenin,  které  se  často  od  poloviny  19.  století  změnily 
k nepoznání, proto jeho ilustrace patří k nejoceňovanějším dokumentům původního stavu. 

V knize Fredicha Bernaua „Album der Burgen und Schlösser im Königreiche Böhmen“ 
z roku 1881 najdeme pouze velmi kvalitně zpracované dějiny hradu Egerberku,41 které byly 
poprvé publikovány již o něco dříve v časopise Comotivia z roku 1879,42 kde otiskl i článek 
o hradě Lokti.43

Dalším  z historiků,  kteří  se  zabývali  hrady,  je  August  Sedláček44 (1843  –  1926). 
Sedláček je ve svém díle podstatně preciznější než předešlí historici a dějinám českých hradů 
zasvětil svůj život. Jeho největší, doslova životní dílo, na kterém pracoval až do své smrti, 
jsou samozřejmě patnáctisvazkové „Hrady, zámky a tvrze království českého, které vycházely 
od 1882 do roku 1927, kdy byl již autor mrtev. V tomto svém díle se A. Sedláček zabýval 
všemi hrady Václava IV. a jeho dvorského okruhu, a to mimo území Prahy. Jedná se o hrady 
Žebrák,45 Točník,46 Loket,47 Křivoklát48 a Vlašský dvůr.49 Krátké hesla ke zmíněným hradům 
Václava IV. najdeme i v jiném Sedláčkově díle, a to v „Místopisném slovníku historickém 
království českého“ z roku 190950 a také v Ottově encyklopedii. 

Zvláštní  pozornost  A.  Sedláček  věnoval  hradu  Krakovec,  o  němž  napsal  studii,  
která výrazně překonává text v jeho „Hradech, zámcích a tvrzích“51 pro Časopis společnosti 
34 Blíže k dílu a životním osudům tohoto autora Friedrich BERNAU: Franz Alexander Heber, in: Mitteilungen 
des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen XVII, 1879,  214 -  220; Ivana BUKAČOVÁ / Josef 
MILER: František Alexander Heber, in: Ročenka klubu Augusta Sedláčka 1985,  5 – 24; Helena BUKAČOVÁ: 
František Alexander Heber, Kapitola z dějin české uměleckohistorické topografie 19. století, in: František 
Alexander HEBER: České hrady, zámky a tvrze. Praha 2002, 7 – 48. 
35 František Alexander HEBER: Burgen, Vesten und Schlösern Böhmens III, Prag 1845, 151 - 18
36 Idem: Burgen, Vesten und Schlösern Böhmens V, Prag 1847,  2 – 46.
37 Idem: Burgen, Vesten und Schlösern Böhmens VII, Prag 1849, 2 – 168
38 Idem: Burgen, Vesten und Schlösern Böhmens III, Prag 1845, 26 - 31
39 Idem: Burgen, Vesten und Schlösern Böhmens III, Prag 1845, 131- 141
40 Idem: Burgen, Vesten und Schlösern Böhmens IV, Prag 1846, 41 – 50.
41 Friedrich BERNAU: Album der Burgen und Schlösser im Königreiche Böhmen, Erster Band, Saaz 1881..
42 Idem: Burgruine Egerberg, in: Comotovia V, 1879,  42 – 50.
43 Idem: Burg und Stadt Elbolgen, in: Comotovia IV, 1878, 13 – 26, V, 19 – 42
44 Blíže k dílu a životním osudům tohoto autora: MUSIL František /  ÚLOVEC Jiří: August Sedláček, in: RKS 
1989, s. 5 – 18; Tomáš DURDÍK: August Sedláček a studium českých feudálních sídel, in: August Sedláček a 
pomocné vědy historické, Mladá Vožice 1995, 89 – 95.
45 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 150.
46 Ibidem 152.
47 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého XIII, Praha 1905, 150, 20.
48 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha 1891, 15.
49 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého XII, Praha 1900, 257.
50 Idem: Místopisný slovník historický království českého. Praha 1909. 
51 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha 1891, 98  
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přátel starožitností,52 který se později stal základem samostatné publikace „Hrad Krakovec“ 
z roku 1914, doprovázený článkem Antonína Cechnera o architektuře hradu, nazvaná „Situace 

a stavba hradu Krakovce.“53 
U Sedláčka jsme si mohli všimnout, že vynechal, nebo už nestihl napsat dějiny hradů 

v Praze,54 a to snad z toho důvodu, že pro Prahu již existovalo několika svazkové dílo Václava 
Vladivoje Tomka „Dějepis města Prahy“55 a „Základy starého místopisu pražského,“56 kde je 
možné najít velmi podrobně zpracované dějiny Pražského hradu, Zderazu i Králova dvora. 
Hrad na Zderaze byl o něco později zpracován i Edvardem Heroldem v drobné brožuře, která 
nese název „Svatováclavská zemská trestnice v Praze“ z roku 1890,57 textově je ovšem Herold 
zcela  závislý  na  Tomkovi  a  skromná  obrazová  příloha  rovněž  nepřináší  nic  zásadního, 
podobně je na tom i kniha věnovaná Pražskému  hradu.58  

Podstatně  menší  pozornosti  se  dostalo  hradům  Václava  IV.  u  historiků  umění  
19.  století.   Z těch  několika  málo,  kteří  se  v  celkovém  přehledu  hrady  zabývali  to  byl 
především Bernhard Grueber v knize „Kunst des Mittelalters in Böhmen“ z roku 1877,59 který 
zmínil Žebrák, Točník a Nový hrad u Kunratic. Největší pozornosti se samozřejmě dostalo 
Točníku, který vcelku podrobně popisuje a datuje jej do konce 14. století, kromě toho nemohl 
vynechat  romantická líčení 19. století  o zavražděných stavitelích,  kteří  by mohli  prozradit 
vstupy do hradu a v podobné úrovni zmiňuje i výmalbu velkého sálu.60 Podobně je podán  
i  Nový hrad u Kunratic,  jehož počátky klade na základě Hájkovy kroniky do roku 1391  
a dokončení k roku 1416.61

Rovněž i o něco mladší  Josef Neuwirt  ve své knize „Geschichte  bildenden Kunst  
in Böhmen“ z roku 189362 se zběžně zmiňuje o několika hradech Václava IV. Uvádí Nový 
hrad u Kunratic,  Žebrák a Točník,  které cituje podle Gruebera,  navíc přidává hrad Loket, 
který  údajně  neposkytuje  žádný  umělecký  detail  a  také  Křivoklát.  Velmi  přínosný  byl 
především fakt, že na konci svazku zveřejnil i dvě smlouvy, které se váží k Novému hradu.63

Jinou otázkou je literatura k jednotlivým hradům a zvláště zajímavé je sledovat vývoj 
datování a snahy uchopit něco tak iracionálního jako byla kaple ve Vlašském dvoře, o které 
bezpečně dnes již víme, že pochází z doby Václava IV., ale v 19. století tomu tak rozhodně 
nebylo. 

52 Idem: Hrad Krakovec, in: Časopis společnosti přátel starožitnosti XXI, 37 – 67, 97 – 104, 129 – 133. 
53 Idem: Hrad Krakovec, Praha 1914. 
54 Sedláček ve svém Místopisném slovníku vynechává Prahu a odkazuje na  autory Tomka, Eckerta, Schallera a 
na dílo Čechy a Ottuv Slovník naučný. August Sedláček: Místopisný slovník historický království českého. 
Praha 1909. s. 723
55 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy I – XII. Praha 1855 - 1901
56 Idem: Základy starého místopisu pražského I., II. III. IV. V.  Praha 1866 – 70, 1872
57 Eduard HEROLD: Svatováclavská věznice v Praze. Praha 1890.
58 Idem: Královský hrad pražský. Praha (bez data)
59 Bernhard GRUBER: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen III, Wien 1877, 146 – 147.
60 „Von inneren Ausstatungen werden die im grossen Saale angebrachten Gemälde (ob Wandmalereien oder  
Tafeln wird nicht angegeben) gerühmt, welche die sämmtlichen Vorfahren und Mitglieder des Hauses  
Luxemburg seit Kaiser Heinrich VII. darstelen“: Ibidem 146.
61 Ibidem 147.
62 Joseph NEUWIRT: Geschichte bildenden Kunst in Böhmen I, Praha 1893, 558.
63 Ibidem 604 – 605.
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Hrady doby Václava IV. očima manželů Menclových. 

Jako  první,  kdo  se  celkově  touto  tématikou  zabývali,  a  to  po  výtvarné  stránce,  
byli  manžele  Menclovi,64 kteří  ve svém společném článku v časopisu Umění  XIV. z roku 
1942  poprvé publikovali monografii o hradech Václava IV. „Český hrad v době Václavově.“ 
65  Tato práce není důležitá jen svým obsahem, jak si ještě ukážeme, ale zároveň byla, pro oba 
manželé,  jistým  novým  začátkem  po  jejich  návratu  ze  Slovenska  a  především 
předznamenáním jejich dalšího směřování. Pro V. Mencla to byla především změna oblasti 
působnosti, středověkou architekturou se zabýval již na Slovensku a zkušenosti, které si sebou 
přivezl bohatě zužitkoval.  Již krátce po svém návratu publikuje několik článků o středověké 
architektuře v Čechách, ale již brzy se začne zabývat studiem „české gotiky“ a architekturou 
krásného slohu v době Václavově a článek o hradech Václava IV. je prvním z nich. Již  krátce 
na to byla tato práce doprovozena kratší studií o východočeských kostelích z doby kolem roku 
1400,66 nebo rovněž krátkou studií o kostele ve Vetlé67 Tyto práce následně připravují půdu 
pro  Menclovu  celkovou  syntézu  české  gotiky,68 která  svým způsobem dovršuje  autorovo 
usilování  čtyřicátých  let.  D.  Menclová  právě  v této  době  intenzivně  navštěvuje  hrady 
v Čechách,  provádí  řadu  terénních  měření  a  skic  k půdorysům  a  začíná  připravovat  
své monumentální dílo o Českých hradech69  a není jistě náhodou, že první ještě skromné 
dílko (Vlastivědná knižnice Klubu českých turistů) o hradech v Čechách se soustředilo na dva 
Václavovy  nejoblíbenější  hrady  Žebrák  a  Točník.70 Krátce  nato  následuje  již  podstatně 
důležitější článek „Gotický hrad v dějinách české architektury,“71 který rehabilituje do té doby 
českými dějinami umění zcela opomíjenou složku gotické architektury. Následuje již zmíněná 
studie  „Hrad v době Václavově“ dokazující  rovnocennost  sakrální  a profánní  architektury, 
která navíc přiznala pro tuto dobu i vůdčí postavení právě hradu „zde je třeba hledati příčinu 
toho, že se v tomto kritickém období pro skutečný sloh ujímá vedení právě hrad, tedy ono  
odvětví architektonické tvorby, v němž se výtvarné problémy odedávna luštili spíše ve větších 
kompozičních celcích, než úsilím o dokonalou slohovou formu, kde se tedy duchovní nálada 
doby vyjadřovala více v zákonech skladby než ve výrazové mluvě skutečného slohu.“72 

Tento článek, a samozřejmě i celé dílo manželů Menclových měl ve své době značný 
ohlas  a  tak  jistě  nepřekvapí,  že  byl  již  záhy  reflektován  D.  Líbalem  v knize  „Gotická  
architektura“73 kde najdeme i kapitolu „Lucemburská architektura světská“, kde je obsažen, 
krátký, leč výstižný text o hradech Václava IV., který je závislý na zmíněném článku, a jak 
obsahově, tak i jazykově. 

64 K dílu Václava Mencla blíže: Vlasta DVOŘÁKOVÁ: Jako by to bylo včera... Pocta Václavu Menclovi 
k sedmdesátinám, in: Umění XXIII, 1975, 444 – 449; Vlasta DVOŘÁKOVÁ: Václav Mencl, in: Kapitoly 
z českého dějepisu umění II. Praha 1987, 317 – 325; Patrik GULDAN: Život a dielo Václava Mencla na 
Slovensku, in: Kolokvium Život a dielo Václava Mencla na Slovensku. Bratislava 1999, 9 – 32; Klára 
BENEŠOVSKÁ: Mencl, in Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, 503; Helena 
SOUKUPOVÁ: Cena ministra kultury za památkovou péči v roce 2004 Václavu Menclovi, in: Zprávy 
památkové péče LXIV, 2004, s. 449 – 453. K dílu v Menclové: Petr VALENTA: Bibliografie prací Ing. 
Dobroslavy Menclové, in: Castellologica Bohemica I. Praha 1989,  357 – 362; Vlasta Dvořáková: D. Menclová, 
in: Umění XXXIII, 1985, s. 20; Vlasta Dvořáková: Dobroslava Menclová, in Kapitoly z českého dějepisu umění 
II. Praha 1987, 310 - 316; Klára Benešovská: Menclová. In Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 
Praha 1995, 503 - 504
65 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Český hrad v době Václavově, in.: Umění XIV, 1942, 89 - 103, 143 - 160
66 Mencl, Václav: Východočeské kostely z doby kolem roku 1400, in: Umění XIV, 1943, 361 – 363
67Václav MENCL: Kostel ve Vetlé na Roudnicku, in: Umění XV, 1943. 65-66
68 Idem 1948: Česká architektura doby lucemburské. Praha
69 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady, Praha 1972 (první vydání), 1976 (druhé doplněné vydání)
70 Eadem: Žebrák a Točník, Praha 1941
71  Eadem: Gotický hrad v dějinách české architektury, in: Volné směry XXXVI. č. 8, 1941, s. 231 - 245
72 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Český hrad v době Václavově, in.: Umění XIV, 1942, 91
73 Dobroslav  LÍBAL: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948.

12



O co manželům Menclovým v již zmíněném článku šlo? Zdánlivě jednoduchá otázka, 
ale přeci jenom složitá odpověď. Studie „Český hrad v době Václavově má totiž hned několik 
rovin. V první řadě šlo samozřejmě o hrady v době Václavově, ale nejen o hrady v Čechách, 
ale také o české hrady, tedy o něco co je pouze českého původu, ostatně jak to dokazuje další 
Menclovo směřování.74 Ovšem tento moment zde ještě není zcela jasně, nebo programově 
vyjádřen,  ale  spíše  jej  začínáme  tušit.  Jejich  zájem  se  především  soustředil  na  odhalení 
podstaty architektonického fenoménu, kterým dvorské umění doby Václava IV. bezpochyby 
je  a  to  s důrazem především na výtvarnou stylovou  stránku.  Výběr  objektů,  které  do své 
studie  zařadili  je  následující:  Jenštejn,  Krakovec,  Točník,  Starý  palác  Pražského  hradu, 
Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Nový hrad u Kunratic. Tento výběr jen potvrzuje, že se zájem 
soustředil především na dvorské umění Václava IV. a jeho nejbližšího okruhu. Počet hradů 
zařazených  do  této  skupiny  byl  v této  době  ještě  podstatně  menší  než   jak  jej  později 
představila  
D. Menclová75 a asi nejkřiklavější je vynechání Žebráku,  nejoblíbenějšího hradu Václava IV.

Jedním z bodů pozornosti  manželů  Menclových  bylo  i  utváření  hradní  dispozice,  
a to především té, kterou dnes nazýváme bloková.76  Manželé Menclovi viděli dobu vzniku 
tohoto  typu  v první  polovině  14.  století  a  jeho  vznik  definovali  jako  „srůst  a  splynutí  
původních  funkčních  jednotek  klasického  hradu,77 jakým  byla  hlavní  věž,  palác,  kaple  
a opevněná ohrada, (čímž) vznikají nové stavební celky, jejichž smysl je ryze optický a netkví  
v jejich funkční podstatě.“ Rovněž byl postřehnut posun od obranyschopnosti k „soukromým 
individuálním potřebám stavebníka.“ 78  

Další práce manželů Menclových  tuto tématiku déle rozvíjí. U Václava Mencla je to 
především Česká architektura doby lucemburské,79 kde najdeme již zcela jasně artikulované, 
téměř programové teze o české architektuře, které byly ještě v článku o Českém hradu v době 
Václavově jen naznačeny, podobně jasněji a precizněji jsou zde definovány výtvarné aspekty 
dvorského umění doby Václava IV.

Celkově je problematika hradů Václava IV. a jeho dvorského okruhu shrnuta v knize 
Dobroslavy Menclové „České hrady“,80 která je prvním uceleným dílem o hradní architektuře 
v Čechách. Ale dříve než se k této knize dostaneme, je nutné se zmínit o jednom společném 
projektu manželů Menclových, kterým byla výstava „Pražský hrad ve středověku“ konané 
pod  záštitou  presidenta  republiky  Dr.  Edvarda  Beneše  v létě  roku  1946  v letohrádku 
v Královské  zahradě  pražského  hradu.  Tato  výstava  byla  již  tehdy  doprovozena 
stejnojmenným  výstavním  katalogem  na  němž  se  autorsky  podílel,  kromě  manželů 
Menclových,  i  Ivan  Borkovský  s krátkou  kapitolou  o  počátcích  Pražského  hradu,  úvodní 
slovo napsal  Zdeněk  Wirt.81 Krátký,  leč  výstižný  text  je  dodnes  citován  a  obsahuje řadu 
podstatných informací, ale to není hlavní důvod, proč se zde o tom zmiňuji, tato kratičká stať 
byla myšlena jen jako předehra k velkému dílu. Výstava byla sice doprovozena jen drobnou 
brožurou,  ale  na  jejím  základě  vzniklo  dílo  podstatně  závažnější,  jak  v samém  úvodu 
přiznávají  sami autoři:  „teprve z této  výstavy vznikla myšlenka této  knihy.“ Kniha se měla 
jmenovat „Praha, hrad českých knížat a králů.“82 Důvod, proč zde užívám minulého času,  
74 Jedná se především o knihu Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948.
75 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 125 - 185
76 Toto pojmenovaní a přesná definice blokové dispozice nebyly tehdy ještě známi a ani později je D. Menclová 
nepoužívá. Většinu z hradů, které dnes do této skupiny patří byly zařazeny do kapitoly „Poklasické hrady 
s čtverhrannou věží“, Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady I. Praha 1976, 379 – 427. 
77 Tím jsou myšleny především hrady bergfritového typu z 13. století viz: Menclová, Dobroslava: České hrady I. 
Praha 1976. kapitola „Hrady předklasické a klasické gotiky z druhé a třetí čtvrtiny 13. století“ od strany 114. 
78 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Český hrad v době Václavově, in.: Umění XIV, 1942, 92.
79 Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948.
80 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady. Praha 1972.
81 Ivan BORKOVSKÝ / Václav a Dobroslava MENCLOVI: Pražský hrad ve středověku. Praha 1946.
82 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Praha, hrad českých knížat a králů. rkp 1947. 
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je jednoduchý, rukopis knihy odevzdaný v roce 1947 do rukou presidenta Edvarda Beneše, 
nestačil vyjít před únorovým bolševickým pučem v roce 1948. O osudu knihy bezpochyby 
rozhodlo  už  pouhé  věnování  „Památce  prvního  presidenta  a  obnovitele  starého  hradu 
pražského  T.  G.  Masaryka.“  a  několik  prvních  stran  v úvodu,  které  jsou  oslavou  české 
prvorepublikové demokracie  a Masaryka.  Tak jistě nepřekvapí,  že noví mocipáni,  kteří  se 
usídlili na hradě zastavili předtiskovou přípravu knihy, která byla již v pokročilém stavu83 
a  v roce  1953  poslali  poštou  zpět  rukopis  knihy  Václavu  Menclovi  s krátkým  dopisem 
„Vracíme  Vám  Vaší  práci  „Praha,  hrad  českých  knížat  a  králů“,  protože  její  vydání  
za spolupráce kanceláře presidenta republiky nepřichází v úvahu.“84 

Připravovaná kniha by se zajisté stala prvořadým pramenem k poznání architektury 
Pražského hradu, ale nestala se. Naštěstí se část poznatků, i když zkrácených, a především 
bohatého plánového a  grafického materiálu,85 přeci  jen  ke  čtenáři  dostala  a  to  především 
v knize  Dobroslavy  Menclové  „České  hrady,“  a  také  v knize  „Pozdně  gotické  umění  
v Čechách“ pro kterou Václav Mencl napsal kapitolu o architektuře a doprovodil  ji  řadou 
unikátních  půdorysů  a  řezů  Starého  paláce  Pražského  hradu86 Podstatné  ovšem  je,  
že připravovává kniha „Praha, hrad českých knížat a králů“ byla podobně strukturovaná jako 
mladší „České hrady,“ a tvoří tak bezpochyby bezprostřední předstupeň knize „České hrady“ 
od D. Menclové. 

Kniha D. Menclové „České hrady“87 z roku 1972 je bezpochyby základní dílo o tomto 
tématu,  které  je  dodnes  používáno  a  má  své  nezastupitelné  místo  v dějinách  české 
castellologie. Mnohé z poznatků v této knize, jejíž rukopis byl dokončen již v 50. letech, je již 
překonáno,  doplněno a  mnohé  dodnes  zůstává v platnosti.  V této  knize  rovněž nalezneme 
dosud nejobsáhlejší studii  o hradech Václava IV., kde jsou shrnuty a revidovány předešlé 
poznatky obou manželů Menclových o tomto tématu a najdeme zde řadu nových a klíčových 
poznatků.  Podobně jako v článku  „Český hrad v době Václavově“  jsou zde kromě hradů 
Václava  IV.  rozepsány  i  stavby  jeho  dvorského  okruhu,  ale  již  to  není  jen  Jenštejn  
a  Krakovec,  D.  Menclové  se  totiž  podařilo  identifikovat  další  hrady,  které  nesou 
charakteristický rukopis dvorského umění, a to především: Egerberk, Roupov, Kost, Zbiroh, 
Hrádek v Kutné Hoře, Kynžvart a Vysoký Chlumec,  tvrze Roztoky a Staré hrady u Libáně. 
Rovněž výčet hradů, které byly spojovány s Václavem IV. došel revize a byl také rozšířen.  
D. Menclová v souvislosti s Václavem IV. popisuje tyto hrady: Pražský hrad, Loket, Žebrák, 
Točník, Křivoklát a Nový hrad u Kunratic. 

V tomto  vyjmenování  hradů  nás  jistě  překvapí  absence  Vlašského  dvora,  
který byl v předešlém článku i později V. Menclem velmi oceňován. A tak se nabízí otázka, 
proč byl Vlašský dvůr z výčtů hradů Václava IV. D. Menclovou vynechán? Archivní průzkum 
pozůstalosti  manželů  Menclových,  zvláště  obou  rukopisů88 „Českých  hradů“  příčinu  sice 
neodhalil, ale prokázal, že Vlašský dvůr měl být původně zařazen do textu knihy, jak ukazují 
popisky na deskách rukopisu, a to za Křivoklát, a především tento text nalezl. Snad by bylo 
vhodné  tento  text  zde  zveřejnit  a  částečně  zacelit  jinak  nepochopitelnou  mezeru.  Text  
je obsažen mimo vlastní rukopis „Českých hradů“ a nachází se ve složce Vlašský dvůr,89 
a to ve dvou provedeních. První je pracovní rukopis, který je kompletní, druhý je čistopis,  
ale ten je dokončen jen z poloviny a mírně se liší  ve větných formulacích od pracovního 

83 10. 2. 1950 byla V. Menclovi dodán z poloviny připravený text knihy k autorské korektuře. Kniha měla vyjít 
ve vydavatelství Orbis. 
84 Archiv Národního muzea: Fond Pozůstalost Menclovi 
85 Ten je dnes uložen v Archivu Národního muzea: Pozůstalost Menclovi
86 Jaromír HOMOLKA / Josef  KRÁSA / Václav MENCL / Jaroslav PEŠINA / Josef PETRÁŇ: Pozdně gotické 
umění v Čechách, Praha 1978.
87 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady. Praha 1972
88 Vlastní rukopis a přepis na čisto pro tisk. 
89 Archiv Národního muzea: Pozůstalost Menclovi, karton 82
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rukopisu. Následný přepis je v první polovině opsán z čistopisu, zbytek je z pracovního textu. 
Kromě jedné věty,  kde je výrazně škrtáno a je jen těžko čitelná - v textu označeno: (...1) 
a s výjimkou jednoho slova, které ovšem nemění smysl textu - (...2), se podařilo přečíst celý 
text. Text k Vlašskému dvoru měl následovat po stati věnované Křivoklátu a pravděpodobně 
měl být doplněn půdorysem Vlašského dvora z roku 1880 od Čeňka Dajbycha.

Dobroslava Menclová

Vlašský dvůr v Kutné hoře

„V letech  1385  –  1396  pracovala  královská  huť  na  jednom  z nejdůležitějších  
stavebních  podniků  krále  Václava,  na  přestavbě  královského  paláce  a  mincovny  v Kutné 
Hoře, která jako zdroj bohatství celé země stála už od počátku 14. století v popředí zájmu.  
Už z doby krále Václava II. stál tu, na jižním okraji vzrůstajícího města, nad údolím potoka  
Pachu  královský  dvůr  s mincovnou  a  urburou,  v němž  se  od  r.  1300  soustředily  šmitny  
(Schmieden), dříve roztroušené po celé zemi. Z původní stavby z počátku 14. století zůstala  
stát  po  přestavbě  okružní  zeď,  uzavírající  ovál,  na  jižní  straně  rovně  přiříznuty  s velkou 
čtverhrannou věží v severozápadní části a menší hranolovou věží na severovýchodě,  již se 
sem až doposud vjíždělo. Celek byl už od počátku obklopen parkánem, jehož poslední zbytek,  
ozubená  hradební  zeď  na  severozápadní  straně,  byl  zbořen  v roce  1862.  Celý  areál  
obklopoval oboustranně vyzděný příkop. Za Václava IV. byly z východní a jižní hradební zdi  
přistavěny  radiálně  seskupené  přízemní  komůrky  šmiten,  každá  se  samostatným vchodem 
z nádvoří  a  velkým  oknem,  označené  v průčelí  minuskulovými  nápisy  a  znaky  zemí,  
příslušných tehdy ke koruně české. Ve valených klenbách komůrek byly kulaté otvory, jimiž  
unikal kouř do sedlových střech, oddělených kamennými žlaby. Při západní zdi vedle starší  
čtverhranné věže byl přistavěn trakt pro sklad kovů a administrativní budova, tzv. Rajtung,  
oddělená od jižní části šmiten valeně zaklenutým průjezdem. Celou severní část dvora zaujaly  
budovy vyhrazené potřebám krále a jeho dvora.

Starší vstupní věž na severní straně dvorce byla zazděna a vedle ní byla postavena 
nová, širší a hlubší s valeně zaklenutým průjezdem. K ní byl na východě přistavěn královský  
palác,  který  svou  venkovní  zdí  prolomil  starší  hradební  zeď  a  zastavěl  přilehlý  parkán.  
Budova,  zvaná  panský  či  vysoký  dům,  byla  v přízemí  rozdělena  dvěma  řadami  příčných 
arkád, svedených vždy do dvou středních pilířů ve tři valeně zaklenuté trakty zcela tak jako 
střední  síň královského paláce na hradě Točníku.  Nad nimi bývala podle starších popisů  
velká síň, krytá dřevěným stropem. Palác byl na straně obrácené do nádvoří spojen v prvním 
patře pavlačí a točitým schodištěm, vestavěným do kouta při starší bráně s druhou skupinou 
obytných  místností,  rozložených  mezi  zazděnou  bránou  a  velkou  obranou věží  na  zádní  
straně, z nichž se po pozdějších přestavbách zachovala jedině kaple. protože tu mezi oběmi 
věžemi a obloukem hradební  zdi  zůstala v nádvoří  jen  poměrně úzká mezera,  bylo nutno  
vysunout kapli do nádvoří a částečně i před velkou věž, takže tu vznikly vlastně dva trakty.  
Kaple  tak  mohla  náležitě  do  šířky  rozvinout  do  nádvoří  své  průčelí  s bohatě  vyvinutým 
presbyteriem. Protože hloubka dvorního traktu byla zde starší zástavbou omezena, tvořily loď  
kaple i přízemní síně pod ní v půdoryse široké, ale poměrně mělké obdélníky. Přesto však byla 
nad  oběma  prostory  vyvinuta  hvězdová  klenba,  svedená  do  středního  sloupu  umístěného
 tak,  jakoby  se  jednalo  o  pravidelný  čtverec.  Klenba  prostě  zkrácení  čtverce  na  plochý 
obdélník  nebrala na vědomí.  Přízemní  místnost byla  proto zaklenuta čtyřmi poli  křížové 
žebrové klenby, z níž západní část byla střední zdí z poloviny uťatá a střední žebro, oddělující  
východní  dvě  čtvercová  pole,  se  muselo  rozdvojit,  aby  se  vyhnulo  portálu,  vedoucího  
do valeně zaklenuté komůrky pod presbyteriem, uzavřené pěti stranami osmiúhelníka.
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Presbyterium  kaple  nad  touto  komůrkou  založené,  však  nesledovalo  hned  
její  polygonální závěr, jak bychom očekávali.  Spodní polygon byl těsně na zamřížovanými 
okny přízemí převeden nárožními konzolami, pokrytými nabubřelým listovím v hranol, nad 
jehož   širokou  římsou   značně  rozšířenou  základnou  bylo  teprve  založena  vlastní  kaple,  
tvořené  zase  polovičním  osmihranem,  ale  tak,  že  nároží,  která  seříznutí  hran  zbyla
 ze základového  čtverce, vyplnily kružby otevřených oblouků, ukončených volnými vimperky
 a fialami, které kryly rohová okna polygonu, ponechávajíce volná jen postraní a čelní okno.  
Loď kaple osvětlovala  po obou stranách presbyteria  a něco  větší  a  širší  dvojdílná  okna,  
uzavřená podobně jako okna presbyteria rozetami se symetrickými  plaménkovými motivy.  
Interiér  presbyteria,  odděleného  od  lodi  hrotitým  triumfálním  obloukem,  rozšířeným  
po bocích o konzoly a baldachýny pro sochy,  kryla klenba, jejíž  subtilní  žebra dosedala  
v  patkách na hladké, kuželovité hlavice s proláklými stěnami, nesené oblými příporami, které  
se opíraly o širokou podokení římsu. 

Klenba lodi, podobně jako v přízemí, byla vyvedena tak, jakoby loď tvořila pravidelný  
čtverec  a  ne  poněkud  nepravidelný  ležatý  obdélník.  Rozpor,  k němuž  zde  došlo  mezi  
pravidelným  klenebním  obrazcem  a  jeho  střední  podporou,  byl  ještě  křiklavější  proto,  
že  klenba  měla  tvar  pravidelné  šesticípé  (osmicípé) hvězdice,  jíž  –  vzhledem  k užšímu 
prostoru  celá  čtvrtina,  s dvěma paprsky  hvězdy  chyběla.  To,  co  bylo  už  v předcházejícím 
vývoji,  na  Pražském  hradě,  Krakovci,  Roupově  a  Točníku  započato,  rozpor  mezi  
nepravidelným  prostorem  a  pravidelným  obrazcem  jej  uzavírající  klenby,  zde  vyvrcholil,  
neboť  současně  s klenbou  se  zde  od  tvaru  prostoru  zcela  emancipuje  i  její  podpora.  
Oblý  střední  sloup  stojí,  podobně  jako  v přízemním  sálu,  uprostřed  předpokládaného 
čtvercového prostoru bez ohledu na to, že se ve skutečnosti nejednalo o čtverec, ale o značně  
do  šířky  protažený  obdélník.  Střední  sloup  svou  pozicí  odpovídal  přesně  pravidelnému  
klenebnímu  obrazci  bez  ohledu  na  to,  že  se  na  daném  obdélném  půdoryse  nemohl  
ve skutečnosti rozvinout. Přesto byla však hvězdová klenba provedena zcela pravidelně, tak  
jako kdyby prostor, který uzavírala, měl čtvercový půdorys, jen s tím rozdílem, že její celá  
jedna  část  ve  skutečnosti  chyběla.  Výtvarným  cílem  bylo  vzbuzení  dojmu,  že  pravidelný  
obrazec se středním sloupem je primární, že on ve skutečnosti určuje tvar prostoru, a že jeho 
reálné vymezení severní zdí,  která celou jednu čtvrtinu klenebního obrazce ubrala,  jenom 
záležitostí sekundární, nepodstatnou. Byla pak skutečně navozena představa, jakoby přizděná 
zeď, která uzavírala prostor lodi na západní straně, byla zde jen náhodou, jakoby ji bylo  
možno kdykoliv o několik metrů odsunout, aby vzniknul zcela pravidelný, čtvercový prostor.  
Navození dojmu bylo tak sugestivní a přesvědčivé, že při přestavbě objektu v. roce 1896 byla  
skutečně, bez ohleduna značné přesuny příčných gotických zdí v západním traktu, celá vnější  
zeď  kaple  posunuta  a  klena  doplněna.  Přitom  ovšem  restaurátoru  ušla  jedna  důležitá  
okolnost,  že  totiž  prostor  presbyteria,  zejména  jeho  hloubka,  harmonicky  odpovídala  
původnímu rozsahu prostoru lodi a že se po jeho rozšíření prostor presbyteria opticky stlačil.

Protože klenba vytváří nejen pravidelný obrazec, ale dbá na to, aby jej vyvedla také ze  
zcela  pravidelných  klenebních  oblouků,  najdeme  i  zde  v lodi  kaple  silně  vysunuté  
nepravidelné a rozlámané jehlance klenebních konzol jako na Točníku nebo v sloupové síni  
Pražského hradu, jen s tím rozdílem,  že zde tvořili  podobné nepravidelné tvary (...?)  také  
kalichové  hlavice  oblých  přípor,  neboť  v lodi  ta  žebra,  která  uzavírala  klenební  paprsky 
hvězdového obrazce, nespočívala na konzolách, ale na oblých příporách. Je ovšem zajímavé,  
že  tam,  kde  paprsky  klenebního  vzorce  zabíhaly  nebo  se  dotýkaly,  nesváží  prostupy  
uzavřeného (...1) v tomto detailu tedy klenba na polohu zdi přece jen reagovala.Do středního 
sloupku sbíhal svazek žeber bez konzol a přípor, přímo, až na jedno, které bylo kratší a bylo  
proto podchyceno (...2) z dříku sloupu vystupující jehlancovou konzolou. Stavbou kaple byla  
patrně stavba Vlašského dvora dokončena, protože teprve v r. 1400 král nařizuje aby v ní  
byla každodenně složena mše.“ 
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Jak bylo  již  výše  řečeno,  tato  kniha  přináší  řadu nového,  ať  to  jsou  nové datace, 
připsání nových hradů  atd., které se nejvíce projevilo v poznání Krakovce a Jíry z Roztok, 
jako ředitele hutě zamýšlené stavby hradu ve Vratislavy. Rovněž zcela nové jsou poznatky 
o stavební  aktivitě  Václava IV. na Křivoklátě,  Lokti  a na Žebráku,  o kterých se předešlá 
literatura téměř nezmiňuje.

Menclovi se podrobně zabývali i jednotlivými hrady, kromě pražského hradu to byl 
Žebrák,  a  především  Točník,  který  se  ocitnul  v popředí  zájmu.  Jako  první,  jak  již  bylo 
zmíněno, o Žebráku a Točníku psala D. Menclová v krátkém turistickém průvodci,90 který 
byl,  po  pravdě  řečeno,  ještě  zcela  závislý  na  Augustu  Sedláčkovi.  Další  již  podrobnější 
průvodce následoval v roce 195891 a ještě jeden, poněkud kratší, v roce 1972.92 Rovněž z pera 
D. Menclové vznikly i krátké kapitoly o zmíněných hradech v knize „Hrady a zámky“, kterou 
editoval  Jiří  Himera.93 K Točníku  vznikly  i  dva  stavebně  historické  průzkumy  od  obou 
manželů a to z roku 1967 a 1969.94 Z nichž je ten od D. Menclové podstatně kvalitnější  
a je vybaven řadou velmi kvalitních plánů, které jsou podrobně popsány. 

Literatura druhé poloviny 20. století 

Jak jsme si u D. Menclové všimli,  tak ve svém bádání zcela opominula Václavovy 
hrady v Pražských městech – Králův dvůr a Zderaz. Byl to Vilém Lorenc, který se v rámci 
své knihy „Nové Město pražské“ z roku 1973,95 po velmi dlouhé době znova zabývá těmito 
hrady, a v případě Zderazu to bylo dokonce poprvé, kdy se dostalo architektonické podobě 
tohoto, již zaniklého hradu. Později byly názory V. Lorence revidovány T. Durdíkem a jsou 
dodnes prvořadým zdrojem informací k těmto hradům.  

Nověji  se  touto  problematikou  zabývá  T.  Durdík,  který  se  především  zaměřil  
na zařazení hradní produkce Václava IV. do kontextu vývoje hradní architektury v Čechách 
a  jeho  archeologický  výzkum Žebráku  a  Křivoklátu  zásadně  přispěl  k  poznání  životního 
standartu této doby. Byl to právě Tomáš Durdík, který ve své drobné knížce „České hrady“ 
z roku 198496 poprvé celkově revidoval  dílo D. Menclové a doplnil  ve stati  „Hrady doby 
Václava  IV.„  Menclovou  vynechané  hrady  v Praze  –  Králův  dvůr,  Hrádek  na  Zderaze  
a Vlašský dvůr v Kutné hoře. Současně s touto knihou publikoval i článek věnovaný Novému 
hradu  u  Kunratic97 a  krátce  nato  publikuje  další  článek  věnovaný  hradům  Václava  IV.  
v pražských městech a jejich nejbližším okolí,98 kde reviduje Lorence a jeho názory na Králův 
dvůr a Zderaz.99 Všechny hrady Václava IV. a jeho dvorského okruhu jsou rovněž zpracovány 
v Durdíkově  „Ilustrované  encyklopedii  Českých  hradů“  z roku  1999,100 kde  jsou  hradům 
věnovány  stati,  která  jsou  navíc  doplněna  i  výčtem  základní  literatury.  Další  Durdíkův 
příspěvek věnovaný problematice této doby je článek z roku 2001 „Česká hradní architektura 
doby Václava  IV.“101 kde  se  autor  snaží  vystihnout  hlavní  vývojové  tendence  této  doby. 

90 Dobroslava MENCLOVÁ: Žebrák a Točník. Praha 1941
91 Idem: Žebrák a Točník. Praha 1958
92 Eadem: Žebrák a Točník. Praha 1972.
93 Eadem: kapitola Žebrák, Točník, in: Hrady a zámky, Jiří HIMERA (ed.). Praha 1958.
94 Václav  MENCL: Točník, umělecko historický rozbor. Rkp SUPPOP v Praze 1967; Dobroslava 
MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu. Rkp. 1969.
95 Vavřinec LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973.
96 Tomáš DURDÍK: České hrady,  Praha 1984.
97 Idem: Nový hrad u Kunratic a jeho postavení ve vývoji české architektury. Arch. Prag 5, 173-190.
98 Idem Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí. In: Documenta Pragensia VI (1986), s. 
24 – 46
99 LORENZ Vilém: Nové Město pražské. Praha 1973.
100 DURDÍK Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996.
101 Tomáš DURDÍK: Česká hradní architektura doby Václava IV., in: Historická inspirace: sborník k poctě 
Dobroslava Líbala, Praha 2001, 63 – 67.
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V popředí  zájmu  se  ocitá  i  vývojová  tendence,  při  které  hrad  postupně  ztrácí  svou 
obranyschopnost na úkor pohodlného bydlení, což T. Durdík výstižně nazývá cesta od hradu 
k zámku, čemuž rovněž věnoval i několik studií.102

Bezpochyby  největším  objevem  T.  Durdíka  byl  archeologický  výzkum  na  hradě 
Křivoklátě,  který  přinesl  neočekávané  výsledky,  jednalo  se  především o  nález  Manského 
domu, jehož výzkum značně přispěl k poznání životního standartu pozdní doby Václava IV.103 

Podobně přínosný byl  i  archeologický  výzkum hradu Žebrák,  který  bohužel  dosud nebyl 
celkově publikován. 

V soupisu  „Umělecké  památky  Čech  I  –  IV“  je  také  možné  najít  několik  velmi 
stručných hesel věnovaných hradům Václava IV., zvláště o Točníku,104 Lokti,105 Křivoklátu106 

a Vlašském dvoře v Kutné hoře.107 Žebráku108 se dostalo jen minimální pozornosti
Za připomenutí stojí i sedmi svazková kniha „Hrady, Zámky a tvrze v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku“ z let 1981 – 1988, která vznikla dílem početného kolektivu autorů.109 

Najdeme zde hesla věnovaná všem hradům Václava IV. a hradům jeho dvorského okruhu, 
jejich  zpracování  je  ovšem  víceméně  kompilačního  charakteru  a  různé  kvality.  Celkově 
nepřinášejí v podstatě žádná nová zjištění, více méně opakují A. Sedláčka a D. Menclovou, 
v případě  hesel  věnovaných  Královu  dvoru  a  Zderazu  je  reflektována  tehdy  nejnovější 
literatura a poznatky od. V. Lorenze a T. Durdíka. Celkově na tomto díle je znát, že je určeno 
pro nejširší okruh čtenářů a kompilační charakter jej bohužel nebezpečně posunuje na hranici 
vlastivědné, nebo turistické literatury. 

Zvláštní  kategorii  jsou  stavebně  historické  průzkumy  SURPMO,  které  pocházejí 
z období od konce 60. let  až do konce 80.  let  minulého století.  Stojí  za nimi především  
D. Líbal  a J.  Muk a řada dalších.  Kvalita  těchto stavebně historických průzkumů je dosti 
kolísavá, ale i přesto patří k prvořadým pramenům poznání jednotlivých hradů, které nelze 
vynechat.  Takto  prozkoumány byly  všechny dosud stojící  hrady Václava  IV.,  s výjimkou 
Nového hradu u Kunratic.110 

102 Tomáš DURDÍK: Od Hradu k zámku – hlavní vývojové tendence české hradní architektury 14. století, in: 
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis společnosti přátel starožitností, 104/34, 1996, 121 – 122; Tomáš 
DURDÍK: Von Burg zum Schloss. Die Hauptentwicklungslinien der böhmisch Burgenarchitektur des 14. 
Jahrhundert, in: Forschung zu Burgen und Schlössern 3, 1997, 153-170.
103 Tomáš DURDÍK: Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě. In: Starožitnosti a užité umění 9, 1995, 
s. 8 – 9; Idem: Manský dům na Křivoklátě – „malé české Pompeje“. in: Starožitnosti a užité umění VI, 1995, 6-
7, 28; Idem: Nádvoří u manského domu na Křivoklátě. In: Starožitnosti a užité umění 12, 1995, 18 – 19, 24; 
Idem: Z truhel křivoklátských manů II., in: Starožitnosti a užité umění 7-8, 1995, s. 27 – 28; Idem: Přestavba 
Křivoklátu za Václava IV. Muzejní a vlastivědná práce XXXIV – Časopis společnosti přátel starožitností CIV, 
1996, s. 245 – 246; Idem: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu, in: Archeologica 
historica. XXII, 1997, 217 – 228; Idem: „Minutková“ kuchyně křivoklátských manů. In: Starožitnosti a užité 
umění 10, 1995, s. 6 – 7, 24.
104 Umělecké památky Čech IV, POCHE Emanuel (ed.) Praha 1982, 66 – 67. 
105 Umělecké památky Čech II, POCHE Emanuel (ed.) Praha 1978 306 - 307
106 Ibidem 165 – 168
107 Ibidem 183 - 184
108 Ibidem 401
109 Hrady, Zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha I - VII, 1981 – 1988.
110 Jan MUK / Luboš LANCINGER: Vlašský dvůr, Pasport SÚPRPMO, Praha 1985; Jan MUK / Jiřina 
MUKOVÁ / Ivana METZKEROVÁ: Loket nad Ohří. II. etapa Stavebně historický průzkum, Pasport SÚRPMO, 
rkp. Praha 1970; Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ.: Hrad Žebrák. Stavebně historický průzkum, Pasport 
SÚPRUMO, rkp. Praha 1974; Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Hrad Krakovec, Stavebně historický průzkum, 
Pasport SURPMO rkp. 1976; Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport 
SÚPRUMO, rkp. Praha 1974; LÍBAL  Dobroslav / HOLANOVÁ Eva / MUK Jan: Hrad Loket, SHP, Pasport 
SÚRPMO, Praha 1964, rkp.; Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník – stavebně 
historický průzkum, Pasport SÚRPMO, Praha 1974, rkp.; Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – Starý 
palác II. a, b, – SHP, Pasport SÚRPMO 1988, rkp.; Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – stavebně 
historický průzkum jižního průčelí Starého paláce. SHP. Pasport SÚRPMO 1974. rkp.; Dobroslav LÍBAL  / Jan 
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Řadu  poznatků  přinesl  J.  Muk,  který  se  zabýval  především  problematikou  kleneb 
pozdní doby lucemburské,111 a řada jeho poznatku zůstala bohužel nepublikována. 

Chronologie a datování staveb Václava IV. v dosavadní literatuře 

Otázka chronologie a datování jednotlivých staveb Václava IV. je velmi podstatná  
a má poměrně složitý vývoj, a tak si zajisté zaslouží samostatnou kapitolu. 

Jak již bylo řečeno, byli to manželé Menclovi, kteří se poprvé celkově zabývali hrady 
Václava IV. a byly také první, kteří se zajímali o vztah jednotlivcích staveb a jejich datování. 
Ve  starší  uměleckohistorické  a  historické  literatuře,  která  předcházela  článku  manželů 
Menclových,   najdeme  pouze datování  jednotlivých objektů,  nikoliv  celé  skupiny.  Jistou 
výjimku  představuje  August  Sedláček,  jehož  monumentální  dílo  „Hrady,  zámky  a  tvrze“ 
obsahuje dějiny všech hradů Václava IV. a jeho dvorského okruhu a to mimo Prahu. 

Sedláček napsal dějiny těchto Václavových hradů: Žebrák, Točník, Loket, Křivoklát, 
Vlašský  dvůr  a  všechny  hrady  Václavova  dvorského  okruhu.  Přestavbu  hradu  Žebráku 
Sedláček nijak nedatuje a uvádí pouze, že zde Václav IV. od roku 1383 až do roku 1409 
přebýval velmi často a že tento hrad byl jeho nejmilejší.112 Naproti tomu již založení hradu 
Točníku popisuje jasněji. Sedláček uvádí první doklad Václavova pobytu k roku 1401 a píše 
k tomu  následující  „Točník  již  r.  1401  stál  aneb  stavěn  byl,  a  podle  toho  můžeme  se  
i  domnívati,  že  panující  pře  tím  nepokoje  způsobené  jednotu  panskou  a  osobní  nejistota  
králova podnět daly k vystavění našeho hradu.“113 Dokončení hradu klade až k roku 1409.114 

Velmi pozoruhodný je jeho údaj, že Václav IV. ke stavbě Točníka využil služeb synů a žáků 
Petra Parléře.115 Vlašskému dvoru se od Sedláčka dostalo jen kratičké, stručné kapitoly, která 
ve  světle  podrobnějšího  výzkumu dává  smysl.  Sedláček  uvádí,  že  „Za krále  Václava  IV.  
Vlaský dvůr znova stavěn (tuším za Petra z Písku, mincmistra v letech 1385 – 1396) a, tuším,  
tu kaple založena, při níž bývali kaplani ustanovováni.“116 a uvádí zprávu podle které Václav 
IV. roku 1400 ustanovil, že se v kapli má sloužit mše každodenně. K hradu Lokti uvádí pouze 
údaj,  že  místní  purkrabí  Jan  Maleřík  dostal  povolení  prostavět  200 kop grošů  na  opravě 
hradu,117 jinak přestavbu Václava IV. nedatuje. Ke Křivoklátu uvádí pouze to, že Václav IV. 
nechal některé části opravovat, ale neuvádí které, a kdy tak měl činit.118

Byli  to  tedy  manželé  Menclovi,  kteří  se  ve  svém společném článku  „Český  hrad 
v době  Václavově“119 vůbec  poprvé  podrobněji  zabývali  datováním  jednotlivých  staveb  
ve vzájemném vztahu. Jak bylo již výše řečeno, výčet lokalit zde ještě nebyl ani zdaleka úplný 
a  z hradů Václava  IV.  zde  byly  představeny tyto:   Točník,  Starý  palác  Pražského hradu, 
Vlašský dvůr v Kutné  Hoře,  Nový hrad u Kunratic,  které  byly  doprovozeny Krakovcem  
a  Jenštějnem.  Výsledkem  studie,  uměleckého  rozboru  a  práce  s paramenou  základnou,  
která  byla  převzatá  z A.  Sedláčka  bylo  následné  datování:  jako  nejstarší  je  viděn  hrad 

MUK: Pražský hrad – stavebně historický průzkum jižního průčelí Starého paláce – patro Vladislavského sálu, 
SHP, Pasport SÚRPMO 1977, rkp.
111 Jan MUK: K vývoji královského paláce Pražského hradu ve 14. století, in: Castrum pragense I. 1988, 223 – 
226; Jan MUK: Konstrukce a tvar středověkých kleneb, in: Umění 25, 1977; Jan MUK: O klenbách Petra 
Parléře, in: Staletá Praha 9, 1979, 189 – 196; Jan MUK: Problematika kleneb doby Karlovy, in: Doba Karla IV. 
v dějinách národů ČSSR, Praha 1982, 114 – 126.
112 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 150.
113 Ibidem 152.
114 Ibidem 
115 Ibidem
116 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého XII, Praha 1900, 257.
117 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého XIII, Praha 1905, 20.
118 Idem: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha 1891, 20.
119 MENCLOVI, Václav a Dobroslava: Český hrad v době Václavově, in.: Umění XIV, 1942, 89 - 103, 143 - 160
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Krakovec, jehož stavba měla být zahájena krátce po roce 1363 a dokončení k roku 1383.120 

Točník  
je kladen podobně jako u A. Sedláčka na přelom 14. a 15. století, počátek stavby byl viděn 
po Václavově propuštění z jeho prvního zajetí z roku 1394 a jeho dokončení k roku, nebo 
kolem roku 1404.121 Vlašský  dvůr v Kutné Hoře je kladen krátce před rok 1400, kdy měla být 
už úplně hotová kaple.122 Starý palác Pražského hradu není datován a je na základě stylového 
rozboru kladen mezi stavbu Točníka a Vlašského dvora,123 Nový hrad u Kunratic je datován 
do  let  1411  až  1412.124 Výsledná  chronologie  je  tedy  Krakovec,  Točník,  Starý  palác 
Pražského hradu, Vlašský dvůr a Nový hrad u Kunratic. 

Později  V. Mencl ve své knize „Česká architektura doby Lucemburské“ zopakoval 
výše  uvedenou chronologii,  jen  s tím rozdílem,  že  poněkud posunul  datování  Krakovce,  
jehož počátek je na základě komparace s katedrálou sv. Víta datován nejdříve do let 1372 – 75 

a jeho dokončení je dáno k roku 1384.125

D.  Menclová  ve  své  knize  „České  hrady“126 přehodnotila  a  rozšířila  výčet  hradů 
spojených s činností Václava IV. a jeho dvorského okruhu. Do svého díla zahrnula Pražský 
hrad, Loket, Žebrák, Točník, Křivoklát  a Nový hrad u Kunratic a doplnila jej  i  dvorským 
okruhem Václava  IV.,  který rozšířila  o  Egerberk,  Roupov,  Kost,  Zbiroh,  Hrádek v Kutné 
Hoře, Kynžvart a Vysoký Chlumec. Na první místo staví první etapu přestavby Pražského 
hradu a rozeznává dvě hlavní stavební etapy. První etapu klade před rok 1383,127 druhou snad 
až do doby kolem roku 1400.128 Na druhé místo klade stavbu hradu Krakovce a datuje začátek 
stavby do roku 1381 a dokončení kaple k roku 1383 a uvádí, že stavba mohla pokračovat  
i po roce 1386, kdy Václav IV. povolil Jírovi z Roztok těžit stavební dřevo v Křivoklátském 
lese.129 Následuje přestavba hradu Žebráku, kterou datuje do 80. až 90. let 14. století,130 další 
je Loket kladený do konce 14. století131 a vrchol vývoje spatřuje ve stavbě hradu Točníku, 
který se poprvé připomíná roku 1398.132 V nepublikované části  rukopisu „Českých hradů“ 
datuje přestavbu Vlašského dvora  do let 1385 – 1396.133 Do souvislosti se stavbou Točníku 
klade i přestavbu Křivoklátu.134 Na závěr stavební činnosti  Václava IV. je samozřejmě kladen 
Nový hrad u Kunratic začatý v roce 1411.135 Výsledná chronologie podle D. Menclové byla 
tato: první etapa přestavby Starého paláce Pražského hradu, Krakovec, Žebrák, Loket, druhá 
etapa  přestavby  Starého  paláce  Pražského  hradu,  Točník,  Vlašský  dvůr  a  Nový  hrad  
u Kunratic. 

120 Ibidem 149.
121 Ibidem 95, 150.
122 Ibidem 150.
123 Ibidem 151.
124 Ibidem.
125 Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948, 154.
126 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 125 – 178.  Ve své díle navazuje na článek z roku
127 Datum kdy Václava IV. opustil Pražský hrad a přestěhoval se do Králova dvora na Starém městě pražském. 
Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 132. Podobně stavební vývoj hodnotí i V. Mencl, který 
jako první přestavbu datuje mezi léta 1370 – 1380. Archiv Národního muzea: Pozůstalost Menclovi.
128 Jedná se především o sloupovou síň Václava IV. která je na základě datování V. Mencla tradičně kladena do 
doby kolem roku 1400. Menclová ji v textu přímo nedatuje.
129 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 140.
130 Ibidem 153.
131 Ibidem 150.
132 Ibidem 154.
133 Archiv Národního muzea: Pozůstalost Menclovi.
134 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 175.
135 Ibidem 176 – 177.
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Z tohoto  výčtu  hradů na  základě  historických  zpráv  je  (nebo spíše  byl)  spolehlivě 
datovaný  pouze  Točník136 a  Nový  hrad  u  Kunratic,  k datování  zbylých  hradů  bylo  užito 
stylové analýzy,  která se opřela především o nekrálovskou stavbu hradu Krakovce, jenž je 
zcela jistě datován do 80. let 14. století.  Z tohoto je patrné, že D. Menclová vynechala zaniklé 
hrady v Praze – Králův dvůr, Zderaz a především, jak již bylo řečeno Vlašský dvůr v Kutné 
Hoře.137 

Význam Králova dvora byl znám již delší dobu díky staršímu článku K. Heraina,138 

který  byl  svědkem  demolice  objektu,  ale  Zderaz  stál  na  okraji  badatelského  zájmu  
až do 70. let 20. století, kdy oba dva pražské hrady Václava IV. nově zpracoval V. Lorenz.139 
Jeho názory  později  revidoval  a  doplnil  T.  Durdík.140 Výsledkem bylo  následné  datování 
začátku  budování  Králova  dvora  do  závěru  70.  let  14.  století  a  dokončení  v roce  1383,  
kdy zde král  prokazatelně  bydlel,  zatímco Zderaz  měl  vzniknout  již  kolem roku 1380141 
a králův pobyt je zde doložen až roku 1399.142 

Následné  bádání  T.  Durdíka143 pokračuje  dále  v nastíněných  intencích  a  přejímá  
i straší datování Vlašského dvora k roku 1400.

Jako zvláštní  kapitolu je nutné uvést  přestavbu Starého paláce na Pražském hradě  
a Vlašského dvora, oba dva mají poměrně složitou  badatelskou historii. Přestavba Starého 
paláce Pražského hradu byla Menclovými datována do dvou etap. První nejstarší Václavská 
etapa měla být ze 70 – 80., let 14. století nebo před rokem 1383 a měla zahrnovat zaklenutí 
takzvaného Karlovského patra a druhá, mladší kolem roku 1400, kdy se jedná především  
o sloupovou síň. 

Výsledkem je následná chronologie: Králův dvůr na Starém městě pražském (konec 
70. let 14. století, dokončení k roku 1383), Hrádek na Zderaze (začátek stavby 1380), první 
etapa přestavby paláce Pražského hradu (kolem roku 1383), Žebrák (80. – 90. léta 14. století), 
Loket (konec 14. století), Točník (před rokem 1398 – dokončení v první dekádě 15. století), 
Křivoklát (závěr 14. století),druhá etapa přestavby paláce Pražského hradu (dokončená kolem 
roku  1400),  Vlašský  dvůr  (kolem  roku  1400)  a  Nový  hrad  u  Kunratic  (založen  1411, 
obyvatelný již na podzim roku 1412 a dokončen před polovinou druhého desetiletí). 

136 K  Točníku jsou k dispozici i starší data, které posouvají hrad výrazně před uvedené datum. 
137 Valašský dvůr byl ještě zahrnut do článku manželů Menclových - Václava a Dobroslava MENCLOVI: Český 
hrad v době Václavově, in: Umění XIV, 1942, 97 - 98, kde je datován do roku 1400. Původně měl být obsažen i 
v knize „České hrady“ viz víše.
138 Jan HERAIN: Králův dvůr u Prašné brány v Praze, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a 
historických památek král. Hlavního města Prahy II,1910, 34-47, III, 1911 52 – 74.
139 Vilém LORENZ: Nové Město pražské, Praha 1973, 142 – 154.
140 Tomáš DURDÍK: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, in: Documenta Pragensia 
VI, 1986, 24 – 46. T. Durdík se zaměřil především na novou interpretaci plánového a archivního materiálu a 
pokusil se spolehlivěji identifikovat původní dispozici obou hradů.
141 Datum je odvozeno z vyprávění kroniky Václava Hajka z Libočan, která je ovšem co se týče spolehlivosti dat 
zcela nepoužitelná.
142 Zde je citován Václav HÁJEK z Libočan: Kronika Česká, Praha 1541, list  360
143 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Praha 1999, 601 – 602; Idem: Česká hradní 
architektura doby Václava IV, in: Historická inspirace: sborník k poctě Dobroslava Líbala, Praha 2001, 63 – 76.
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2. Hrady Václava IV. a jejich dispoziční řešení v kontextu hradní produkce 14. století 

Hrady Václava IV. a stavby jeho dvorského okruhu představují neobyčejně zajímavý 
soubor staveb s velmi vysokou výtvarnou úrovní, která výrazně převyšovala dobový průměr 
a to jak v Čechách, tak i v okolních zemích, což bylo logicky dáno postavením stavebníka. 
Klidná doba, která nastala po nastoupení lucemburské dynastie na český trůn, vrcholila právě 
v době,  kdy  se  vlády  ujal  Václav  IV.,  což  způsobilo  to,  že  hradní  architektura  rozvíjela 
především obytné a reprezentativní složky hradu a to zcela na úkor obranyschopnosti. Této 
tendenci, příhodně nazvané „cesta od hradu k zámku“ se v poslední době věnuje především 
T.  Durdík  a  hrady  Václava  IV.  stanou  na  vrcholu  této  tendence.144 Abychom  správně 
pochopili  postavení  hradů  Václava  IV.  v rámci  tohoto  vývojového  procesu,  je  nutné 
podniknout krátkou exkurzí k počátkům této tendence a rovněž se krátce zabývat stavební 
produkcí Karla IV. 

Prví  náznaky  tohoto  procesu,  který  rozvíjí  obytnou  složku  hradu  na  úkor 
obranyschopnosti  najdeme dokonce již v pozdní době Přemysla  Otakara II., který vystavěl 
neobyčejně širokou řadu hradů z nichž řada měla kompaktní a luxusně vybavené palácové 
jádro, které se skládalo z několika křídel, ale většina z nich stále dbala na obranyschopnost. 
Jistou  výjimku  tvoří  jeden  z nejmladších  Otakarových  hradů  a  to  Myšenec.145 Hrad  
se nacházel zhruba v polovině cesty mezi dvěma důležitými hrady  Přemysla  Otakara II.,  
a  to  Pískem a  Protivínem.  Hrad  byl  založen  v mírném svahu pod vrcholem nevýrazného 
návrší,  zcela  bez  zřetele  na obranu a  zdá  se,  že  tato  funkce  nebyla  ani  prioritou,  ostatně 
dalšího opěrného bodu na Písecku nebylo ani zapotřebí. Hrad byl evidentně určen pro velmi 
speciální účel ve kterém hrála obytná složka zásadní roli, možná se jednalo o lovecký hrad 
„jagerhaus“ jak připomíná místní tradice v 17. století. Poprvé a naposled je hrad doložen roku 
1273 a krátce po smrti svého zakladatele zanikl. 

Další  rozvoj  hradní dispozice přinesla  až doba Václava II.,  ale  nebyl  to panovník, 
který stanul  v čele  vývoje,  nýbrž  šlechta,  která  se  po smrti  Přemysla  Otakara  II.  výrazně 
emancipovala,  což  dávala  najevo  řadou  hradních  novostaveb,  které  se  již  neodvozovaly  
od klasického schématu hradu bergfritového typu, který byl dominantní typem 13. století. Věž 
je dokonce zcela vypuštěna a objevuje se hrad se dvěmi sobě rovnými paláci, které jsou stejně 
vysoké a tvoří uzavřený, často pravoúhlý obdélný areál.  Tento typ je dnes zván jako hrad 
dvoupalácového typu.  Nejstarším příkladem je hrad Kožlí,  který stojí  nedaleko Benešova. 
Poprvé se připomíná až roku 1318, ale jeho počátky bezpochyby spadají již do doby kolem 
roku 1300. Následně se tento typ stane velmi oblíbený a to po celé 14.století, kdy vznikne 
početná  řada  hradů tohoto  typu  a  to  i  často  velmi  rozměrných  a  luxusních.  Jako příklad 
můžeme  jmenovat:  Helfenburg  u  Bavorova,  Maidštejn,  Lštění,  Vysoký  Chlumec,  nebo 
východočeské Litice.  Tento typ  hradu si  získal  svou popularitu  především tím,  že vytváří 
uzavřené palácové  jádro s vnitřním obdélným nádvořím,  které  disponuje značným počtem 
obytných a reprezentativních místností. Zvláště působivé muselo být obdélné nádvoří, které 
bylo obíháno pavlačemi spojující oba dva paláce, což vzdáleně připomínalo nádherné dvory 
hradů Přemysla Otakara II. 

Kromě hradů dvoupalácového typu vznikají i další hradní typy, které se zbavily hlavní 
věže. Jde především o hrad s palácem jako hlavní obranou a obytnou budovou. Tyto hrady 
často vypouštějí  věž spíše  z úsporných důvodů a  část  patří  ke kvalitativně  nižší  skupině  
jako je například Řebřík nebo Nový Žeberk, ale najdou se i pozoruhodné výjimky jako byl 
144 Tomáš DURDÍK: Od Hradu k zámku – hlavní vývojové tendence české hradní architektury 14. století, in: 
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis společnosti přátel starožitností, 104/34, 1996, 121 – 122; Idem: Von Burg 
zum Schloss. Die Hauptentwicklungslinien der böhmisch Burgenarchitektur des 14. Jahrhundert, in: Forschung 
zu Burgen und Schlössern 3, 1997, 153-170; Idem: Česká hradní architektura doby Václava IV., in: Historická 
inspirace: sborník k poctě Dobroslava Líbala, Praha 2001, 63 – 67.
145 k hradu blíže Tomáš Durdík: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. Písek 1995, s. 12 – 21. 
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královský hrad Tetín, který pochází z druhé poloviny 13. století. Obliba hradů pokračovala  
i ve 14. století, kdy vzniká Vlčtejn nebo Průhonice, které svými rozměry i kvalitou překračují 
dobový standart.

Z pohledu  rozvoje  obytné  složky  je  zajímaví  i  další  typ  hradu  s obytnou  věží,  
který se rovněž objevuje na přelomu 13. a 14. století, obytná věž se stane velmi populární a to 
nejen na hradech tohoto typu.  

V téže  době  se  objevuje  další  typ  hradu,  který  nabízí  velmi  pohodlné  bydlení  
a  výrazně rozvíjí  obytnou palácovou složku,  ale  na rozdíl  od předešlých typů  nevypouští 
hlavní věž,  nýbrž ji integruje do svého jádra. Jedná se o typ  takzvané blokové dispozice. 
Hlavním principem tohoto schématu je srůstání paláce a hlavní věže do jednoho celku, které 
ovšem  netvoří  žádný  ustálený  vzorec,  ale  velmi  pružně  reaguje  na  terénní  podmínky  
a požadavky stavebníka. Velikost této dispozice může dosáhnout značných rozměrů, že dojde 
k odtržení  jednotlivých budov od sebe a  v tomto  případě mluvíme o takzvané  rozvolněné 
blokové  dispozici.  Do  této  kategorie  patří  řada  největších  šlechtických  hradů,  jako  byla 
Lipnice, nebo Kost. Početnou řadu hradů tohoto typu prezentují především hrady: Zlenice, 
Děvín, Okoř, Orlík u Humpolce, Kámen u Pacova, Vrchotovy Janovice a řada jiných. Věž  
je převážně obytná a je volně průchozí do sousedních obytných prostor. Jeho časové zařazení 
je téměř stejné jako u hradu dvoupalácového typu. 

Podobná,  ne-li  stejná  situace  jako  za  vlády  Václava  II.  panovala  i  v době  Jana 
Lucemburského. Jan Lucemburský postavil jen pár hradů, které v žádném případě nevytvářejí 
ucelenou skupinu a stavební iniciativa spočívala zcela na bedrech šlechty.  Změna nastala  
až s příchodem Karla  IV.  do Čech,  který záhy po svém návratu  do Čech zahájí  stavební 
aktivitu.  Karlovy hrady rovněž  netvoří  zcela  ucelenou  skupinu  a  řada  jeho  hradů zůstala 
solitéry,  ale  jejich  vysoká  kvalita,  která  kladla  důraz  na  reprezentaci  a  standart  bydlení, 
způsobila, že i přes jejich typovou rozdílnost můžeme sledovat společné prvky. Jako první 
připadla Karlu IV. přestavba Pražského hradu, novostavba Karlsburku (Tepenec) u Olomouce 
a  Vargače  u  Dobříše.  Přestavba  Pražského  hradu  je  dostatečně  známa  a  bude  podrobně 
probrána v samostatné kapitole v této práci, ale hrad Vargač a Karlsburk jsou téměř neznámé. 
Hrad Vargač vznikl v době Jana Lucemburského a to nejpravděpodobněji z iniciativy Karla 
IV., který hrad následně občas navštěvuje, stejně jako Václav IV. Jako staveniště byl zvolen 
ostroh  obtékaný  říčkou  Kocábou.  Od  ostrohu  byl  hrad  oddělen  dosud  dobře  patrným 
příkopem, za kterým se nalézalo menší jádro hradu, které je dnes výrazně přestavěno. Hrad 
dosud nebyl  podrobněji zkoumán a tak je otázka kolik se z původní zástavby zachovalo,  
ale zdá se, že barokní stodola ve svém jádru dosud ukrývá rozměrný palác o délce zhruba  
35 m. Podle T. Durdíka se jednalo o bezvěžovou dispozici s palácem jako hlavní obrannou 
i  obytnou stavbou.146 Podobné dispozice byl  i  Karsburk u Olomouce,147 který založil  roku 
1340 Karel  IV.  Hrad  byl  rovněž  vystavěn  na  ostrohu,  ale  měl  tu  smůlu,  že  byl  odtěžen
 i  se  skálou  na  které  stál.  Záchranný  archeologický  výzkum,  který  zde  před  odtěžením 
proběhl, odhalil jádro hradu, které mělo rozměry 30 x 19 m jehož vnější stěny byly přes dva 
metry široké. Jednalo se pravděpodobně o jeden velký palác (asi věžového charakteru, nebo 
donjon), který byl členěn na tři podélné trakty.  Jádro bylo oproti ostrohu opevněno dvěma 
pásy hradby a příkopem. Více hradů už jako markrabí Karel IV. nepostavil. Následná hradní 
produkce znamená kvalitativní skok.

Prvním hradem, který si Karel IV. začal stavět po své korunovaci je monumentální 
Karlštejn. Tento hrad se v posledních 15. letech dostal do středu pozornosti řady badatelů  
146 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 113-114
147 Vladislav BURIAN: Historickoarcheologický výzkum hradu Tepence v letech 1968 –1969, in: Zprávy 
Vlastivědného ústavu v Olomouci 147, 1970, 2-10; Idem: Třetí archeologická kampaň na hradě Tepenci, in: 
Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 150, 1971, 2-6; Idem: Historickoarcheologický výzkum hradu 
Tepence roku 1971, in: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 156, 1973, 7-9; Idem: Tepenec – moravský 
hrad markraběte Karla, in: Umění XXVII, 1979, 245-249
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a především zde došlo k hloubkovému stavebně-historickému průzkumu, který přinesl celou 
řadu zásadních poznatků a na jeho základě je nutné přehodnotit starší teze o vzniku a účelu 
hradu.148 Nás bude ovšem zajímat  pouze hradní  dispozice.  Jako hlavní obytná budova byl 
zvolen podélný palác, ne nepodobný tomu na hradě Vargači, který byl na východě zakončen 
půlkruhovou věží, jejíž interiér  byl  otevřen do paláce a sloužil  jako palácová kaple. Palác 
vznikl ve dvou etapách,  první etapa patří  k nejstaršímu horizontu výstavby hradu a druhá 
etapa proběhla v letech 1361 – 1365 a prodloužila palác k západu o část s tkz. kočárovnou, 
severní křídlo a zvýšila palác o jedno patro.  Původně k obytným účelům sloužily i obě dvě 
věže,  které byly teprve dodatečně změněny na sakrální.  Podoba menší  věže má asi  svého 
předchůdce u staršího hradu Karsburku, jehož obytná věž má stejné  rozměry. Hrad se svou 
celkovou kompozicí výrazně odlišuje od běžné české produkce.

Současně s Karlštejnem se přestavuje, nebo lépe řečeno znova buduje, Vyšehrad,149 

který byl zapojen do stavby Nového města. Tato stavba se od ostatní produkce zcela liší svým 
rozsahem, která obsáhla celý raně středověký areál o velikosti menšího městečka. Zcela nově 
bylo  vystavěno palácové jádro a to  v rozsahu bývalé  akropole.  Hrad byl  bohužel  zničen  
za  husitských  válek  a  následně  byl  ponechán  svému  osudu  a  tak  jsou  naše  vědomosti  
o karlovské podobě značně zlomkovité. Palácové jádro bylo tvořeno několika křídly, jedno 
až dvoupatrových paláců, které byly podsklepeny. Dodnes se zachovalo značně přestavěné 
jižní křídlo a valený sklep západního křídla. Naštěstí je areál hradu několikrát zobrazen v 
16. a 17. století, zvláště cenné je zobrazení od E. Sadelera z roku 1618, které zobrazuje hradní 
akropoli  v ruinách.  Zakresleno  je  stojící  jižní  i  západní  křídlo  paláce  a  také  i  zástavba  
při východním okraji akropole, včetně velké věže, která stála v této části.  Celková podoba 
tohoto hradu měla výrazně archaický ráz, který byl samozřejmě dán tím, že hrad navázal na 
starší hradiště, ale zdá se, že to byl Karlův záměr, kterým chtěl demonstrovat svou příslušnost 
k přemyslovské  dynastii.  Nakonec  i  samotný  Karlštejn  má  podobný  archaický  nádech,  
který byl ovšem směřován k císařství, Karlštejn totiž připomíná pozdně štaufské hrady. 

Následné hradní stavby se začaly budovat téměř současně a jsou opět poněkud jiného 
charakteru. Asi nejstarší z této skupiny je Karlshaus zvaný též Hrádek u Prukarce.150 Hrad byl 
založen  na  ostrohu nad  levým břehem Vltavy a  to  zhruba  mezi  Hlubokou a  Týnem nad 
Vltavou a poprvé je připomínán již roku 1357. Půdorys jeho jádra je polygonální a připomíná 
trojúhelník  a  je  po  celém  obvodu  obehnán  příkopem.  Jádro  je  tvořeno  souvislou  stejně 
vysokou palácovou zástavbou, která obsahuje i rozměrnou tribunovou kapli s polygonálním 
závěrem.  V rámci  areálu  evidentně  nikdy  neexistovala  věž.  Ve vnitřním  členění  paláce 
najdeme  i  náznaky  trojdílného  přemyslovského  „bytu,“  včetně  roubených  komor,  
což je považováno za projev Karlovy snahy navázat na přemyslovskou tradici. 

Současně s tímto hradem se začíná budovat Kašperk (Karlsberk),151 který byl založen 
roku 1356 nedaleko Česko – Bavorské hranici v Prácheňském kraji na důležité zemské stezce. 
Hrad byl  postaven na vysokém a táhlém hřebenu,  který byl  velmi  pohledově exponován. 
Jádro  hradu  je  tvořeno  obdélným  dvoupatrovým  palácem,  k jehož  kratším  stranám  jsou 
přiloženy  čtverhranné  obytné  věže,  které  jsou  s palácem  zcela  srostlé  do  jednoho 
kompaktního celku. Zcela stejnou dispozici měl i hrad Radyně, zvaný původně Karlskrone,152 

148 Dobroslava MENCLOVÁ: Hrad Karlštejn. Praha 1946;  Dobroslava MENCLOVÁ / Vlasta DVOŘÁKOVÁ: 
Karlštejn. Praha 1965; Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 48-63; Zdeněk CHUDÁREK: 
Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV, in: Schodištní cykly Velké věže 
hradu Kralštejna, Průzkumy památek XIII – příloha, 2006, 106 -136
149 Bořivoj NECHVÁTAL: Vyšehrad, Praha 1976, 83-102
150 Martina SUDOVÁ: Hrady na Vltavotýnsku, Plzeň 2003, 39-46; Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie 
Českých hradů, Praha 1996, 190-191; Tomáš DURDÍK/Viktor Sušický: Zříceniny hradu, tvrzí a zámků - Jižní 
Čechy, Praha 2002, 32-35; Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 72-73
151 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 63-68; 
152 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 68-72; Petr ROŽMBERSKÝ / Milan 
NOVOBILSKÝ: Královský hrad Radyně, Plzeň 1998
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který stojí  na dominantním vrchu nedaleko Plzně.  Hrad se poprvé připomíná  roku 1360  
a  je  tak  asi  o  něco  mladší  než  Kašperk.  Jádro  hradu  je  rovněž  tvořeno  obdélným 
dvoupatrovým  palácem,  který  je  zcela  srostlý  se  dvěmi  obytnými  věžemi  a  jediné  
v čem se liší, je podoba jedné z věží která je půlkruhová. Podobného charakteru a stáří byl 
snad i hrad v Karlových Varech.153 Hrad byl vystavěn na vysokém skalnatém ostrohu a dnes 
je výrazně přestavěn, takže se z něj zachovala pouze rozměrná obytná věž na níž evidentně 
navazoval dnes již zbořený palác.

V době po polovině 14. století se dočkal přestavby i městský hrad v Litoměřicích,154 

kde  vzniknul  rozměrný  obdélný  palác,  který  byl  přistavěn  před  severní  zeď  staršího 
městského hradu. Palác byl vybaven dokonce i drobnou kaplí v síle zdi. 

Někdy po roce 1354 je založen hrad Lauf u Norinberka,155 který Karel IV. již roku 
1360 obývá a dokončen byl někdy v době kolem roku 1364. Hrad ve své době hrál zásadní 
roli v politice Karla IV., která směřovala k vytvoření nové země koruny české. S tím byla 
spjata  mimořádná  výtvarná  úroveň,  která  převyšovala  ostatní  hrady  Karla  IV.  Hrad  byl 
založen  na  menším  ostrově  na řece  Pegnitz,  měl  zhruba  trojúhelný  půdorys  a  skládal  se 
z paláce na půdorysu písmene L, velké hranolové a branské věže. Palác byl dvoupatrový měl 
mimořádnou  výtvarnou  úroveň a  na  rozdíl  od  všech  paláců  Karla  IV.  byl  v celém svém 
rozsahu  klenut.  Hlavní  sál  byl  opatřen  dnes  již  nedochovanou  arkýřovou  kaplí.  Další 
pozoruhodností  bylo  užití  bosovaných  kvádrů  v celém  rozsahu  hradu,  které  se  jinak  
na stavbách Karla IV. nevyskytovaly, což bylo dáno místní tradicí. 

Roku  1360  Karel  IV.  nechal  vystavět  hrad  ve  slezském  Namyslově 
(Namysłów/Namslau) a to na místě staršího sídla olešnických knížat, který následně navštívil 
roku  1369  a  1374.156  Hrad  byl  založen  na  rovině  na  západním  okraji  stejnojmenného 
městečka  a  v jeho  obraně  hrála  značnou  roli  voda.  Staveniště  hradu  bylo  oválné  a  bylo 
opevněno cihelnou plášťovou zdí  o šířce 2,2 m.  V rámci  takto vytýčeného areálu vznikly 
obytné budovy, které vznikaly postupně v průběhu středověku. Jako nejstarší se jeví severní 
křídlo, které obsahuje rozměrný trojdílný jednopatrový palác. Ve středu jižní stěny paláce  
se nachází velmi reprezentativní vstup v podobě předsíňky,  která v patře nese arkýř kaple. 
Toto  řešení  vzdáleně  připomene  západní  portál  Frauenkirche  v Norimberku.  Budova byla 
později značně přestavěna což stěžuje její datování.  Kurt Bimler se domnívá,  že pochází  
až z doby kolem roku 1400, ale vznik takto velké reprezentativní budovy, která vykazuje řadu 
podobností s ostatní karlovskou produkcí je v době po roce 1360 pravděpodobnější.  

Jako nejmladší hrad Karla IV. vzniká po roce 1373 Tangermünde.157 Tento hrad plnil 
stejnou úlohu jako o něco straší Lauf, stal se totiž centrem nové země, Brandemburska, kterou 
získal  Karel  IV.  Jako  staveniště  byl  zvolen  mírně  zvýšený  břeh  Labe  v těsné  blízkosti 
stejnojmenného městečka. Hrad je i přes poškození za třicetileté války dobře dochován, měl 
rozsáhlé  mírně  lichoběžné  staveniště,  které  obsahovalo  oddělený palácový okrsek s dosud 
dochovanou hlavní  obytnou budovou. Palác je dnes přestavěna na hostinec,  ale zachoval  
si řadu architektonických detailů,  včetně svého rozsahu. Opět se jednalo o podélný palác  
a  kromě něho se v areálu  nacházela  ještě  jedna obytná  věž a  kulatý  bergfrit.  Celá  stavba 
ovšem  nemá  s českým  prostředím  nic  společného,  hrad  je  výtvarně  i  dispozičně  spjat 
s místním prostředím. 

153 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 246.
154 Jan MUK: Gotický hrad v Litoměřicích, in: Vlastivědný zborník Litoměřícko 16, 1980,. 113 – 117; Petr 
MACEK: Městský hrad v Litoměřicích, in: Castellologica bohemica I, 1989, 171 – 183.
155 Werner MAYER, Wilhelm Schwemmer: Die Kunstdenkmäler von Mittelfranken Band XI. Landkreis Lauf an 
der Pergnitz, München 1966, 204 – 238; Dobroslava MENCLOVÁ: Hrad Lauf, in: Umění XXXIII, 1985, 293 – 
315; Burg Lauf a. d. Pegnitz. Ein bauwerk Kaiser Karls IV., GROßMAN Ulrich / HÄFFER Hans-Heinrich (ed.), 
Nürnberg 2006.
156 Kurt BIMLER: Die schlesischen massiven Wehrbauten, Band 1. Fürstentum Breslau, Breslau 1940, 90 - 96
157 Joachim KOHLMANN: Tangermünde: ein Führer durch die historische Altstadt, Tangermünde 1991. 
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Kromě  zmíněných  hradů  Karel  IV.  ještě  nechal  nově  postavit  v Čechách  drobný 
hrádek Karlík158 a Karlsfried159 u Žitavy, což jsou menší realizace bez rezidenční složky. Dále 
nechal postavit roku 1377 ještě městský hrad ve Forchheimu u Norinberka,160 který vzniknul 
na  ruinách  staršího  falce.  Jednalo  se  o  malý  obdélný  hrad  s obdélným  palácem.  
Také  se  podílel  na  přestavbě  celé  řady  starších  královských  hradů  a  to  jak  v Čechách,  
tak i v pobočních zemích. 

Na hradech Karla  IV.  jsme  měli  možnost  pozorovat  vrcholné  vývojové  tendence  
14.  století,  které  směřovaly  k rozvoji  obytné  složky.  Karel  IV.  se  profiloval  jako  velký 
zakladatel,  což se projevilo  na řadě jeho fundací,  mezi  nimiž hraje významnou roli  velká 
skupina  hradů.  Jeho  hrady  sice  netvoří  tak  ucelenou  a  početnou  skupinu  jako  v případě 
Přemysla Otakara II., ale Karel IV. je téměř po sto letech jediný panovník, který vyvine tak 
velké stavební úsilí. Většina hradu Karla IV. sleduje jistý politický cíl, který se často projeví 
v architektonické podobě. Příkladem může být Kašperk a Radyně, které vznikli poblíž zemské 
stezky a hrady jsou úmyslně vystavěny tak, aby byly dobře viditelné i z velké vzdálenosti, 
čemuž  možná byla  přizpůsobena  i  samotná  hmota  hradu,  která  tvoří  právě při  dálkových 
pohledech velmi efektní siluetu. Naproti tomu Václav IV. svými hradními stavbami sleduje 
především vlastní pohodlí a tak jistě nepřekvapí, že většinu jeho hradů nalezneme především 
v Křivoklátském polesí, v Praze a Kutné hoře, pouze hrad Loket se nenachází poblíž Prahy 
a taky zůstal  poněkud stanou zájmu Václava IV., který jej  navštěvoval  pouze sporadicky. 
Jedině hrad Točník má v sobě cosi z karlovské doby a snaží se viditelně reprezentovat svého 
krále. 

Hrady, které si Václav IV. nechal postavit, nebo přestavět pro své užívání jsou tyto: 
Křivoklát,  Králův  dvůr  na  Starém městě  pražském,  Pražský  hrad,  Žebrák,  Vlašský  dvůr 
v Kutné Hoře,  Loket,  Točník,  Zderaz na Nové městě  pražském,  a Nový hrad u Kunratic. 
Počet realizací je tedy téměř poloviční jako u Karla IV., ale kvalitou bydlení a výtvarným 
provedením těchto  hradů  Václav  IV.  svého  otce,  který  v sobě  ještě  měl  cosi  z rytířství  
13. století, výrazně překonal.

Základem všech obytných budov Karla IV. se stal podélný palác, který byl často jedno 
až dvopatrový. Palác je stále tradiční a jeho vývojová linie začíná někde v pozdní antice,  
což  je  dáno  Kalovou snahou  navázat  na  klasické  štaufské  a  přemyslovské  tradice.  První 
historizující tendence je směřována k prezentaci císařství a projevuje se především na stavbě 
Karlštejna a Laufu,  druhá tendence je směřována do Čech a jejím projevem je především 
přestavba Vyšehradu, který v ideovém světě Karla IV. hrál zásadní roli. Paláce obsahují řadu 
funkčně oddělených místností, mezi které patří především velký sál, roubená, nebo táflovaná 
komora,  kaple,  často otevřená  do hlavního  sálu jako na Karlštejně,  Litoměřicích,  Laufu,  
nebo Namyslově a řada dalších prostor, které sloužily císaři a jeho dvoru. Naprostá většina 
obytných místností je plochostropá, což je zásadní rozdíl oproti době Přemysla Otakara II.  
a  to  pouze  s výjimkou  kaplí  (Karlštejn,  Karlshaus,  Litoměřice)  a  paláce  na  hradě  Lauf,  
který je tak v rámci karlovské doby naprosto unikátní. 

Typ podélného paláce Karel IV. poprvé použil, pokud vynecháme přestavbu Starého 
paláce Pražského hradu, na Vargači a tento typ bude doprovázet téměř všechny stavby Karla 
IV. Dobré je sledovat palác a jeho vztah k ostatní  zástavbě,  nestojí  totiž  vždy samostatně 
(Vargač, Karlštějn, Lauf) a často je integrován do větších celků dvojího typu. Prvním typem 
je  vícekřídlá  dispozice,  která  obklopuje  nádvoří,  což  je  případ  Karlshausu  a  Vyšehradu. 
Druhým  typem  je  palác  srostlý  s věžemi  (Kašperk,  Radyně  a  Karlovy  Vary).  Dalším 

158 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 245-245; Tomáš Durdík: Ilustrovaná 
encyklopedie Českých hradů – Dodatky II, Praha 2005, 45-46; Jan ANDERLE: Hrad Kašperk, in: Průzkumy 
památek XXII/1, 2005, 37 -69.
159 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 73-75.
160 Daniel BURGER: Burg und Festung Forchheim, Regensburg 2004.
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charakteristickým znakem je užívání  obytné  věže,  která ve 14.  století  zažívá velký nárůst 
popularity.

Na stavbách Václava IV. můžeme pozorovat pokračování této tendence. Stéle je sice 
využíván typ podélného paláce, ale ten je používán již pouze jako druhý palác, který sloužil 
jako hostinský a pro oficiální události, což je naprosté novum oproti karlovské době, která 
tuto kategorii nezná.  Jistou paralelu přestavuje druhé palácové jádro hradu Křivoklátu z doby 
Přemysla Otakara II. Na hradech Václava IV. je najdeme hned několikrát a to především na 
Točníku  a  na  Žebráku.  Nejlépe  je  zachovaný  palác  na  hradě  Točníku,  kde  se  jednalo  
o rozměrnou třípodlažní budovu. Suterén obsahoval rozměrné konírny, v přízemí se nacházely 
dva menší sály z nichž ten menší byl zateplen v podobě roubené komory, která ovšem zcela 
postrádala typické řešení oken a byla vybavena běžným typem oken se sedátky v okenní nice. 
Druhý sál byl kryt asi náročným trámovým stropem, který připomínal řešení v prvním patře 
Vlašského dvora. V prvním patře se nacházel jeden velký sál o délce 34 m a 10 m šířky. 
Podobný,  ale  o  něco  málo  straší  druhý  palác  se  nacházel  i  na  Žebráku.  Tento  palác  
je o poznání  hůře zachovaný a dnes je z něj  patrná pouze západní  část,  která  obsahovala 
roubenou komoru.  Palác  byl  pouze dvojpodlažní,  což si  vyžádala  jeho poloha ve svahu.  
Je velmi pravděpodobné, že palác, kromě již zmíněné roubené komory obsahoval ve svém 
středu velký  sál  a  ještě  jeden menší  sál  ve východní  části.  Zdá  se,  že  zde  byla  podobná 
skladba  jako  na  straších  přemyslovských  hradech,  ale  především také  jako  na  sousedním 
Točníku, ale s tím rozdílem, že zde byly místnosti řazeny za sebou. Je tedy pravděpodobné, že 
nový palác na Točníku,  převzal osvědčenou strukturu ze staršího Žebráku. Podobný palác 
možná  existoval  i  na  Novém  hradě  u  Kunratic  a  to  v jeho  západní  části,  která  nebyla 
archeologicky zkoumána. Rozměry budovy byly 34 x 9 m a byla dělena příčkami, zatím se 
podařilo povrchovým výzkumem zachytit  pouze jednu, ale  je možné předpokládat  i  další. 
Stejně nejistá je i interpretace takzvaného purkrabského paláce na Křivoklátě, který v době 
Václava IV. mohl teoreticky sloužit i jako druhý palác, ale jisté to není. Purkrabský palác má 
rozměry 29,5 m a šířka budovy byla 11,2 m, svými rozměry by se dobře řadil k této zvláštní 
kategorii.

Předešlý typ paláce se nestal hlavní obytnou budovou, ale je zjevné, že se vyvinula 
nová  specifická  forma  palácové  stavby,  která  se  do  značné  míry  vymyká  dosavadní 
středověké tradici. Nová byla podoba paláce a především i jeho umístění. Nový typ paláce  
se  výrazně  osamostatnil,  byl  podstatně  vyšší  a  nebyl  roztažen  do  délky,  měl  převážně 
třípodlažní  řešení  a  v prvním  i  druhém  patře  se  nacházejí  vzájemně  rovnocenné  sály, 
preferováno  bylo  samozřejmě  první  patro,  které  bylo  vždy  považováno  za  pohodlnější,  
a to především vzhledem k lepší dostupnosti z nádvoří, obyvatelé totiž nemuseli překonávat 
značný  výškový  rozdíl,  který  by  je  jinak  čekal  při  cestě  do  druhého  patra.  Vzhledem 
k poměrům délky a výšky je tento typ paláce běžně nazýván jako věžový palác.

 Typ věžového paláce najdeme na Točníku, Lokti, ve Vlašském dvoře, Novém hradě 
u Kunratic a pravděpodobně i v Králově dvoře a na Zderaze. Václavovy paláce na Točníku, 
Lokti a ve Vlašském dovře mají zcela specifické umístění, které je pohledově exponováno 
z přístupové  cesty  a  samozřejmě  i  opačně  z paláce  je  dobře  vidět  na  přicházející.  
Tato pohledová akcentace byla na Lokti a ve Vlašském dvoře umocněna tím, že vnější stěna 
paláce překročila linii hradby a palác, který již převyšoval okolní zástavbu, se tak stal zcela 
nepřehlédnutelným. Podobně tomu bylo i na Točníku, kde sice palác příliš nepředstupuje,  
ale zato se ocitnu přímo v čele hradu a jeho vyduté čelo, včetně hran opatřených nárožním 
bosovaným  armováním,  dodává  paláci  neobyčejně  působivý  výraz.  Palác  Václava  IV.  
na Novém hradě u Kunratic byl rovněž situován při vstupu, ale vzhledem k napětí hrozící 
kdykoliv přerůst v nekontrolovatelné povstání již nedovolilo postavit palác zcela bezstarostně 
do čela dispozice, ale palác byl pro jistotu skryt za mohutnou hradbou tvořící před palácem 
ostrý břit. 
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Tato snaha o pohledovou akcentaci vedla k tomu, že hlavní palác již není stavěn na 
nejbezpečnějším místě, jak to pozorujeme na palácích Karla IV., ale i na druhých hostinských 
palácích Václava IV.

Velké oblibě se těšila i obytná věž, která se stala již v době přemyslovské a karlovské 
jedním ze základních stavebních prvků královských hradů. Velkou obytnou věž nalezneme  
na Zderaze,  kde je navíc  doplněna ještě jednou menší  věží,  asi rovněž obytnou,  o jejichž 
podobě svědčí již jen veduty z konce 15. a počátku 16. století.  Další obytná věž vznikla  
i na Pražském hradě před západním průčelím Starého paláce. Tato věž se zachovala v rámci 
barokní  zástavby  a  v prvním  podlaží  obsahuje  klenutou  místnost  s  typickou  václavskou 
klenbou,  vertikální  komunikaci  zajišťovalo  točité  schodiště  v síle  zdi,  které  částečně 
vystupovalo z pláště věže. Také na Točníku vznikla obytná věž, která ovšem byla poměrně 
nízká, pouze dvoupodlažní. Věž patří k nejstaršímu horizontu výstavby hradu. Poloha těchto 
věží byla poměrně zajímavá, ve všech třech případech byla věž celou svou hmotou předsunuta 
před průběh linie zástavby jádra hradu a to poblíž vstupu. Toto, v případě Pražského hradu, 
asi bylo dáno situací starší zástavby a v případě Točníku, tím, že tato věž je starší než samotné 
jádro hradu, ale i tak je zjevné, že v jejich umístění je možné vidět záměr, který asi nebyl 
motivován zvýšení  obranyschopnosti,  obrana vedená ze zmíněných věží  by jistě  dokázala 
účinně znepříjemnit pobyt útočníků před branou, ale opět, jako v případě věžového paláce,  
se pravděpodobně jednalo o snahu vytvořit pohledově zajímavou kulisu. 

V krátkém  přehledu  jsme  měli  možnost  pozorovat  jak  postupně  obranyschopnost 
hradu  ustupuje  jiným  dobovým  prioritám,  jako  rozvíjení  obytné  složky  a  reprezentace 
panovníka. Přeci si hrady Václava IV. zachovávají jistý „pevnostní charakter“, který je dán 
především snahou prezentovat panovníka, což se samozřejmě omezilo pouze na pohledovou 
stránku, funkčně tomu bylo přesně naopak. Tady obranyschopnost zcela ustupuje pohodlnému 
a luxusnímu bydlení. V tomto procesu „od hradu k zámku“ nepatří prvenství hradům Václava 
IV., ale dvorskému okruhu. Na první místě je třeba uvést stavbu Jíry z Roztok hrad Krakovec, 
který vznikl na severním okraji Křivoklátského polesí a také Roupov, který si nechal přestavět 
Něpr z Roupova. Krakovec je přímo ztělesnění všech progresivních tendencí 14. století, které 
zde vykrystalizovaly přímo do ideální podoby. To bylo dáno tím, že hrad realizovala dvorská 
huť Václava IV., která se podílela na stavbě nedalekého Křivoklátu a Žebráku a především 
tím,  že  Jíra  byl  stavební  direktorem  královských  staveb.  Pokud  jste  přecházeli  k hradu  
po  přístupové  cestě,  tak  se  vám  hrad  jevil  téměř  jako  nedobytná  pevnost  s mohutnou 
půlkruhovou věží  v čele,  která  je  schována za čelním parkánem,  což  bylo  potrženo tím,  
že se k příchozímu neotevírala  téměř žádná okna. Tento dojem byl  ovšem pouze klamný, 
taková kulisa,  která  měla prezentovat  stavebníka jako člena královského dvora a poněkud 
zastřít fakt, že pocházel z nízké šlechty, respektive z manů na Křivoklátě. Za touto kulisou se 
nalézal luxusní trojkřídlý palác, který vznikl kolem obdélného dvora. Okna se bezstarostně 
otevírala do okolí a jistě poskytovala krásný výhled do mělkého údolíčka pod hradem. Plocha 
paláce překonává téměř všechny hrady Karla IV. včetně Karlštejna. Obrana všech bočních 
stran  byla  zajištěna  pouze  nízkou  a  tenkou  parkánovou  zdí.  Hrad  Krakovec  bezpochyby 
představuje  nejzazší  bod kam zašel  vývoj  hradní  architektury  v cestě  k zámku  a je  nutné 
podotknout, že Krakovec měl již blíže k zámku, než k hradům na počátku 14. století.

Podobné  dispozice  byl  i  dosud  nedoceněný  Roupov,  kde  vznikl  obrovský  palác,  
který obklopoval na třech stranách podélné nádvoří a byla do něj zavázána i velká obytná věž. 
Tato  věž  byla  dosud  známa  jen  z ikonografického  materiálu  a  nedávno  byla  i  odhalena. 
Průčelí ani zdaleka nepřipomínalo Krakovec, ale zato v nádvoří je opět tvořeno na obdélníku, 
který je ze tří stran obklopen palácovými křídly. 

Krakovec i Roupov a zvláště prvně zmíněný vznikají z tendencí, které máme možnost 
pozorovat již na hradech s dvoupalácovým jádrem a také na Karlshauzu. Jedná se především 
o snahu vytvořit uzavřené palácové jádro, které by poskytovalo dostatek obytného prostoru 
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a  přitom  zachovávalo  dobré   komunikační  propojení  jednotlivých  částí.  Tomu  sloužily 
nádvorní pavlače a také přímé propojení jednotlivých místností. 

Celkově  lze  toto  shrnout,  že  hrady  Václava  IV.  jsou  zcela  produktem  tendence 
rozvíjející obytnou složku, která začíná již v době před rokem 1300 a můžeme ji pozorovat 
na celém spektru královských a šlechtických hradů. Hrady Václava IV. tuto tendenci dovršují, 
ale  přeci  jen  se  poněkud  odlišují  od  dvorské  i  běžné  šlechtické  produkce.  To  je  dáno 
finančními  možnostmi  stavebníka  a  také  jeho  osobností,  která  se  prezentovala  v podobě  
a umístění věžového paláce, jež můžeme považovat jako typický projev hradní architektury 
Václava IV. 
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3. Dvorská huť, dvorské umění a její výtvarná poloha.

„Na  samý  sklonek  tohoto  období,  kdy  se  výtvarné  úsilí  české  gotiky  vzepjalo
 jak na jihu,  tak i  ve  středu země k nejvyššímu stupni  formální  dokonalosti  a  kdy se její  
umělecký program zdál vlastně již naplněn, spadají práce poslední české huti, která nejenom, 
že v sobě spojila bohaté výtěžky obou jejich větví, domácí české a počeštěné dvorské, ale jež  
je zároveň také tvarově i obsahově umocnila na samý stupeň karikatury a tím rázně uzavřela  
další v nich skryté vývojové možnosti. Huť ta, pracující pro soukromou potřebu Václavovu  
a  jednoduchostí  všech  svých  forem  prozrazující  své  otevřené  příslušenství  k českému 
programu a tedy svůj nesporně český původ, brala se tedy cestou, v jejímž korytě se slévalo 
všechno dosavadní úsilí české gotiky v sloh tak subjektivní a přitom krajně sensuální, že mu  
nebylo ještě dlouho potom rovno v celém evropském umění. Teprve o sto let později dospěli  
někteří jihoněmečtí mistři ve svém karikujícím úsilí asi k témuž stupni tektonického uvolnění  
tvaru,  jehož  dosáhlo  toto  umění  už  kolem roku  1400.  Je  sice  pravda,  že  leckterý  popud  
poskytla  českým  těm  mistrům  huť  svatovítská,  vedená  tenkrát  už  Parléřovými  dědici  
a rozvádějící tvarové prvky svého mistra způsobem stejně improvisujícím, avšak to, co jejich  
umění dodávalo vlastní vnitřní pohyb, byla energie, vyvěrající z pramene mimoparléřovského 
a tedy ryze českého, v níž se česká tvořivost manifestovala způsobem nejtypičtějším.“161 

Takto V. Mencl, na konci 40. let minulého století, charakterizoval stavby Václava IV., 
královny Žofie  ve  věnných městech  a  Václavova  dvorského okruhu.  Tyto  stavby spojuje 
stejná výtvarná atmosféra  a jsou si  navzájem více než příbuzné.  Je dokonce možné říci,  
že  každá  stavba je  odrazovým stupněm pro další,  výtvarně i  konstrukčně ještě  náročnější 
řešení, ale Mencl ve své nevydané knize šel ještě dál, když charakterizuje slohovou formu 
přestavby Pražského hradu takto:  „Jde tu totiž  o slohovou formu tzv.  české gotiky,  onoho 
sensuálního,  optisujícího  směru,  který svým tvaroslovným základem se neváže na složitou  
formu Parléřova svatovítského díla. Jde tu však o takový její stupeň, který již tu a tam přejímá  
některé parléřovské tvary. Jsou to jmenovitě veliká současná novostavba Karolína a hradu 
Krakovce, která poskytují nejjemnější slohová srovnání; lze dokonce říct, že to byla jedna  
a táž huť, jež všechny ty tři velké stavby najednou stavěla.“162  a k hodnocení sloupové síně 
a  zvláště  její  klenby  přidává  toto:  „jí  zapsala  se  Václavova  dvorská  huť  a  její  přední  
anonymní mistr trvale a slavně do dějin českého umění.“163 

Představa ryze  české stavební  hutě  je velmi lákavá,  ale je produktem poválečného 
českého nacionalismu, který vzniknul jako logická obranná reakce na nacionalismus německý 
hlásající nadřazenost německé rasy a umění, které bylo v Čechách prezentováno dílem němce 
Petra Parléře ze Švábského Gmündu. V. Mencl si již brzo uvědomil, že huť Václava IV. bude 
mít  více  společného  se svatovítskou hutí,  než  jak  dříve  napsal.  Z počátku  sice  připouštěl 
některé  tvarové  příbuznosti  s katedrálou,  jako  je  podoba  kuželových  konzol  na  Krakovci 
s konzolami na horním triforiu atd., ale které nikdy nepřekročili to, co by jsme mohli nazvat 
inspirace. Při podrobnějším pohledu je ale jasné, že by se tato dvorská huť musela inspirovat 
v míře  větší  než bývá zvykem a některé principy pozdní gotiky,  která se tou dobou rodí  
na katedrále, dotáhnout do finální podoby právě na hradech Václava IV., a to tak bystrému 
pozorovateli, jakým bezpochyby V. Mencl byl, neuniklo. V době, kdy válečný nacionalismus 
byl dávno zapomenut, V. Mencl píše: „Důležité pokusy v tomto směru vykonala parléřovská 
dvorská  huť,  pracující  pro krále  Václava  na jeho soukromých hradech.“164 Tento  posun  
od ryze české k parléřovské huti byl veden potichu a tak residua Menclových tezí z konce  
40.  let  dosud  zůstávají  živá,  byť  se  samozřejmě  už  nezdůrazňuje  onen  český  element,  

161 Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948, 152
162 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Praha, hrad českých knížat a králů, rkp. 1947, 
163 Ibidem 349.
164 Václav MENCL: České středověké klenby. Praha 1974, 51.
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což třeba dokazuje nedávný článek P. Chotěbora, který se věnuje Starému paláci na Pražském 
hradě  a  také  řeší  vztah  hutě  a  stavitele,  kteří  realizovali  tuto  přestavbu.  Ten  však  došel 
k poměrně tendenčnímu závěru, že se skutečně jednalo o jinou, než svatovítskou huť: „neboť 
svatovítská  huť  by další  stavbu tohoto  rozsahu mohla  stěží  zvládnout.  Kamenické  značky  
potvrzují, že na paláci pracovali nejvýše jednotlivý kameníci, kteří přešli – a to zřejmě jen na 
čas  –  ze  stavby  katedrály.“165 a  konstatuje  pouze  vliv  Petra  Parléře  a  jeho  synů,  
avšak upozornil na některé motivy pronikání, protínání nebo prorůstání stejně jako již dříve 
V. Mencl. 

Vraťme se k tezi  kamenických značek,  která není zcela správná.  Pokud by se totiž 
jednalo o jednu stavební huť, tak by se teoreticky měly shodovat značky nalezené na všech 
objektech dvorské huti, ale je tomu skutečně tak? Zatím se podařilo nalézt velké množství 
kamenických značek na Krakovci, Pražském hradě, Točníku, překvapením byl i menší soubor 
z Vlašského dvora  a  několik  málo  značek  bylo  nalezeno  i  na  Lokti,  které  ovšem nebyly 
publikovány  (má  se  mezi  nimi  údajně  nacházet  i  parléřovský  zalomený  kůl),  také  jednu 
kamenickou značku známe z Kosti a Nového hradu u Kunratic. Na těchto objektech, pokud 
by tedy platila  teze o specializované stavební  huti,  měliy být  shodné kamenické značky,  
ale  nejsou.  Shoda  mezi  jednotlivými  značkami  je  zhruba  stejná  jako  mezi  katedrálou  
a ostatními objekty Václavské hutě včetně Staroměstské mostecké věže, která má nejvyšší 
schodu se svatovítskou hutí (20%).

Celkově  je  problém  ten,  že  neexistuje  žádný  centrální  registr  těchto  značek  
a  ani  nejsou  systematicky  publikovány.  Další  problém  je  jejich  grafické  znázornění,  
které  se často liší  od skutečnosti.  Tyto  problémy výrazně limitují  komparaci  jednotlivých 
staveb a mohou vést k milným závěrům. Ale i přes tyto obtíže je zřejmé, že na všech stavbách 
Václava  IV.  pracovaly  jiné  skupiny  kameníků,  i  když  zde  existuje  jistý  pohyb  mezi 
jednotlivými stavbami a katedrálou,  který ovšem není tak velký, jak by se dalo očekávat. 
Nabízí  se  ale  zcela  prosté  řešení,  a  to  spočívá  v tom,  že  zmíněné  stavby probíhaly zcela 
současně a pracovalo se vždy s nejvyšším úsilím, takže jednotliví kamenící  asi neměli čas 
někde přecházet z jedné stavby na druhou, dokud stavba nebyla dokončena. Tím se asi mění 
i  pohled  na  onu  Václavskou  huť  jako  takovou,  je  totiž  evidentní,  že  nositelé  onoho 
charakteristického stylu nebyli  řadoví kameníci.  Naproti tomu stojí výtvarná stránka těchto 
staveb, která je zcela evidentně homogenní, používají se stejné profily žeber, stejné konzoly 
a různé specifické výtvarné prvky, jako jsou průniky žeber atd., což právě navozuje dojem 
jedné  personálně  propojené  stavební  huti.  Z tohoto  je  zřejmé,  že  tmelícím  prvkem  byl 
architekt. Tento architekt na zadání stavebníka vypracoval na místě projekt, a pro konkrétní 
stavbu určil políra, dohlížejícího na stavbu a několik málo zkušených kameníků, naproti tomu 
investor  zajistil  „magistra fabricae,“  který  zorganizoval  stavbu včetně  náboru potřebných 
pracovních sil. Takto kolem každé stavby vznikla malá nezávislá stavební huť, která měla  
za úkol vystavět konkrétní objekt. Lepší kameníci si tento specifický dvorský sloh osvojili  
a  šířili  ho  zpočátku  pouze  v okruhu  dvorských  milců.  To  vytvářelo  dojem  vyložené 
exklusivity a dokazuje to, že král měl kontrolu nad pohybem svých kameníků a na požádaní 
zapůjčil některého svého kameníka. Nejjasnějším důkazem této organizace je dopis poslaný 
Václavem IV. do Vratislavi, kde měl v úmyslu stavět hrad „eyn kuniglich gessesse und burg 
uff der Burg und Berge zum heiligen crucze uff dem Tume zu Bresslaw“ a dále „den ganzen 
Tum  da  selbist  allumpme  buwen  und  muren,  mit  Turme  muren  pforten  und  Brugken.“  
a zatímto účelem jim posílá „dem Edlen Georgien von Rozstok, unseren Burggraffen zum 
Burgleias Ratgeben und lieben getruwen, der uch unsere minungue wol irdet genczlichen  
underwissen“ a především „ouch unseren selbes Bawmeister“,166 které ho bohužel Václav IV. 

165 Petr CHOTĚBOR: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě, in: 
Castellologica bohemica X, 2006, 67 - 68
166 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II.. Praha 1976, 140. 
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zapomněl jmenovat jménem. Vznik drobných lokálních hutí pravděpodobně dokládá i jistý 
kameník  Jan  z Točníku,167 který  se  připomíná  roku  1405  spolu  s Mikulášem  z Holešic, 
vysokým služebníkem na Točníku,  kteří  spolu  drželi  dvůr  v Borovanech.  O tomto  mistru 
nevíme nic jiného než to, že se psal po Točníku a evidentně byl  svázán s dokončovacími 
prácemi,  a  také  s lokalitou,  kde  pracoval.   Podstatně  více  víme  o  stavbě  Nového hradu  
a o jeho mistru Kříži, který rovněž patřil k dvorským kameníkům, i když byl kladen do čela 
fiktivní  novoměstské  huti,  která  v této  době  již  neexistovala.  O  Kříži  víme  to,  že  snad 
pocházel z Úštěku u Litoměřic a v letech 1376-1378 je doložen v účetních knihách na stavbě 
katedrály. Roku 1394 si zakoupil dům na dnešním Karlově náměstí na Novém městě a roku 
1407 se připomíná jako stavitel vyšehradského probošta Václava Králíka z Buřetic a to tehdy, 
když ručil za svého bratra Jana, který stavěl kostel sv. Víta v Českém Krumlově. Co stavěl 
na Vyšehradě není jisté, snad se podílel  na stavbě západní části kostela sv. Petra a Pavla, 
rovněž  boční  lodě  kostela  mají  jistou  podobu  s dvorským  uměním  Václava  IV.  
a  Novoměstskou  radnicí,  kde  je  doložen  roku  1415.168 Mistr  Kříž  jistě  prošel  některou 
z pozdních  velkých staveb Václava  IV.,  asi  působil  na Točníku,  což by mohla  dokazovat 
přítomnost  několika málo kamenických značek v sloupové radniční  síni,  popřípadě i  zcela 
hypoteticky i na Zderaze,  ale jistě nebyl  oním hlavním mistrem z 80. a 90. let 14. století, 
kterému připadly ty  nejlepší  realizace  v 80.  a  90.  letech,  který nám bohužel  v písemných 
pramenech  stále  uniká.  Ze  stavby  Nového  hradu  známe  jména  lidí,  kteří  lámali  příkop  
a stavěli rybník, rovněž je známý vozka, který přivážel cihly na stavbu. 

Z předešlého  krátkého  přehledu  je  zřejmé,  že  pojem  huť  v sobě  zahrnuje  řadu 
samostatně organizovaných hutí, které realizovaly jednotlivé stavební podniky Václava IV.  
a jeho milců. To, co tyto objekty spojuje, je autorství konkrétní osoby, která udala směr celé 
skupině staveb, a jejíž styl si později osvojili ostatní kameníci a šířili ho z počátku pouze mezi 
milci Václava IV., teprve později došlo i na širší okruh vysoké šlechty, která z počátku jednak 
neměla přístup k dvorským kameníkům a za druhé se jim z všeobecně známých důvodů musel 
dvorský styl dosti příčit. Kolem roku 1400 vzniká přestavba Lipnice a po kamenících z Prahy 
zatoužili i Rožmberkové, kteří dokončovali kostel sv. Víta v Českém Krumlově, a také místní 
hradní kapli a věž, kde vznikly zajímavé klenby, nejedná se sice o tentýž styl Václava IV., 
ale  mistři,  kteří  tyto  stavby  realizovali  znali  dobře  dvorské  prostředí  a  zcela  jistě  prošli 
svatovítskou  hutí.  V následující  části  bude  nutné  definovat  vztah  ke  stavbě  katedrály  
a především k samotnému Petru Parléři.

Již V. Mencl si uvědomoval, že stavby Václava IV. vykazují příbuznost s dílem Petra 
Parléře  a  svatovítské  hutě,  ale  již  tomuto  tématu  nevěnoval  samostatnou  studii,  
která by poopravila jeho teze z konce 40. let minulého století. Dále tento směr úvah rozvíjí 
J. Muk, který navazuje na Menclovi interpretace. Ve dvou článcích věnovaných klenbám169 

došel k oprávněnému tvrzení, které se opírá o komparaci s klenbou v průjezdu Staroměstské 
mostecké věže, že za stavbami je možné vidět jednoho a téhož autora. Nejnověji se k této 
interpretaci vyjádřil J. Homolka v článku věnovaném sloupové síni170 a došel k témuž závěru. 

Zmíněné  články  se  věnují  především  fenomenálním  parléřovským  klenbám,  
ale  dopověď  je  možné  nalézt  i  v morfologii  architektonických  článků,  zvláště  konzol,  

167 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XXXV, ed. Gustav FRIEDRICH, Praha 
1935, 280. „A. D. MCCCCV°. Datum Nicolao de Holessicz pincerne d. regis in Tocznik et Johanni lapicide de 
ibidem. Relacio d. regis literalis,“  
168 Jakub VÝTOVSKÝ: Kříž, in: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníku v Čechách, Pavel 
VLČEK (ed.), Praha 2004. 
169 Jan MUK: O klenbách Petra Parléře, in: Staletá Praha 9, 1979, 189 – 196; a zvláště ténto článek Idem: 
Problematika kleneb doby Karlovy, in: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR, Praha 1982, 114 – 126.
170 Jaromír HOMOLKA: Příspěvek k dějinám české architetektury krásného slohu (kolem roku 1400). K slohové 
situaci tzv. Sloupové síně Pražského hradu, in: Lesk královského majestátu ve středověku (ed.) Lenka 
BOBKOVÁ, Praha Litomyšl 2005, 265 – 271.
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a také ve formě řešení styku jednotlivých článků. Okna a portály na hradech Václava IV. jsou 
sice pozoruhodné, ale kvalitních sedlových portálů existuje celá řada i mimo dvorský okruh, 
které jsou si velmi podobné, a podobně je tomu i u oken, kde se alespoň vyvinuli specifické 
formy profilace. 

Na okraj  lze  podotknou,  že  to  co  zabránilo  V.  Menclovi  již  ve  40.  letech  vidět  
za skupinou hradů Václava IV. Petra Parléře, bylo na první pohled odlišné cítění architektury, 
zatímco hrady Václava IV. představují čistý architektonický prostor, tak katedrála sv. Víta  
je opatřena množstvím plastického dekoru. Je ovšem dobré si uvědomit, že zde byl na Parléře 
kladen úkol na co nejvyšší oficiální reprezentaci, a především za katedrálou stál Karel IV., 
který byl představitel zcela jiného duchovního světa než později Václav IV. Pokud se ovšem 
podíváme  na  stavbu  kostela  sv.  Bartoloměje  v Kolíně  nad  Labem,  která  nebyla  zatížena 
královskou reprezentací,  tak zjistíme,  že je zde prostor řešeny čistě  architektonicky,  není  
zde  prakticky žádná  sochařská  výzdoba,  která  by rušila  diváka,  a  to  kromě droboučkých 
konzolek  s maskarony  na  oknech  v ochozových  kaplích  a  sanktuáře.  Velmi  zajímavá  
je  klenba  s sakristii,  která  je  křížová,  žebra  se  zařezávají  přímo  do koutových přípor  bez 
hlavic, ale vzhledem k tomu, že jsou diagonální žebra půlkruhová a přízední žebra jen mírně 
zahrocená,  tak  se  zařezávají  výše,  než  diagonální  žebra.  Jde  tedy  o  podobný  problém,  
který se řešil již v rané gotice a později se tento rozpor stane základem nekonvenčních řešení 
v profánních prostorech Starého paláce Pražského hradu a Krakovci. 

Jedním z charakteristických rysů dvorské hutě bylo využívaní konvenčních křížových 
kleneb,  které  jsou ovšem řešeny dosti  nekonvenčně.  Základem a společným rysem těchto 
kleneb je vztah ideálního,  pravidelného, dalo by se říci  „kánonového“,  klenebního travé  
a prostoru, nad kterým se klene. Tento prostor je ovšem z řady důvodů nepravidelný a užití 
zcela pravidelného travé vytváří značné konflikty, které nejednou končí tím, že část klenby 
se  ocitne  jaksi  mimo  a  část  klenebního  travé  nepokrývá  celou  plochu  klenby,  
nebo je seříznuta. Toto konfliktní řešení, vytvářející často dojem naprosté nahodilosti, je ale 
závislé na osvojení si naprosto špičkové geometrie, která je jádrem všech těchto kleneb a říká 
nám, že ten kdo tyto klenby zkonstruoval byl mimořádný geometr, matematik a vynikající 
architekt  evropské  úrovně.  Takové  nepravidelnosti  najdeme  téměř  na  všech  klenbách  
ve  Starém  paláci  Pražského  hradu,  Krakovci,  Vlašském  dvoře,  Točníku,  Roupově,  
a  také  v Karolinu  a  v kostele  sv.  Jana  Křtitele  v Dvoře  Králové,  který  je  úzce  spojen 
s královnou  Žofií.  Jednotlivým  klenbám  se  věnuji  podrobněji  v patřičných  kapitolách  
o jednotlivých hradech. 

Z pohledu  pozdní  gotiky  je  nejzajímavější  motiv  seříznutí  klenebního  vzorce,  
který je v případě síťových a hvězdových kleneb od 15. století velmi rozšířený a v podstatě 
toto  je jediné možné ukončení jinak zcela  nekonečného vzorce.  S takovým seříznutím se 
setkáme hned několikrát, a to především v kapli sv. Václava IV. ve Vlašském dvoře, kde se 
nachází  hvězdový  vzorec  vytvořený  na  pravidelném  čtverci,  který  je  ovšem  vložen  do 
kratšího obdélného prostoru, a tudíž je z jedné strany seříznut. Podobně je řešeno přízemí pod 
kaplí,  kde  se  ovšem  nalézají  křížové  klenby  a  podobné  řešení  najdeme  i  ve  sklepě  na 
Krakovci a v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové v chóru, který je sice jinak pravidelný 
čtverec,  ale  vzhledem k vazbě  klenebního vzorce v lodi  a  chóru,  kdy se  diagonální  žebra 
prvního  travé  v chóru  váží  ke  konzolám v lodi  a  procházejí  (samozřejmě  pouze  fiktivně) 
poměrně  širokou zdí  vítězného oblouku, tudíž  je  travé posunuto a  bylo  jej  nutné klenout 
dvěma poli křížové klenby, z nichž ani jedno není úplné. Tento motiv seříznutého vzorce  
se u nás poprvé objevil právě v klenbě vysokého chóru sv. Víta, kde je takto ukončen síťový 
klenební vzorec v lodi a hvězda v závěru. Toto řešení oříznutím zde ovšem není nejstarší  
a  jistě  nás  nepřekvapí,  že  dosud  nejstarší  známý  oříznutý  klenební  vzorec  se  nachází  
v Maulbronnu ve Švábsku a to v dvojlodní kapitulní síni, která je klenuta obkročnou klenbou. 
A právě trojpaprsky jsou také považovány za základ síťových a hvězdových kleneb z konce 
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14. století, ne jinak tomu je ve Vlašském dvoře, kde je klenba tvořena právě trojpaprsky, které 
se ovšem, na zcela stejném principu jako v závěru sv. Víta, navzájem protínají a jsou tak úzce 
příbuzné.  Stejně  tak  i  druhý  motiv  ponechání  části  plochy klenby mimo  klenební  travé  
má své předchůdce a pokud jsme se v případě Maulbronnu pohybovali někdy na přelomu  
13. a 14. století, tak tento druhý motiv má ještě hlubší kořeny. Připomeňme, že základem  
je  nepravidelný  většinou  lichoběžný  prostor  klenutý  pravidelným  polem  klenby,  
takže v koutech zbudou prázdné trojúhelné pole.  Hned první příklad pochází již z počátku  
13. století a je jím Castel del Monte. Tento známý hrad Fridricha II. je založený na oktogonu 
a  kolem rovněž  oktogonálního  nádvoří.   Jeho interiér  je  členěn  zdmi,  které  běží  z rohu  
v  nádvoří  k rohu  vnějšího  obrysu,  takže  všechny  místnosti  mají  podobu  lichoběžníků,  
do kterých jsou vloženy těžké raně gotické klenební pole.  Tyto  klenební pole jsou ovšem 
zcela pravoúhlá, takže v koutech zůstala prázdná trojúhelná pole stejně jako je tomu třeba  
na Točníku.  Další  příklad tohoto řešení  pochází  z jižní  Francie,  kde je  podobně vytvořen 
ochoz chóru kostela  sv. Paul – Serger v Narbonne.  Podstatně zajímavější  je ovšem řešení 
chóru kostela v Colmaru, který je časově podstatně bližší (chór založen 1356), kde se ve věnci 
kaplí,  při  přechodu do závěru nachází  jedno velmi  lichoběžné  pole,  které  opět  připomíná 
západní královskou místnost v horním paláci na Točníku a stejně je i klenuta pravidelným 
obdélným polem s vynecháním trojúhelníku  v koutě.  Později  od  konce  14.  století  je  toto 
řešení častější a to jak v Čechách, tak i ve střední Evropě.  

Nezbytným  prvkem  nestandardních  kleneb  doby  Václava  IV.  je  motiv  prolínání, 
protínání a přesekávání jednotlivých článků, protože bez těchto základních principů by nebylo 
možné realizovat ani jedinou klenbu na Krakovci nebo ve Vlašském dvoře a popravdě řečeno 
ani ve sv. Vítu. Tento princip prolínání a protínání je rovněž starého data a registrujeme jej již 
od druhé poloviny v okrajových částech Francie zvláště v jižní171 a také v Anglii. Tento motiv 
protínání postupně přichází z jižní Francie do Švábská a dostane se záhy kolem poloviny  
14.  století  i  do Čech a  to současně s Matiášem z Arassu.  Uplatnění   je značně široké od 
různých  průniků  profilace  paneláže,  opěráků,  fiál,  až  do  průniku  žeber,  které  nás  budou 
zajímat. První protnutí profilace žeber se u nás odehrálo v kapli sv. Kříže na Karlštejně, a to 
v koutech kaple, ale hlavní uplatnění tohoto motivu přijde až při vniku síťové klenby. Teď 
konkrétně půjdeo průnik žeber nikoliv v patce, k těm se ještě vrátíme, ale o průniky žeber 
v samotné  klenbě.  Průnik  žeber  vzniknu¨¨l  jako  naprostá  nutnost  se  vznikem složitějších 
klenebních vzorců, které nepoužívají svorníky, protože žebra se k sobě přibližují v různých 
úhlech  a  nutně  se  musí  jejich  profilace  pouze  protnout.  Jejich  sloučení,  jako  v případě 
běžných křížových kleneb, které se rovněž vyskytují bez svorníků, nepřipadá v úvahu. Poprvé 
je tento problém řešen již na Jižní bráně a ve Staré sakristii u sv. Víta, ale zde ještě princip 
protínání nebyl  znám. Sloučení žeber,  které se k sobě připojovali  ze všech možných úhlu, 
bylo řešeno poměrně násilně, bylo vždy vybráno pohledově dominantní žebro, které pohltilo 
druhé, což bylo částečně zakryto listovým dekorem, ale již záhy v kapli sv. Václava došlo 
k objevení čistého průniku, který je zde sice ještě kryt dekorem, ale výtvarná kvalita tohoto 
prvku bude brzy rozpoznána. Následně je tento motiv užit v klenbě vysokého chóru sv. Víta, 
kde se poprvé objeví také přesekávaná žebra172 a průniky žeber najdeme současně i v klenbě 
Staroměstské mostecké věže, Sloupové síni Václava IV., a ve Vlašském dvoře. Časový rozdíl 
těchto realizací je naprosto minimální a podoba těchto průniků dává tušit, že vznikly z jedné 
ruky,  která  je  doložena  na  stavbě  Staroměstské  mostecké  věže  a  na  sv.  Vítu.  Alespoň 
z počátku můžeme mít jistotu autorské příslušnosti, protože před rokem 1400 se tento motiv 

171 Václav MENCL: Poklasická gotika jižní Francie a Švábska a její vztah ke gotice české. Umění XIX, 1971, 
214 - 254
172 Druhé nejstarší přeseknuté žebro nalezneme ve svorníku klenby sloupové síně Novoměstské radnice, která je 
připisována mistru Kříži kolem roku 1415.
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mimo dvorské umění  nevyskytuje.  Později  po roce  1400 se tento  motiv  masivně  rozšíří  
a je jedním ze základních kamenuůpozdní gotiky. 

K průniku žeber došlo i v patce klenby, což je ten nejrafinovanější moment, který Petr 
Parléř  připravil  v klenbě  Staroměstské  mostecké  věže  a  úplně  stejný  motiv  nalezneme  
i  ve  Vlašském  dvoře  v přízemí  pod  kaplí  v tzv.  Minci.  Tyto  objímavé  patky  jsou  sice 
decentnější, ale jsou zcela současné. Přesto, že tyto objímavé patky patří k těm nejstarším  
a zakládají vývojovou řadu celé pozdní gotiky, přeci jen nejsou nejstarší. Ty se nalézají opět 
v jižní  Francii,  a  to  v samotném papežském paláci  v  Avignonu a  to  konkrétně  v suterénu 
jižního  traktu  Klementa  VI.  v  sálu tzv.  Teologické  školy.  Tato  část  paláce  byla  stavěna  
od roku 1344 a k roku 1345 za účasti architekta Jeana de Loubiers.173 Jaký byl vztah těchto 
dvou článků nevíme, je možné že zde došlo k nezávislému vývoji, nebo došlo i k přímému 
styku, protože Karel IV. roku 1365 podnikl cestu do Arles, kde se 4. června nechal korunovat 
arelatským  králem174 a  samozřejmě  nevynechal  návštěvu  papeže  v Avignonu,  
která  předcházela  korunovaci.  Možným  spojovacím  článek  by  mohl  být  Lauf,  
kde se v přízemí nalézají klenby, které mají opět objímavé patky.  Problém je ovšem jejich 
datace, dříve totiž byly německou literaturou bezezbytku kladeny do pozdního 15. století,  
D. Menclová uvažovala o počátku 15. století, ale nejnověji se vyskytl názor, že tyto klenby 
jsou zcela současné se stavbou, a tudíž pocházejí již z 50. let 14. století, nebo kolem roku 
1360.175 Vzhledem k tomu, že tento prostor je bezezbytku omítán, nelze spolehlivě určit vztah 
klenby  ke  zdi,  ale  výtvarné  pojetí  kleneb  v přízemí  je  natolik  stylově  odlišné,  že  jejich 
současný vnik je téměř vyloučen. 

Z těchto výtvarně technických detailů  je možné vidět,  že na stavbách Petra Parléře 
bylo užíváno stejných principů, a to zcela současně. To nás musí vest k závěru, že za stavbami 
a hutí Václava IV. stál někdo bezprostředně obeznámen s děním v huti, který velmi kreativně 
dokázal napodobovat Patra Parléře, nebo to byl Petr Parléř sám, což je asi pravděpodobnější. 
S jeho účastí lze počítat zvláště na Starém paláci Pražského hradu, jehož součástí byla i kaple 
Všech  svatých,  na  Krakovci  a  jistě  i  ve  Vlašském dvoře,  jejíž  kaple  je  klenuta  stejným 
principem jako závěr katedrály,  byť tomu je na půdorysu oktogonu (ve čtverci) a nikoliv  
na  desetihranu.  Podobné  těsné  souvislosti  se  sv.  Vítem  dokazují  i  užívané  konzoly,  
kterým je věnována následující kapitola. 

Konzoly a hlavice

Zvláštní kategorií je typologie konzol, se kterými se setkáme na hradech Václava IV. 
Jedná se o poměrně uzavřenou skupinu, která rovněž potvrzuje stylovou jednotu celé hradní 
produkce  Václava  IV.  Všechny  konzoly  mají  jeden  společný  znak,  a  to  je  jejich  čistě 
architektonická prostá podoba, která značně redukuje morfologii  a  navozuje pocit čistoty, 
prostoty a nesmírné vizuální rafinovanosti. Jen v několika málo případech na nich  nalezneme 
rostlinný dekor. 

Jako  první  se  budeme  zabývat  kuželovými  konzolami.  To,  že  se  jedná  o  typické 
parléřovské konzoly,  které mají svou předlohu na katedrále sv. Víta, poznal již V. Mencl  
a  na  Krakovci  je  popsal  velmi  výstižně  takto  „Jsou  to  prosté  polokužele,  nahé  a  mírně 
proláklé, jež dole vybíhají v ostrý hrot; jejich vrchní okraj je dvakrát jednoduše obroušen,  
tedy bez jakéhokoliv profilu.“176 Lze jen doplnit,  že konzoly jsou na svrchní části sféricky 
vypouklé.  Tento  typ  nalezneme  především  na  Krakovci,  Pražském  hradě  a  Točníku.  
173 Gottfried KERCHER: Archutektur als Repräsentation, Tübingen, Berlín 2000, 155.
174 Jiří SPĚVÁČEK: Karel IV., Praha 1980, 248
175 Richard NĚMEC: Die Residenzburg Lauf und ihre Beziehung zum Prager Vietsdom, in: Burg Lauf a. d. 
Pegnitz. Ein Bauwerk Kaiser Karls IV., GROßMAN Ulrich / HÄFFER Hans-Heinrich (ed.), Nürnberg 2006, 81 
– 93, zvláště 84.
176 Idem: Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948, 154.
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Hned  na  začátku  je  nutné  podotknout,  že  tento  tvar  má  několik  variant.  Ta  první  je  již 
zmíněná  kuželová  konzola  s proláklými  stěnami,  která  existuje  i  ve  variantně  s rovným 
pláštěm s  okosenou hranou a  horní svrchní  část  není  sférická,  ale  má podobu oříznutého 
kužele, nebo je zcela rovná. 

Tyto  konzoly  se  nalézají  na  Pražském  hradě  v jižním  křídle,  západní  věži,  
a také v tzv. karlovském patře, a na Krakovci ve sklepě. Další variantou je jehlancová konzola 
s proláklými  stěnami,  která  je  ovšem v horní  části  lemována  dvoubokým zářezem,  kterou 
nalezneme pouze v jednom provedení na Krakovci (a také na katedrále v horním triforiu). 
Jestliže zmíněné konzoly na Pražském hradě a na Krakovci jsou téže velikosti, tak konzoly, 
které  nesou  klenbu  ve  velkém  sále  horního  paláce  na  Točníku,  jsou  podstatně  větší,  
a především vystupují třemi pětinami před povrch stěny. Rovněž se liší jejich poměr šířky  
a výšky, konzoly jsou podstatně více vyvinuty do šířky.  Zmíněné vysunutí  konzoly mělo  
za důsledek i  jiný vztah žeber  ke zdi,  jejichž profilace  se zcela  osamostatnily a dosedaly 
pouze na konzoly. 

Úzce  příbuznou skupinou s kuželovými  konzolami  představují  konzoly jehlancové, 
které  ovšem  prokázaly  obrovskou  variabilitu  a  dá  se  bez  nadsázky  říci,  že  téměř  každá 
konzola  je  solitérem.  S tímto  typem  konzol  se  setkáme  především  na  Pražském  hradě,  
kde jejich tvarová různorodost a kvalita provedení dosahuje nebývalého mistrovství, ale také 
je potkáme na Krakovci a na Točníku. 

Ve Starém paláci  Pražského hradu se s tímto typem konzol setkáme hned ve dvou 
místnostech,  a  to  ve  známé  sloupové  síni  a  v přízemí  západní  věže.  Ve  sloupové  síni  
se  nacházejí  v základě  dva  typy  konzol.  Prvním  typem  je  prostý  polygonální  jehlan,  
který je poněkud asymetrický. Celkem jsou ve sloupové síni tři kusy tohoto typu, z nichž dva 
zcela  nereaguji  na  dosedající  žebra,  která  je  tak  přesahují,  třetí  konzola  přeci  jen  svůj 
ušlechtilý tvar přizpůsobila a vybíhá decentní hranou vstříc diagonálnímu žebru. Druhý typ 
je  opět  jehlancová  konzol,  která  je  přepásaná  římsou  a  tento  typ  konzoly  se  ochotně 
přizpůsobuje  i  velmi  vzdáleným  diagonálním  žebrům.  Asi  nejneobvyklejší  je  konzola  
na severní zdi, která má celkem tři samostatné náběhy z nichž ten levý je opravdu výrazně 
vysunut. 

V přízemí  západní  věže  se  nalézají  hned  tři  konzoly  jehlancového  typu.  
Dvě se nacházejí ve středu zdi a jedna v koutě. Zmíněné tři konzoly byly úzce příbuzného 
typu, i když koutová konzola se poněkud lišila. Střední konzoly nesly dvě diagonální a jedno 
pasové žebro, které ovšem nedosedaly pravidelně, protože klenba opět reaguje na lichoběžný 
půdorys místnosti. Při čelním pohledu, nejhloub dosedalo levé diagonální žebro, střed zaujalo 
žebro pasové a  zcela  vpředu dosedalo diagonální  žebro druhého pole,  a to  na šikmé ose. 
Konzola která tento útvar nesla ,tak musela značně předstoupit před stěnu a byla k ose šikmá. 
Konzola, vystupuje ze stěny čtyřmi stěnami, její stěny jsou rovné a má horní hranu okosenu. 
Podobně řešena je  i  konzola  v rohu,  která  je  ovšem pouze trojboká a  vzhledem k tomu,  
že nese pouze jedno žebro, které dosedá poměrně přesně do rohu, není tak vystouplé. 

Na Krakovci se setkáme pouze s nestandardními řešeními, a to platí i o jehlancových 
konzolách. První z nich se nalézá v prostoru sklepa pod západním křídlem. Nestandardnost 
nespočívá  ani  tak  ve  tvaru,  ale  v jejím  osazení.  Jedná  se  koutovou,  protáhlou  konzolu 
uplatňujícíse čtyřmi stěnami, která má skosenou horní hranu (tvarově je úzce příbuzná s výše 
popsanými  konzolami  v západní  věži  Starého  paláce  Pražského  hradu).  Konzola  je  totiž 
osazena v rohu a sedí na skále, takže je ve spodní části zkrácena, což je naprosto ojedinělé 
řešení.  

Podobně mimořádné  jsou  i  konzoly  v kapli.  Tyto  konzoly  stojí  někde  na  rozhraní 
jehlancového a kuželového tvaru, jsou totiž výrazně zaobleny a některé mají vyloženě oblý 
šišoidní tvar. Základem je zaoblený jehlan, nebo nepravidelný kužel, který má vypouklé boky, 
ale nikoliv dovnitř,  jako ve sklepě,  ale směrem ven, což přispívá k celkové oblosti.  Horní 
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okraj je měkce okosen a spodní hrot konzoly je někde zcela zaoblen. Konzoly jsou bohužel 
poškozeny erozí, což poněkud komplikuje jejich popis.  

Na  Točníku  se  jedná  o  poměrně  prosté  a  typizované  jehlancové  konzoly,  
které  se  nalézají  v menších  královských  místnostech  a  v koutech  velkého  sálu  v horním 
paláci.  V severních  dvou  místnostech  se  jednalo  o  drobné  jehlancové  konzoly,  
které se většinou nalézají v koutě a projevují se do prostoru třemi stranami. Spodní jehlan má 
mírně  proláklé  stěny  a  horní  části  jsou  konzoly  tvořeny  opačně  osazeným  jehlanem,  
do  kterého  se  zařezává  hruškové  žebro,  což  na  první  pohled  není  zcela  patrné,  protože 
konzola je tvořena samostatným článkem, ale při pozornějším pohledu z boku si všimneme, 
že  horní  boční  stěna  stoupá  do  profilu  hruškovice,  který  stěnou  prochází.  K zajímavému 
řešení došlo v severovýchodní místnosti,  kde je západní stěna šikmá a došlo zde k vložení 
pravidelného klenebního vzorce, takže při této západní stěně vzniklo prázdné trojúhelné pole 
ohraničené pasovým žebrem, které bylo osazeno mimo roh místnosti. Při této západní stěně 
se tedy stýkala dvě žebra, která se ovšem nespojily, ale souběžně sbíhaly na konzolu, která má 
dva samostatné výběhy pro každé žebro. Takto řešené byly obě dvě konzoly při východní zdi, 
ale opticky se uplatnila pouze konzola na jižní zdi, která se nalézá zcela mimo roh, opačná 
konzola v severovýchodním rohu je totiž skryta v dymníku krbu. 

Trošku jinak jsou řešeny koutové konzoly v hlavním sále. Jedná se sice o podobný typ, 
ale zde jsou konzoly protáhlejší a více vystupují ze zdi, také se uplatňují třemi stranami,  
ale jejich spodní jehlan má rovné stěny a v horní části jsou rovné. Boky jsou dvakrát okoseny. 

Zcela zvláštní kategorii  jsou kolínkové konzoly,  které připomínají  krákorce. Jedná  
se  o  architektonicky  prostou  konzolu,  která  je  na  spodní  hraně  čtvrtkruhově  podříznuta  
a  má  skosené  hrany.  Tyto  konzoly  nalezneme  ve  Vlašském  dvoře  v Minci  pod  kaplí  
sv. Václava (z let 1386/7 - 1389), na Pražském hradě v západní věži (kolem poloviny 80. let 
14.  století),  na  Krakovci  ve  východním křídle  v klenuté  místnosti,  která  sousedila  s kaplí 
(kolem,  nebo před rokem 1384) a  také v Karolinu (polovina  80.  let  14.  století).  Je  velmi 
zajímavé  sledovat  vztah  konzoly  k žebru.  V přídě  Krakovce  a  Vlašského  dvora  na  tyto 
konzoly dosedají žebra tak, že jejich stezky volně přecházejí ze žebra na konzolu. V případě 
Vlašského dvora se jednalo o klínová žebra s vyžlabenými stěnami a na Krakovci se nacházejí 
hrušková.  Tento  motiv  srůstání  konzoly  a  žebra  je  v případě  Krakovce  podtržen  tím,  
že  konzola  i  náběh  klenebního  žebra  je  vytesán  z jediného  kusu.  V západní  věži  Starého 
paláce se sice jedná o stejný typ konzoly, ale konzola samotná je záměrně provedena značně 
obhrouble z hrubozrnného pískovce, čímž se konzola přiblížila více krákorci. Tato hrubost  
je  navíc  potržená  tím,  že  na   ni  dosedá  jemně  tesané  žebro,  což  byl  evidentně  záměr.  
Na Pražském hradě šlo klasické použití koutové konzoly, ale v případě Krakovce a Vlašského 
dvora šlo o nestandardní sestavu. Na Krakovci se jednalo o koutovou konzolu, ale vzhledem 
k tomu, že se jednalo o kosedélnou místnost, která byla řešena podobně jako kaple, tak na tuto 
konzolu dosedalo uvolněné přízední žebro a žebro diagonální  se zařezávalo šikmě do těla 
konzoly. Podobně unikátní byla podoba konzoly ve Vlašském dvoře, které tvořily zajímavou 
figuru. Opět zde hrála podstatnou roli klenba, která laboruje s různými výškami náběhů žeber. 
Výsledný tvar je tedy tvořen dvěmi, k sobě srostlými krákorcovými konzolami do písmene V, 
na něž dosedají diagonální žebra, žebro meziklenební se ovšem zařezává do zdi za tyto dvě 
konzoly. 

V kapli  Vlašského  dvora  se  setkáme  s jedinými  hlavicemi  na  příporách.  V lodi  
se nachází klasická pětiboká kalichová hlavice otočná hrotem do místnosti, která je opásána 
oblounkem. Celkem se v kapli nacházely čtyři hlavice, z nichž pouze jedna není pravidelná 
a  podobně jako konzola  ve  sloupové  síni,  je  vybavena  samostatným náběhem pro  jedno 
z žeber. Tento typ hlavic je úzce příbuzný s hlavicemi ve Svatovítské katedrále, a to zvláště 
s hlavicemi v triforiu, rovněž silueta těchto hlavic silně připomíná konzoly ve sloupové síni. 
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V arkýři se nalézají zcela drobné kalichové hlavice, které nalezeme také na jižní Zlaté bráně 
u sv. Víta. 

Závěrem lze shrnout, že většina konzol i hlavic na hradech Václava IV. a v katedrále 
jsou si úzce příbuzné a nejedná se pouze o kuželové konzoly, jak poznal V. Mencl. Přesto, 
že  konzoly nejsou,  až  na výjimky zdobeny dekorem,  tak je  jejich neobyčejná  variabilita  
a preciznost zpracování povyšuje někam na úroveň sochařských děl.

Poté  co jsme alespoň v krátkosti  objasnili  vztah  tzv.  dvorské hutě  k Petru Parléři  
a Svatovítské stavební huti, zcela jasně vyplynulo, že neexistovala žádná samostatná hradní 
huť Václava IV., ale že šlo, abych tak řekl dnešním jazykem, o „dceřiné hutě“, které byly 
navzájem  spojeny  osobou  projektanta  a  předních  kameníků.  Styl  těchto  staveb  je  to,  
co bychom měli  bezpochyby označit za profánní parléřovský styl,  který je úzce příbuzný  
se sakrálními stavbami Petra Parléře, ale vyznačuje se poněkud větší hravostí a tektonickou 
svobodou. Kdyby tato práce byla věnovaná pouze tomuto stylu bylo by nutné sem zařadit  
i  stavbu Staroměstské mostecké  věže,  Karolina a několika měšťanských domů,  která  jsou 
nedílnou  složkou  tohoto  profánního  slohu.  Mostecká  věž  se  zdánlivě  odlišuje  protože, 
podobně jako při stavbě sv. Víta šlo o oficiální reprezentativní stavbu, která tak byla poněkud 
tímto  účelem  spoutána  a  vyvstává  zde  podobný  kontrast  jako  mezi  sv.  Vítem  
a sv. Bartolomějem v Kolíně, nebo sv. Barborou v Kutné Hoře. V této práci budeme i nadále 
používat  označení  dvorská huť,  ale  tento  pojem bude mít  trochu jiný obsah a bude spíše 
označovat dvorské umění Václava IV., a to především onen parléřovský profánní styl. 
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4. Jednotlivé hrady Václava IV 

4. 1. Hrádek na Zderaze

Dějiny 

Dnes  již  zcela  zaniklý  hrad  se  nacházel  na  Novém  městě  pražském  západně  
od Karlova náměstí nad pravým břehem Vltavy. Jako staveniště hradu bylo vybráno návrší 
západně před kostelem sv. Václava na Zderaze, které se jmenovalo Břežská skála.177 

Osada  Na Zderaze,  respektive  v době  vzniku  hradu již  část  Nového města,  patřila 
k nejstaršímu osídlení pravého břehu Vltavy.178 Již od 12. století zde byl románský emporový 
kostel sv. Václava179, který pravděpodobně existoval v rámci feudálního dvorce. Roku 1301 se 
zde připomíná „domus Zderazienzis ante Pragam“180 Roku 1356 se zde připomíná dům Pavla 
z Jenštějna se zahradou, která sahala až k vodě „domus domini notarii Pauli camerae regis. 
Forum lignorum in fluvio Multaviae incipi debet a domo et penes domum Jakobi Kuyal in 
Podscal et terminari ac finiri in obstaculo in Multavia sub domo domini notarii Pauli camerae 
regis.“181 

Hrádek na Zderaze.,  si podle Hájkovy Kroniky České začal stavět Václav IV. roku 
1380:  „  … Doum pod sklepy  postaviti  a  nad tiemi  sklepy  pokogové  aby byli  o  dwogijch  
podlahách a přitom domie dal postawiti  wiež  wysokú a ssirokú též  pod sklepy a na tom 
pokoge o pieti podlahách a zahradu se wšech stran aby dal weliku zdí ohraditi … kaplička  
Swateho Wásclawa,… ta aby nákladem králowským wystawena a rozsyřena byla… rozkázal  
duom  ten  welmi  krásnie  a  nákladnie  wystavieti  a  tu  svú  zwlásstnij  mijwal  rozkoss…“182 

Většina  literatury  věnované  hradu  toto  datum  přijala,183 ale  nevzala  v potaz  Hájkovu 
chronickou nespolehlivost v datech a přehlédla i literaturu věnovanou kostelu sv. Václava, 
která již dříve znala podrobnější dějiny.184 Ať je Hájkovo datum pravdivé či ne, tak velmi 
velkou cenu má popis hradu, který velmi dobře doplňuje historickou ikonografii. 

177 později čp. 329 st. 282
178 Osada na Zderaze patří k velmi starým osadám v pražské kotlině, která byla později začleněna do Nového 
města pražského a ponechala si svoje původní nepravidelnou aglomeraci. Podle pověsti byla osada pojmenována 
podle Zdirada, oblíbence krále Vratislava, který byl roku 1091 zavražděn při obléhaní Brna Kosmova kronika 
česká, Zdeněk FIALA / Marie BLÁHOVÁ (ed.), Praha 1979, 130, 132; Pokračovatelé Kosmovi, Marie 
BLÁHOVÁ / Zdeněk FIALA (ed.), Praha 1974, 94) a následně byl „Zderad pochován je v Praze – v chrámě, 
jenž zvem Na Zderaze“ (Ibidem 94). Později, roku 1115, se zde připomíná kostel sv. Petra „ecclesia sancti Petri 
Sderaz“ (Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, Gustav FRIEDRICH (ed.), Praha 1904 – 1907, 
398). Koncem 12. století byla osada v majetku dvou bezdětných šlechticů Kojaty a Všebora, kteří se rozhodli 
kostel „sancti Petri Sderaz“ věnovat řádu křížovníku Božího hrobu v Jeruzalémě (Ibidem  430) u kterého 
následně vzniknul klášter. 
179Nedaleko od kostela sv. Petra  kostela vzniknul dones stojící kostel sv. Václava, který, jak hlásá nápis pod 
kruchtou z 18. století kostela, byl vysvěcen roku 1180 biskupem Valentýnem a jako stavitel se připomíná jistý 
pan Bohouš. Další, tentokrát již pramenná zpráva pochází až z roku 1278, kdy se „ecclesia b. Wenceslai sitae 
apud Zderaz“ připomíná jako farní (Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae. Pars II. 
Josef EMLER (ed.), Praha 1882, 486). Podací právo ke kostelu až do husitských válek drželi křížovníci božího 
hrobu. Později zde vznikla i farní škola. 
180 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae. Pars II. Josef EMLER (ed.), Praha 1882, 804.
181, Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského II, Praha 1867, 125
182 Václav HÁJEK z Libočan: Kronika Česká. Praha 1541, list 351.
183 především Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, 142 – 154, DURDÍK Tomáš: Hrady Václava 
IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, Documenta Pragensia VI, 1986, 24 – 46 a jiné 
184 Ema SEDLÁČKOVÁ: Kostel sv. Václava na Zderaze, Praha 1976; Jiřina MUKOVÁ / Olga 
NOVOSADOVÁ: Kostel sv. Václava na Zderaze, Stavebně historický průzkum, Pasport SURPMO rkp. Praha 
1984
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Poprvé je hrad pramenně doložen až roku 1399 kdy se zmiňuje věž dvora knížecího 
„turris curiae ducis“185 , z čehož W. W: Tomek odvozuje, že toto pojmenování by se spíše 
hodilo pro sídlo bratra Václava IV. Jan Zhořeleckého,186 což bylo převzato i do umělecko 
historické literatury věnované kostelu.187 Jan Zhořelecký ovšem zemřel již roku 1396 a roku 
1399,  kdy se  připomíná  ona  věž  knížecí  byl  Zderaz  již  jistě  ve  vlastnictví  Václava  IV.  
ať jej získal koupí nebo dědictvím. Bohužel jiné starší a spolehlivější zprávy o vlastnických 
poměrech k domu, který vlastnil Pavel z Jenštejna, nejsou k dispozici.  Každopádně k roku 
1399 Hájek z Libočan připomíná dokončení hradu a přestěhování Václava IV. „dodělán byl  
duom  křížovníkůw  Zderazských  rozkázáním  králowským  na  to  miestě,  kdež  slowe  na 
Břežské, ... a král rozkázal swe wěci některé přewesti tam s Wyšehradu a tu swe zwlaštní  
rozkoš s mladými paními míwal.“188

Teprve roku 1402 je zde spolehlivě doložen Václav IV. „Potom, když mu pán Buoh 
ráčil pomoci a sw. Waclav, byl jest na Zderaze w swem dwoře dotud, až jest zase smluwil  
s těmi  pány  i  se  pány  Staroměstskými  ...“189 od  této  doby je  pak  Hrad  na  Zderaze  často 
připomínán jako: curia domini regis (1406), curia regis in Sderas (1411), curia domine regis 
(1413), curia domini regis retro Zderaz (1414), castrum domoni regis versus Zderazb (1415), 
curia domini regis (1424), curia domini regis dicta Zderaz (1424), curia domini regis (1432), 
Turris  magna  regia  penes  quam domuncula  Mathie  Hokynie  sub  curia  dominis  regis  sita 
(1434).190 

Datování  stavby Hradu na Zderaze  je  z výše uvedeného přehledu poněkud nejisté, 
každopádně je poprvé roku 1399 doložen alespoň z části (věž) jako stojící. Snad jej skutečně 
vystavěl Václav IV. na místě staršího domu, který dříve vlastnil Pavel z Jenštejna (+1375)  
a následně zcela hypoteticky vlastnil i Jan Zhořelecký (+1396), od které jej získal Václav IV. 
snad  jako  dědictví.  Jeho  stavba  tak  pravděpodobně  spadá  do  druhé  poloviny  90.  let. 
s přihlédnutím k možným vlastnickým poměrům, do doby po roce 1396. Poměrně krátká doba 
výstavby, který by připadla mezi roky 1396 a 1399 není nijak neobvyklá a toto rychlé tempo 
pozorujeme i u jiných staveb Václava IV.191

V husitských  válkách  hrad  i  kostel  sv.  Václava  převzala  novoměstská  radnice, 
Zikmund  určil  správcem novoměstského  písaře  Prokopa,192 který  se  ještě  připomíná  roku 
1444 „Prokop písaře raddy Nowoměstské, který je w ty časy w králwě dwoře na Zderaze  
seděl,  byw slawné paměti  císaře  Sigmunda hospodářem.“193  V letech  1438 – 39 Hrádek 
obýval  Filibert  z Contaces,  biskup  kostnický  a  papežský  legát,  zastupující  po  husitských 
válkách  Řím  v Praze,  který  zde  rovněž  19.  června  roku  1439  zemřel.194 Biskup  také 
v sousedním kostele sv. Václava vysvětil oltář sv. Jana Křtitele a sv. Mikuláše a Prokopa.195 

Roku 1455 se připomíná jistá Zderazská brána.196 Ještě koncem 15. století Hrádek na Zderaze 
obýval jistý zeman Jindřich Horyna z Honbic a město s ním uzavřelo roku 1499 smlouvu  

185, Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského II, Praha 1867, 126.
186 Idem: Dějepis města Prahy III, Praha 1893. 
187 Ema SEDLÁČKOVÁ: Kostel sv. Václava na Zderaze, Praha 1976, 12 - 13; Klára BENEŠOVSKÁ: Kostel 
sv. Václava na Zderaze, in. Umělecké památky Prahy – Nové město a Vyšehrad, BAŤKOVÁ Růžena (ed.), 
Praha 1998, 163 – 167.
188 Václav HÁJEK z Libočan: Kronika Česká. Praha 1541, list  360.
189, Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského II, Praha 1867, 126.
190 Ibidem 126.
191 Zvláště Nový hrad u Kunratic.
192 Ibidem 165.
193 Ibidem 126.
194 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 138.
195 Umělecké památky Prahy – Nové město a Vyšehrad, Růžena BAŤKOVÁ (ed.), Praha 1998, 164.
196 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XV, Josef KALOUSEK (ed.), Praha 
1896, 551.
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o zavedení  vodovodu do dvora.197 Následné  dějiny hradu nejsou známé,  ale  velmi  rychle 
zpustnul,  takže  již  koncem  16.  století  je  zobrazován  jako  ruina198,  pouze  velká  věž  
si zachovala střechu a sloužila jako zbrojnice, která opět patřila Novému městu. Jestli tento 
stav byl výsledkem opuštění objektu a následného chátrání,199 nebo nějakého požáru, nevíme. 

Roku  1623  získali  sousední  kostel  sv.  Václava  bosí  Augustiniáni,  a  po  úporném 
jednání s novoměstskou radnicí získali roku 1627 i faru, školu a hřbitov „věž a staré zříceniny  
se zdí proti  řece Vltavě ...  postavené králem Václavem líným“200 „  … druhý hřbitov dosti  
daleko se rozkládá a pojí se s ohromnou věží, skvící se již tři století, kde byl střelný prach
 a různý materiál válečný uchováván a ke starým zříceninám bývalého královského paláce 
…“201 

Klášter bosých Augustiniánů - poustevníků zde sídlil až do svého zrušení roku 1785. 
Vyklizené budovy získala zemská obrana a přeměnila je na kanceláře, skladiště, prádelnu atd. 
Svatováclavské  trestnice.  K této  příležitosti  byly  pořízeny  plány  tehdejšího  stavu  
a s navrženými opravami a adaptacemi, vypracované Josefem Zobelem. Ty schválil zemský 
gubernátor 8. dubna 1809. Hrádek byl v letech 1901 – 1904 v rámci pražské asanace zcela 
odstraněn a to i s Břežskou skálou.202

Hradní dispozice

O rekonstrukci dnes již zcela zaniklého hradu se poprvé pokusil V. Lorenc203 a jeho 
názory  později  korigoval  T.  Durdík204.  Rekonstrukce  v obou  případech  vychází  z vcelku 
bohatého  ikonografického,  kartografického  i  fotografického  materiálu,  který  zachycuje 
podobu objektu od konce 15. století až do jeho zániku. 

Základem pro rekonstrukci podoby hradu jsou plány vypracované Josefem Zobelem 
pro adaptaci  objektu  na  věznici  z roku 1809 a  celkovou situaci  podrobně zachycuje  plán 
Podskalí z roku 1791 od Františka Linharta Hegerta. Oba plány zachycují stav z 18. století  
po velkých přestavbách ze 17. století, kdy byl velmi zpustlý hrad adaptován na klášter bosých 
Augustiniánů. Zobelův plán kláštera zobrazuje téměř pravidelný obdélný objekt s okoseným 
jihozápadním nárožím, z něhož vystupuje směrem na západ čtvercový risalit. Okosení jinak 
pravidelné  dispozice  je  způsobeno  průběhem  terénu  jak  je  patrné  na  Hergertově  plánu. 
Z jihovýchodního  rohu  objektu  vybíhá  dlouhé  a  podsklepené  křídlo  ke  studánce  Pučce 
nacházející  se  v jižní  zahradě.  Areál  obsahoval  dvě  nestejně  velká  nádvoří,  která  obíhala 
klášterní křídla o stejné výšce opatřená ochozem. V úrovni přízemí nejsou zobrazeny žádné 
části,  které  by jinak  vypadávaly  z jednotně  řešeného barokního  kláštera  a  bylo  je  možné 
přičíst původnímu hradu. A zdá se že kromě obvodových zdí a západního risalitu byl objekt 
zcela přestavěn. Podobná situace je i v úrovni sklepů, s výjimkou sklepů v severním křídle, 
které je možné označit za původní, jak to učinil V. Lorenc a T. Durdík.

197 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy VIII. Praha 1891. 165
198 Dřevoryt J. Kozla a M. Petrleho z roku 1562
199 Roku 1586 byl sousední kostel sv. Václava v dezolátním stavu a bylo jej nutné opravit Jiřina MUKOVÁ / 
Olga NOVOSADOVÁ: Kostel sv. Václava na Zderaze, Stavebně historický průzkum, Pasport SURPMO rkp. 
Praha 1984, 7 – 8.
200 Ibidem 13.
201 Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, 150 – Liber annalium I. 71 /Annales Excalceato 
Augustiniani Nostri Ascentrii sub Patrococini S. Wenceslai Martyris, et Patroni Regni Boemiae Neo Pragae 
supra Zderas. I. P. Severin rkp 3480 – archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. inventární č. 2451 – 
2456.
202 Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, 150.
203 Ibidem 150 – 155.
204 DURDÍK Tomáš: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, Documenta Pragensia 
VI, 1986, 30 – 34.
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O podobě hradu nás informují historická vyobrazení a stav před přestavbou zobrazuje 
především  nejstarší  pohled  na  Prahu  z roku  1493  z Schadelovi  kroniky  od  Michaela 
Wolgemuta a Wilhelma Pleydenwurfa, později především Sadelerův prospekt Prahy z roku 
1606  a  veduta  Willenbergova  z roku  1601.  Veduta  z roku  1493  z  Schadelovi  kroniky 
zobrazuje Zderaz od jihu a to z Vyšehradu. Pohled na panorama Prahy je poněkud sražen  
a  prostorové  vztahy  jednotlivých  staveb  jsou  podány  poměrně  volně.  Zderazský  hrádek 
vystupuje  na  pravém břehu  Vltavy  ze  zákrytu  Emauzského  kláštera  a  vcelku  nelogicky  
je  krytý  kostelem sv.  Václava  (?).  Ze samotného hradu je  vidět  mohutná  věž s arkýřem  
a s vysokou dlátkovou střechou s vikýřem, ke které na západě přiléhá palác. Od věže pak běží 
vysoká  hradební  zeď  s cimbuřím  za  kostel  sv.  Václava,  kterou  lze  označit  za  ohrazení 
zahrady.  Sadelerův  pohled  z levého  břehu  Vltavy  zachycuje  velmi  podrobně  a  snad  
i věrohodně obraz zchátralého Hrádku stojícího u kostela sv. Václava. Jako dominanta se nám 
jeví  mohutná  věž  mající  armovaná  nároží,  krytá dlátkovou  střechou,  stojící  uprostřed 
zchátralého areálu bez střech. K věži, která je totožná s věží na pohledu Schadelovi kroniky, 
se opět váže palác, ale je již bez krytiny a s odhaleným krovem. V popředí stojí drobnější věž, 
která  sousedí  s opuštěným  podélným  palácem.  Od  hradu  na  sever  pokračuje  hradba 
s cimbuřím a ohrazuje severní zahradu. Na jih od paláce u věže je zobrazeno ještě křídlo 
hradby jdoucí ke studánce Pučce v jižní zahradě, ale je oproti staršímu zobrazení bez cimbuří 
a jeví se dosti mohutně. Willenbergův pohled pak zobrazuje hrad podobně. 

Z dochovaných pramenů lze soudit, že na počátku 19. století z hradu zůstal zachován 
jen půdorys hradu se sníženou západní věží. Ostatní budovy beze zbytku zanikly a zanikla  
i  čelní  strana  hradu,  která  byla  jistě  orientována  na  malé  prostranství  před  kostelem  sv. 
Václava přístupné zjevně ze severu z volného prostranství zvaného „Na Zderaze“. Durdíkem 
předpokládaný  příkop  před  hradem  lze  odmítnout  vzhledem  k celkové  poněkud  stísněné 
terénní  situaci  nedovolující  žádné  větší  úpravy povrchu. Velká věž stála  v jihovýchodním 
nároží  areálu  a  pravděpodobně  předstupovala  před  čelní  frontu  hradu,  jak  se  domnívá  
i  T.  Durdík.205 Čelo  hradu  bylo  asi  více  vtlačeno  k západu  a  vytvářelo  tak  se  západním 
průčelím kostela  sv.  Václava  a  věží  jakési  volně  sevřené  nádvoří.  Podobně vysunutá  věž 
z jádra  je  i  na  hradě  Točníce  i  na  Pražském  Hradě.  Věž  je  bezpochyby  totožná  s věží 
popisovanou  v Hájkově  kronice  sousedící  s palácem,  nám  známým  z již  popsaných 
vyobrazení  „Doum pod sklepy postaviti  a nad tiemi sklepy pokogové aby byli  o dwogijch  
podlahách a přitom domie dal postawiti  wiež  wysokú a ssirokú též  pod sklepy a na tom 
pokoge o pieti podlahách“ Palác měl asi podobné rozměry jako věž a mírně obdélný půdorys. 
Protější severní stranu zaujal podélný palác k němuž se váží sklepy zachycené na Zobelově 
plánu.   Severní  palác  evidentně  obsáhl  severozápadní  nároží,  ale  jeho  délka  je  nejasná.  
Ze západní fronty předstupovala drobná věž,  kterou již zachytily  i fotografie F. Fridricha. 
Hrad byl ze severu a z jihu obklopen ohrazenou zahradou s hradební zdí, která se částečně 
dochovala v jižním křídle kláštera, vybíhající do zahrady k prameni Pučka a severní známou 
ze Sadelerova prospektu. Obě hradby běžely po hraně terasy a byly připojeny k tělu hradu. 
Severní  ohrazení  směrem k dnešnímu Karlovu náměstí  je neznámé,  ale  lze  se domnívat,  
že  zahrady,  co  se  týče  rozsahu,  totožné  s pozdější  zahradou  bosých  Augustiniánů  
a pravděpodobně jižní zahrada obsáhla i kostel sv. Václava. 

Hrádek na Zderaze představoval pohodlné městské sídlo umožňující vysoce kvalitní 
standart  životního  způsobu  Václava  IV.,  které  navíc  reflektovalo  potřebu  soukromí  
a jisté izolovanosti v rámci městského organismu. Svým charakterem a hmotovým řešením 
se hlásí k předním realizacím doby Václava IV., které našlo odezvu ve stavbě Kutnohorského 
Hrádku.  Přesto,  že  z hradu  nejsou  známy  žádné  zachované  kamenické  články,  
nelze pochybovat o vysoké kvalitě stavby, kterou si zde Václav IV: nechal postavit vyjádřeno 

205 Ibidem. 
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slovy  Hájkovy  kroniky  „rozkázal  duom  ten  welmi  krásnie  a  nákladnie  wystavieti  
a tu svú zwlásstnij mijwal rozkoss…“
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4. 2. Králův dvůr

Dějiny 

Jako staveniště dnes, již zcela zaniklého městského hradu (čp. 654c), byla  zvolena 
nepravidelná  parcela  při  východním  okraji  hradeb  Starého  města  pražského,  která  byla  
ze dvou stran ohraničena Celetnou a Královédvorskou ulicí.  Na počátku 20. století byl areál 
hradu zbořen a nově rozparcelován. Dnes na jeho místě stojí objekt Obecního domu a jeden 
blok činžovních domů. 

Dříve než zde byl vystavěn hrad nacházelo se zde několik domů a především dvůr 
v majetku německých rytířů sídlících  u svatého Benedikta, který se připomíná roku 1322,206 

kdy jej  řád věnoval  Janovi,  proboštu  vyšehradskému,  který  je  zde  doložen roku 1344207 
a  následně  je  věnoval  klášteru  sv.  Ducha  jehož  byl  spoluzakladatelem.208 Ale  i  v  letech 
1348,209 1353210, 1354211 se dvůr připomíná jako dvůr biskupa. Později roku 1358 dal klášter 
sv.  Ducha  dvůr  do  doživotního  užívání  dvořana,  rádce  a  důvěrníka  Karla  IV.  Dětřicha 
z Portic.212 Asi po jeho smrti (1367) přešel dům do majetku Tími z Koldic což bylo potvrzeno 
teprve roku 1385.213 Tou dobou zde již ovšem sídli Václav IV. Kdy a jak král tento dvůr 
získal,  nevíme.  V.  Lorenz  se  domnívá,  že  to  bylo  koupí  již  v druhé  polovině  
70. let 14. století.214

Ve starší literatuře se běžně uvádí, že se Václav IV. někdy na přelomu let 1382 – 1383 
přestěhoval z Pražského hradu na Staré město pražské215 a také že zpočátku bydlel v domě  
U  černého  orla,216 který  se  také  po  jistou  dobu  nazýval  „curia  domini  regis,  
dicta Ad aquilam“217 Do králova dvora se Václav IV. nastěhoval teprve na počátku roku 1383, 
poprvé je zde doložen 8. února.218 Ovšem je trošku problém, že tyto zprávy vycházejí pouze 
z Berghauera, který cituje, že listina byla vydána „Ex Aula nostra Regali, Urbis majoris die 
8. Mensis Februarii An. 1383.“219 a stejně jsou datovány i listiny z 4. a 7. května, problém 
spočívá v tom, že se tyto  listiny nedochovaly a rovněž je zde problém, že Václav ostatní 
listiny signuje pouze „dáno v Praze“, bez udání místa, s výjimkou Vyšehradu. Takže je dost 
dobře možné,  že se Václav přestěhoval  na Staré  město  později,  nebo i  dříve,  což nejsme 
schopni spolehlivě určit. 

206 Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského I, Praha 1866, 166.
207 Liberi erectionum archidioecesis Pragensis I, Léta 1350 – 1376, Borový, Klement (ed.), Praha 1873, 76: 
domus et curia venerabilis domini Johannis episcopi Moraviensis; Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého 
místopisu pražského I, Praha 1866, 166.
208 Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského I, Praha 1866, 153.
209 Ibidem 166: juxta portam S. Benedicti; Johannes episcopus Olomoucensis contulit curiam suam, quam nunc 
inhabitat, monasterio S. Spiritus
210 Ibidem 166: curia quondam domini episcopi Moravie
211 Ibidem 166: curia episcopi Olomoucensis
212 Ibidem 166: curia prope portam S. Benedicti, quam dominus Johanes quondam Olomucensis episcopus 
monasterio S. Spiritus contulit; abbatissa et conventus dederunt Theodorico episcopo Mindensi ad vitae tempora 
též i Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III, Praha 1893, 135.
213 Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského I, Praha 1866: domus sive curia in parochia 
S. Benedicti prope muros; sanctimoniales monasterii S. Spiritus dudum vendiderunt nobilii viro quondam 
Tymoni de Coldicz, magistro camerae regis, dum viveret; quam venditionem Johannes archiepiscopus confirmat
214 Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, 139.
215 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III, Praha 1893, 330
216 Dům na rohu Dlouhé ulice a V kolkovně č.p. 992-I. a 910-I. 
217 Tomek, V. V. 1893 III: s. 330
218 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III, Praha 1893, 330; Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis 
města Prahy II, Praha 1893, 154.
219 Jan Tomáš Vojtěch BERGHAUER: Proto Martyr poenitentiae S. Johannes Nepomucensis I. Augsburg 1736, 
202.
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V době, kdy se Václav IV. sem přestěhoval, byl již pravděpodobně z části dokončen 
palác,220 i když nelze vyloučit možnost, že Václav alespoň z počátku obýval původní dům. 
Velmi podstatnou otázkou při interpretaci zahájení stavby Králova dvora je důvod, proč se 
Václav IV. přestěhoval  na Staré město pražské.  Pokud by to byly ty důvody,  které uvádí 
Tomek, tedy že Václav IV. zde hledal zábavu a rozptýlení atd.221 byly platné, tak je možné 
přijmout  i  pravděpodobné  zahájení  stavby  v intencích  nastíněných  Lorencem222 s menší 
korekturou  do  pozdější  doby,  protože  Václav  by  se  jistě  nastěhoval  již  do  hotového.  
Ale  stavebně  historický  průzkum  Starého  paláce  Pražského  hradu  přesvědčivě  ukázal,  
že přestavbě Václava IV. předcházel rozsáhlý požár, který jistě na nějakou dobu vyřadil palác 
z provozu.223 O této pohromě bohužel soudobé prameny mlčí, ale je pravděpodobné, že to byl 
právě  tento  požár,  který  Václava  IV.  donutil  k hledání  náhradního  obydlí.  Každopádně  
od roku 1383 se Králův dvůr u sv. Benedikta224 stal hlavním královským sídlem v Praze  
a to nejen Václava IV., ale i pro všechny jeho následovníky až do roku 1484. Jeho součástí 
byla i královská kaple, která se připomíná roku 1400.225

6.  března  roku  1402  zde  byl  Václav  IV.  na  rozkaz  Zikmunda  zajat.226 Zikmund  
si ovšem neodvezl jen samotného Václava, ale i vybavení paláce, knihy a dopisy.227 Po svém 
návratu sídlil na Zderaze,228 a zdá se že než se sem opět navrátil „z swého dworu udělal sobě 
fortnu na Nowé město proti sw. Ambroži“229

Po vypuknutí  husitských válek roku 1420 se zde v Králově dvoře u sv. Benedikta, 
stejně tak i v domě U černého orla usídlili Táboři a způsobili tam nemalé škody.230 Později byl 
Králův  dvůr  opraven  a  od  roku  1436  opět  sloužil  jako  královské  sídlo  a  to  nejspíše  
již od 23. srpna, kdy zde měl být po svém příjezdu z Jihlavy ubytován Zikmund. Sice není 
zcela  jisté,  zda bydlel  hned na  Králově dvoře231 nebo v Hankově domě,  který se později 
nazýval královnin dvůr,232 ale krátce nato jej již trvale obýval a teprve v srpnu 1437 přesídlil 
na Pražský hrad.

Po smrti Zikmunda se Králův dvůr stal definitivně sídlem českých králů. Sídlil zde 
Albrecht, Ladislav, který zde zemřel, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagelonský. Vladislav byl 
poslední  který  zde  sídlil,  roku  1484  unikl  lidové  bouři,  při  které  málem  padl  do  rukou 

220 Tomáš DURDÍK: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, Documenta Pragensia 
VI, 1986, 26.
221 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III, Praha 1893, 330.
222 Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, 139.
223 Viz kapitola Pražský hrad
224 Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského I, Praha 1866, 166:1406 curia domini nostri 
regis prope S. Benedictum; 1407 curia regis prope S. Benedictum; 1408 curia dominis regis; 1409 curia dominis 
regis ad S. Benedictum; curia dominis regis circa S. Benedictum; curia dominis regis, ex opposito Pauli 
Pawrenfeint; 1410 curia dominis regis ad S. Benedictum; 1411 curia dominis regis, ex opposito magistri Martini 
de Iglavia; 1413 curia regis, ad quam itur per plateam, quae dictur czaltnerii; 1414 curia dominis regis prope S. 
Benedictum; 1414 Petrus de Netwaricz hospes curiae domini regis prope S. Benedictum; 1416 curia dominis 
regis ad S. Benedictum; 1428 curia dominis regis; 1429 curia reginae, ex opposito scolae S. Benedicti; 1431 
curia divae recordationis regis Wenceslai, ex opposito Pauli sutoris ; 1436 curia regis, ex opposito olim Adea 
sskrzidlarz
225 August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, č zápisu 323
226 Fontes rerum Bohemicarum V, EMLER  Josef (ed.), Praha 1893, 569: rex Wenceslaus a fratre, rege Ungariae 
Sigismundo, ex consilio baronum rgni Bohemiae et quorundam consiliariorum ejusdem Wenceslai regis altera 
vice arrestatur in curia S. Benedicti; jat jest druhé král Wácslaw a nesen jest přes rynk Staroměstský na hrad. 
227 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XII, Brandl Vincenz (ed.), Brno 1890, 289 – 292 zde Václav IV. 
osobně popisuje své zajetí. 
228 Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského II, Praha 1867, 126.
229 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III, Praha 1893, 412 – 413, o prolomení brány 420; 
230 Ibidem 66.
231 Ibidem 716, In curiam regiam ad S. Benedictum, podle Novoměstské knihy
232 Ibidem.
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rozvášněného davu dobývající  se do Králova dvora,  krátce poté  na něj  střílel  z kuše jistý 
novoměstský soused, když stál v okně233 a přesídlil zpět na Pražský hrad. 

Králův  dvůr  poté  pozvolna  pustl  a  roku  1516  byl  dán  do  zástavy234,  ale  chátrání 
pokračovalo  dále,  takže  roku  1600  byl  již  značně  sešlý  a  obsazený  městskou  chudinou. 
Ferdinand I. rozdělil areál nejméně na pět různě velkých dílů a rozdal je. Severní část poté 
dědičně držel Jindřich z Plané a na Žebráku a zbylý větší díl Ladislav z Lobkovic. Kardinál 
Arnošt  Vojtěch  Harrach  roku 1631 odkoupil  Králův  dvůr  od  Lobkoviců235,  se  záměrem  
zde zřídit ústav pro výuku farářů a do roku 1636 tak učinil. K dvoru ještě roku 1659 dokoupil 
menší  dům u  brány  sv.  Benedikta  patřící  kdysi  ke  Králově  dvoru  a  rozšířil  zahradu  na 
bývalém parkánu a zasypaných příkopech. Objekt tehdejšího Arcibiskupského semináře byl 
roku 1689 těžce zasažen úmyslně založeným požárem a následně byl  za arcibiskupa Jana 
Bedřicha  z Valdštejna  výrazně  obnoven  a  doplněn  novostavbou  kostela  sv.  Vojtěcha  
od J. B. Matheye vysvěceného roku 1697. Po zrušení jesuitského řádu roku 1773 byl areál 
bývalého  semináře  předán  vojenskému  eráru  (1777)  a  adaptován  pro  vojenské  účely  
tj. na kasárny, k čemuž roku 1820 byli pořízeny plány celého objektu provedené hejtmanem 
Schaffalizkým236. Králodvorské kasárny zde byly až do roku 1869, které nahradila vojenská 
kadetní škola, zvaná též Kadetka, zrušená roku 1900. V letech 1902 až 1903 byl hrad zbořen 
i  s kostelem  sv.  Vojtěcha.  Bourání  předcházela  prohlídka  Soupisové  komise,  která  zde 
neshledala  žádné  pozůstatky  původního  Králova  dvora,  na  rozdíl  od  konzervátora  Jana 
Heraina, který bourání přihlížel a píše že při bourání „… přichází se často na tesané kameny 
s profilováním gotickým, pocházející z obrub oken a dveří“. Ty se Herain pokusil zachránit, 
ale nasbíraný soubor architektonických článků byl zcizen237. 

Hradní dispozice

Pozornost  zaniklému  hradu  věnoval  především  J.  Herain,  který  měl  tu  možnost 
přihlížet demolici objektu a podrobně se zabýval jeho dějinami, rovněž se účastnil i výkopů 
v prostoru dvora a příkopu.238 Rozpoznal základní dispozici, ale podrobně se jí již nevěnoval a 
svou  studii  zaměřil  především na  historii  objektu  v jejímž  rámci  zveřejnil  popisy  dvora  
ze 16. století, které se staly základem pro pozdější interpretace. Identifikoval především palác, 
přistavěný k hlavní městské hradbě a trojúhelný areál dvora, který byl podle popisu oklopen 
budovami  a rozdělen hradební  zdí na dvě prostranství.  Dalším,  kdo se zabýval  Královým 
dvorem byl V. Lorenz, který v podstatě rozvinul myšlenky nastíněné J. Herainem239 a nastínil 
vývoj komunikačního schématu v okolí Králova dvora. Později se Královým dvorem zabýval 
T.  Durdík240 a  korigoval starší  názory na základě nové interpretace popisů ze 16.  století,  
které  se  týkaly  hlavně  rozložení  nádvoří  v areálu  dvora  a  jeho  názory  nebyly  dosud 
zpochybněny. 

Základem pro rekonstrukci jsou plány provedené hejtmanem Schaffalizkým v první 
polovině  19.  století  zachycující  stav  z 18.  století,  kdy  budova  sloužila  jako  seminář,  
které J. Herain doplnil o nálezy v průběhu výkopových prací. Dvůr byl vystavěn na trojúhelné 
233 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1986, 261 - 262
234 Jan HERAIN: Králův dvůr u Prašné brány v Praze, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a 
historických památek král. Hlavního města Prahy III, 1911, 52.
235 Ibidem 61
236 Ibidem 67
237 Ibidem 68
238 Jan HERAIN: Králův dvůr u Prašné brány v Praze, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a 
historických památek král. Hlavního města Prahy II, 1910 34-47; III, 1911 52 – 74.
239 Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, 139 -149.
240 Tomáš DURDÍK: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, Documenta Pragensia 
VI, 1986, 24 – 46.
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parcele sevřené ulicemi Králodvorskou a Celetnou na straně do Starého Města a hradebním 
okruhem na východě,241 který byl  později  v 17. století  zasypán a areál  dvora expandoval  
na dřívější Josefské náměstí. Na konci své existence byl areál dvora čtyřtraktový a základem 
dispozice bylo východní křídlo délkově orientované sever – jih, které vzniklo při  městské 
hradbě a k němuž byl přistavěn kostel sv. Vojtěcha stojící v těsné blízkosti s Prašnou branou. 
na  východní  křídlo  se  pojil  jižní  trakt,  přiložený  v mírně  ostrém  úhlu  k západní  stěně 
východního křídla v jedné třetině jeho délky.  K tomuto jižnímu křídlu se dost neorganicky 
pojilo  křídlo  západní,  které  mělo  tvar  do  L  a  svou  delší  stranou  bylo  orientováno  
na  Králodvorskou  ulici.  Na  toto  křídlo  navázal  dlouhý  trakt  severovýchodního  křídla  
při Králodvorské ulici  končící až na Josefském náměstí.  Z popisů jsou známé dva „placi“, 
kolem kterých byly seskupeny budovy. 

Menší dvůr byl důkladně popsán v polovině 16. století242 a obsahoval četné budovy 
a  prostory  vybavené  k bydlení  i  hospodářskému  využití.  Z obytných  místností  a  četných 
komor  stojí  za  pozornost  táflovaná  komora  se  zamřížovanými  okny,  lázeň  s kamny  
a z hospodářských prostor jsou to především četné maštale, sklepy,  sklep klenutý na jeden 
sloup243 a komory. Dále se zmiňují tři pavlače. Jedna vedla k Nové věži – Prašné bráně, další, 
která měla být dosti dlouhá a s četnými okny stojící na špatné zdi a také se připomíná studna, 
zahrádka s vinící a velký ořech. To vše se vztahovalo na budovy stojící blíže Nové bráně  
a pravděpodobně se jedná o původní jádro Václavova dvora244, které bylo tvořeno východním, 
jižním a západním křídlem. Vinice vznikla asi v prostoru parkánu (a zmíněný velký ořech je 
snad dokonce vidět na Saveryho pohledu na Prašnou bránu provedeného kolem roku 1600). 245 

Zbylá část nebyla popsána. 
Základem  dispozice  bylo  východní  křídlo  přiložené  k linii  městských  hradeb,  

které byly roku 1373 právně zrušeny a v němž J. Herain jako na jediném místě dvora nalezl 
větší  počet  architektonických  článků  pocházejících  údajně  z druhé  poloviny  14.  století.246 

Byly to především profilovaná ostění dveří, oken a klenební žebra. K. Herain dodává, že byly 
druhotně zazděny jako stavební materiál, avšak nějak blíže nespecifikuje jejich umístění, tvar 
a udává jen množství, že jich bylo asi na „dvě fůry“. Na Schaffalizkého plánu je východní 
křídlo  dlouhé  61,6  m,  obsahuje  v řadě  za  sebou  šest  nestejně  velkých  valeně  klenutých 
místností  a  k budově  přiloženou  dlouhou  chodbu  vedoucí  až  do  kostela  sv.  Vojtěcha. 
Pozoruhodná je šířka zdiva. Zvenčí je zachycen rizalit zesilující šíři zdi, která se ale směrem 
dovnitř  výrazně rozšiřuje a zcela  evidentně  je neorganická k barokní stavbě,  což je velmi 
patrné především v přízemí. To bylo již V. Lorencem a T. Durdíkem označeno za pozůstatek 
věžového paláce s přibližným rozměrem 10 x 30 m. Před východní frontou J. Herain zachytil 
zeď, která sledovala čelo budovy ve vzdálenosti  3 m a byla  T. Durdíkem interpretována  
jako v popisech zmíněná dlouhá pavlač, stojící na špatné zdi.247 Dále zachytil průběh parkánu 

241 V. Lorenc poukázal na význam této křižovatky a objasnil i význam brány U sv. Benedikta, která byla před 
dokončením Nového Města a vznikem Horské – dnešní Hybernské ulice navazující  přímo na Celetnou ulici 
hlavním vstupem do města od východu. 
242 Jan HERAIN: Králův dvůr u Prašné brány v Praze, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a 
historických památek král. Hlavního města Prahy III, 1911, 53 – 54.
243 V textu rozeznávají sklepy podzemní a stejně nazývají přízemní klenuté místnosti. 
244 Popis je dost komplikovaný a prostorové vztahy nejsou úplně jasné a patrně se vztahují jen k prostorům se 
zřejmou škodou, protože popis vznikl jako výsledek sporu s dědici po Šebestiánu Planském a novým majitelem 
Jindřichem Planským  ze  Žebráku,  který  se snažil  prokázat,  že předešlý  majitel  neopravil  zastavený dvůr  a 
dědicové tak nemají  nárok na odstupné.  K.  Herain  ztotožnil  tento popis  se severní  částí  dvora a  T,  Durdík 
lokalizoval menší dvůr do prostoru bývalého parkánu. 
245 Vilém LORENZ: Nové Město pražské. Praha 1973, obrazové přílohy 2 obr. VIII
246 Jan HERAIN: Králův dvůr u Prašné brány v Praze, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a 
historických památek král. Hlavního města Prahy II, 1910, 68.
247 Tomáš DURDÍK: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, Documenta Pragensia 
VI, 1986, 28.

47



na hraně příkopu ve vzdálenosti  13. m od paláce.  Prostor parkánu dělily dvě příčné zdi,  
z nichž ta širší je umístěná směrem do areálu dvora a lze jí  interpretovat  jako pozůstatek 
oddělení dvora od zbytku parkánu. Užší je možné považovat za zbytek druhotné zástavby  
16.  století.  Na  bývalém  parkánu  zakreslil  ještě  dva  kruhové  objekty,  jeden  ve  volném 
prostranství  –  snad  studna248 a  druhý  při  zaniklé  souběžné  zdi  při  paláci,  kterou  lze 
interpretovat i jako v popisech zmíněné schodiště249.

Jižní křídlo je zakresleno jako pravidelně obdélná budova s velkým barokním sálem 
a  spojovací  chodbou.  Jedná  se  evidentně  o  barokní  stavbu,  která  s průčelím  kostela  
sv. Vojtěcha a východní frontou domu čp. 565 tvoří prostranství otevřené do Celetné ulice 
připomínající čestný dvůr a odkud se také dalo do křídla vstoupit. 

Západní křídlo do L evidentně vzniklo užitím starší zástavby dvora a zvláště kratší 
křídlo obsahující několik drobných místností a průjezd do dvora má výrazně archaický ráz 
zcela  se lišící  od barokních křídel.  Delší  část  křídla  je již barokně upravena,  což se plně 
projevilo  v patře,  kde  je  proraženo  dlouhou  chodbou  vedoucí  do  severozápadního  křídla. 
Z původní zástavby se možná jen zachovaly obvodové zdi při uliční čáře. Dvůr byl uzavřen 
severním křídlem, které již v 18. stoletím zaniklo a je zachyceno pouze na plánu Václava J. 
Veselého z roku 1728.250 Severozápadní křídlo je již bezpochyby barokní.

248 T. Durdík se domnívá že se jedná o novou studni a cituje popis z roku 1604 „studnice v témž dvoře nedávno 
udělaná“,  která ovšem mohla být  tou studní zakreslenou ve vnitřním dvoře,  protože na jiných novostavbách 
Václava IV. je vodní zdroj často vytlačen mimo prostor nádvoří a někdy i hradu viz Točník, Krakovec a také 
Hrádek na Zderaze, kde vodním zdrojem byla známá studánka Pučka nacházející se v zahradě areálu.
249 Tomáš DURDÍK: Hrady Václava IV. v pražských městech a jejich nejbližším okolí, Documenta Pragensia 
VI, 1986, 28.
250 Jan HERAIN: Králův dvůr u Prašné brány v Praze, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a 
historických památek král. Hlavního města Prahy II, 1910, 45.
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4.3. Křivoklát

Dějiny

První písemná zmínka o hradu Křivoklátu pochází již z roku 1110, kdy byl uvězněn 
Ota na Vyšehradě a „potom zanedlouho, když byl přestavěn hrad Křivoklát v lese u řeky Mže,  
byl tam dán Ota k střežení  branným bojovníkům skoro po tři léta.“251 Tato lokalita ovšem 
zcela jistě není totožná se současným hradem, archeologický výzkum T. Durdíka totiž odhalil, 
že v místě dnešního hradu sice bylo pravěké sídliště, dokonce i opevněné, ale ne Kosmasem 
zmíněný hrad. Drobné nálezy sice potvrzují osídlení již ve střední době hradištní,  ale jeho 
intenzita  byla  velmi  sporadická,  spíše  příležitostní,  něž trvalého charakteru.  K samotnému 
založení  dnešního hradu došlo nejspíše  až na počátku  vlády Václava  I.,  který  se  rozhodl 
přemístit  starší  hrad  na  novou  lokalitu.  Stavba  započala  asi  ve  30.  letech  13.  století  
a pokračovala ve třech na sebe navazujících etapách až do období ranné vlády Václava II., 
kdy se měl světit jeden oltář v hradní kapli.252 Tehdy vzniká jeden z nejluxusněji zařízených 
hradů v Čechách, který se stane oblíbeným sídlem všech posledních Přemyslovců. 

Po vymření Přemyslovců byl hrad roku 1306 obsazen oddílem Rudolfa Habsburského 
a po jeho smrti  byl  hrad dobit  Vilémem Zajícem z Valdeka,253 který hrad následně držel  
až do své smrti roku 1319. Při některé válečné akci této doby byl dolní hrad zasažen požárem 
a jeho budovy vyhořely. Hrad byl záhy opraven, jak dokládá fakt, že královna Eliška se svým 
synem Václavem, budoucím císařem Karlem IV. zde od září 1316 až do března 1317 našla 
útočiště. Po smrti  Viléma Zajíce z Valdeka se hrad vrátil  do rukou krále Jana a zakrátko  
se sem vrátil i jeho mladý syn Václav, který zde následně pobýval jako vězeň a to až do jara 
roku  1323.254 Krátce  nato  je  hrad  roku  1325  zastaven  Oldřichu  Pluhu  z Rabštejna,  
který zde byl purkrabí. 

Karel IV. po svém návratu do Čech ihned vykoupil  hrad ze zástavy.255 Po roztržce 
mladého Karla IV. s jeho otcem v roce 1334, kdy byl zbaven vlády, se stal Křivoklát sídlem 
Karla IV., protože Jan Lucemburský ho právě sem vykázal.256 Hrad byl v roce 1341 krátce 
zastaven  Rudolfu  Saskému257 a  již  roku  1346  opět  náleží  koruně.258 Karel  IV.  ve  svém 
Maiestat  Carolina  zařadil  Křivoklát  mezi  hrady,  které  nemají  být  nikdy  od  koruny 
odloučeny.259

Král Václav IV. na Křivoklátě pobýval již jako děcko a je zde doložen v létě 1366  
3. a 4. srpna. Další pobyt je doložen až roku 1375, kdy zde měl trávit nějaký čas se svým 
otcem,260 a také roku 1377, 1381, 1383. Tyto pobyty jsou víceméně ještě sporadické a v této 
době ještě Václav IV. preferuje Písek, kde je doložen opravdu často. Následně roku 1383 
objevuje Žebrák a okolní lesy. To vše se změnilo roku 1384, kdy se Křivoklát stane jedním 

251 Kosmova kronika česká, Zdeněk FIALA / Marie BLÁHOVÁ (ed.), Praha 1979181; readificato firmissimo 
castro Krivoklat in silva iuxta fluviu Msam Fontes rerum Bohemicarum II, Josef EMLER (ed.) / Václav Vladivoj 
TOMEK (přkl.), Praha 1874, 171.
252 Biskup Tobiáš odpovídá Václavovi II., že osobně nemůže vysvětit oltář v hradní kapli, ani nemůže přenést 
svou pravomoc na jiného biskupa z řádu Dominikánů, protože na něj byla uvalena klatba papežským legátem. 
Jan Bedřich NOVÁK: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně, Praha 1903, 137: altare unum in Purglino castro 
253 Fontes rerum Bohemicarum III, Josef EMLER (ed.), Praha 1882, 210.
254 Jiří SPĚVÁČEK: Jan Lucemburský a jeho doba, Praha 1994, 285.
255 Fontes rerum Bohemicarum III, Josef EMLER (ed.), Praha 1882, 379.
256 Ibidem 380.
257 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae, Pars IV. Josef EMLER (ed.), Praha 1892374
258 Ibidem  656.
259 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1844, 85.
260 Jiří SPĚVÁČEK: Václav IV., Praha 1986, 83.
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z nejoblíbenějších hradů Václava IV. Tato popularita začala již o něco dříve, než nám sděluje 
Václavův itinerář, víme totiž ze zprávy mantovského vyslance Bonifacia de Lupi, který roku 
1383 hledal Václava IV. na Křivoklátě, ale bylo mu sděleno, že král nechce být za žádných 
okolností rušen a že dokonce na hradě nechal spálit dům pro návštěvníky.261 V následujícím 
období, které trvalo až do roku 1387, je Křivoklát po Praze druhým a v podstatě i jediným 
místem, kam král pravidelně zajížděl.  tohoto roku 1387 začíná hojně navštěvovat Žebrák. 
Obliba  Křivoklátu  trvá  až  do  roku  1391,  kdy  jsou  návštěvy  Křivoklátu  téměř  okamžitě 
vystřídány Karlštejnem, který Václav IV. do té doby navštěvoval více méně sporadicky. Další 
a také poslední doložená návštěva následuje až v říjnu roku 1398, kdy se vrací z Remeše, ale 
ani  tehdy se zde dlouho nezdrží  a  pokračuje  dál  na Žebrák  a  Točník,  kde konečně  bude 
odpočívat. 

V následné době Václav IV. sice hrad nenavštívil, nebo respektive není zde doložen 
jeho  pobyt,  ale  na  hrad  nezapomíná,  roku  1400  totiž  ustanovil  Mikuláše  proboštem 
královských kaplí, mezi něž je zahrnuta i ta Křivoklátská, vedle Karlštejna, Vlašského dvora 
a Králova dvora na Starém městě.262

Přestavba hradu realizovaná Václavem IV. je tradičně kladena až do doby kolem roku 
1400.  Tehdy   se  přestavba  rozhodně  nemohla  konat,  král  by  jen  stěží  investoval  své 
prostředky  do  hradu,  kam se  již  nikdy  nevrátil.  Naproti  tomu  je  vcelku  jisté  i  logické,  
že jej nechal modernizovat za účelem svých návštěv, které začínají někdy kolem roku 1383, 
nebo pravděpodobněji již dříve, protože se zdá, že Václav na Křivoklát utíkal před úředními 
věcmi a nechal se zapírat. V této době je zde doložen  Jíra z Roztok jako purkrabí a nejvyšší 
lovčí, který je právě v této době doložen i jako stavební ředitel ve Vratislavy a sám pro stavbu 
svého  hradu  Krakovce  tou  dobou  využívá  dvorskou  huť  Václava  IV.  Je  tedy  více  než 
pravděpodobné,  že  přestavbu  hradu  vedl  právě  Jíra  a  přestavba  se  konala  někdy  v první 
polovině 80. let 14. století. 

Po smrti Václava IV. hrad krátce navštíví Zikmund263 a odnesl vše cenné, co se zde 
z pokladu Václava IV. nacházelo, a to ihned  padlo na žold.264 Hrad byl na počátku husitských 
válek považován za bezpečnější než Karlštejn a tak zde byla uložena koruna, zemské desky 
a  i  jiné  klenoty,265 stejně  tak  sloužil   jako  útočiště  řady  bohatých  pražských  měšťanu.  
To se ovšem změnilo v březnu roku 1422, kdy v hradních konírnách vypukl tragický požár, 
který zasáhl celý hrad, ale svou největší daň si vybral na dolním hradě, zvláště na manském 
domě, který zcela zanikl.  Husitská strana záhy využila nenadálého oslabení tohoto silného 
opěrného  bodu  katolíků  a  hrad  dobyla.  Tato  bolestná  ztráta  v samotném  srdci  katolické 
enklávy ovšem nemohla být dlouho trpěna a již 20. srpna na hrad udeřil Hanuš z Kolovrat  
a  zajal  zde  husitské  předáky  Absolóna  Bělobožku  ze  Chříče  a  Jana  z Valče 
asi s padesátičlennou posádkou. Špatně obsazený a neopravený hrad se nazpět pokusil dobýt 
Žibřid z Chříče, bratr Absolónův a bývalí křivoklátský místopurkrabí, ale Hanuš z Kolovrat 
jej zahnal do Rakovníka, kde jej společně s Alešem ze Šternberka oblehl a město vypálili.266 

261 Rudolf KNOTT: Ein mantuanischer Gesandschaftsbericht aus Prag vom Jahre 1383, in: Mitteilungen des 
Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen XXXVII, 1899, 337 – 357. Běžně se uvádí, že tyto domy 
byly pod hradem, ale v textu je uvedeno pouze „tamtéž“, což se dá vysvětlit jedině tím, že domy byly na hradě: 
Ibidem: 345 „et quod fecerat comburi certas domos ibidem, quia certos ospitaverant, et verum erat.“
262 August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, 323.
263 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 71.
264 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 66.
265 Ibidem 66
266 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha 1891, 23; Wáclav Wladivoj 
TOMEK: Základy starého místopisu pražského IV, Praha 1866, 255. 
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Krátce nato byl hrad zastaven Zikmundem Aleši ze Šternberka a v šlechtických rukou 
byl hrad držen až do roku 1454, kdy jej král Ladislav vykoupil zpět. Teprve tehdy byl hrad 
důkladněji opraven. 

Hradní dispozice 

Hrad  byl  založen  na  příhodné  klesající  nepravé  ostrožně  obtékané  Rakovnickým 
potokem. Trojúhelná plocha hradu položená na ostrohu se totiž oproti směru ostrohu zužovala 
na štíhlý skalnatý hřbet,  který byl  v nejužším místě  přeťat  příkopem. Plocha areálu hradu 
opačným směrem pozvolná klesá a vybíhá do dvou opyšů. Ostroh klesá z východu na západ 
a jeho boční strany spadají prudce do údolí.. 

Areál hradu jak bylo již řečeno trojúhelný a v jeho čele oproti ostrohu byl vystavěna 
mohutná okrouhlá obytná věž zasazená do masivního vyzděného klínu obvodové hradby,  
za ní se nacházelo palácové trojkřídlé jádro. Na jádro navazuje dolní hrad, který obsahuje 
především  hospodářské  budovy  a  purkrabský  palác.  Tato  část  prošla  nejradikálnějšími 
proměnami,  které  často  radikálně  měnili  předcházející  stav,  zatím  co  horní  část  hradu 
vznikala postupným narůstáním a přestavování v období od založení hradu do 16. století.

Stavební činnost Václava IV. v horním hradu 

Přestavba hradu, která proběhla za Václava IV. se týkala především dolního hradu.  
V  jádře  se,  pokud  je  dnes  známo,  stavělo  pouze  v přízemí  severního  křídla  paláce,  
které  pochází  již  z  doby  Přemysla  Otakara  II.  Střední  část  paláce  byla  rozdělena  dvěmi 
novými příčkami, čímž vznikly dva nové prostoty, který byly i prodlouženy a to na úkor šíře 
obvodové hradby. V zeslabené  zdi vznikla nová okna a prostor byl sklenut valenou klenbou. 
Z doby  přestavby  pocházejí  sedlové  portálky,  místnosti  byly  nově  vybaveny  skříňkami  
ve  stěnách  a  také  jedním  krbem  malých  rozměrů,  který  asi  nesloužil  k vytápění,  
ale k osvětlení místnosti, nebo k ohřevu sem přinesených jídel. Datace do doby Václava IV. 
není zcela jistá, jak již naznačil V. Mencl, kamenické články sice připomínají dobu Václava 
IV., ale stejně tak by mohly vzniknout i v pozdním 15. nebo dokonce i 16. století, kdy byla 
horní  patra  paláce  přestavěna  ve  stylu  saské  renesance.  Další  problém představuje  fakt,  
že toto křídlo bylo při požáru roku 1826 značně poškozeno a bylo přestavěno na byty, později 
roku 1876 došlo k jeho destrukci. Horní část paláce je tak výsledkem rekonstrukce z počátku 
20.  století,  která  se  obešla  zcela  bez  dokumentace.  Vložení  paláce  do  doby Václava  IV. 
uvedla  D.  Menclová  na  základě  nálezu  omítky  s typickým štukovým kvádrováním,  která 
pochází již z konce 14. století a nalézá se i na Prochodité věži na Křivoklátě a také na věži 
Žebráku.267 Problém  spočívá  v tom,  že  se  tato  omítka  nalézá  na  exteriéru  paláce,
 a  to  na částech  paláce,  které  pocházejí  již  ze  13.  století  a  rozhodně se  nemusejí  vázat  
na  stavební  úpravy  v interiéru  a  především  tato  omítka   za  pozdně  gotickou  z počátku  
16. století.268 

Zcela  jistě  v době  Václava  IV.  došlo  ke  změně  úrovně  průjezdu  v bráně,  
která byla výrazně snížena, a to v souvislosti se změnou výšky terénu v dolním hradě.

Nedávno se  vyskytl  názor,  že  radikální  přestavba  hradní  kaple  pochází  již  z doby 
Václava IV. čemuž mají odpovídat „klasický motivický repertoár 14. století“269 což je ovšem 
zcela milné, motivický repertoár totiž naprosto věrně odpovídá přelomu 15. a 16. století, kam 
je ostatně kladen i ostatní  literaturou a není zde nic co by odpovídalo vzniku v pozdním  

267 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II.. Praha 1976, 176.
268 František KUBEC: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách, Praha 1996, 71.
269 Karel IV. císař z boží milosti, Jiří FAJT (ed.). Praha 2006, 470. 

51



14.  století,  počínaje  tordovanými  dříky sloupků sedilí,  konzolami  a  ani  profilací  klenby,  
či oken. 

Přestavba dolního hradu 

Dolní hrad byl zcela přestavěn, byla přeložena přístupová cesta, která původně vedla 
až  k západnímu  okraji  hradu  a  vznikla  nová  vstupní  brána  zvaná  Prochoditá,  při  této 
příležitosti bylo nutné před západním průčelím palácového jádra snížit terén až o 2 metry  
a tím zanikly i dělící zdi, které členily nádvoří na několik samostatných oddílů, zachováno 
bylo pouze takzvané studniční nádvoří v severozápadním rohu areálu dolního hradu, z něhož 
se  dodnes  zachovala  pouze  ona  studna.  Dále  bylo  zbořeno  druhé  palácové  jádro  z doby 
Přemysla  Otakara  II.  a  také  byla  zbořena  zástavba  při  západní  zdi.  Při  západní  zdi  byl 
následně  postaven  purkrabský  palác.  Z původní  zástavby  se  zachovala  pouze  dvojdílná 
budova při jižní hradbě v jejíž bezprostřední blízkosti vznikla nová Prochoditá věž. Celý hrad 
byl obepnut novým pásem parkánové hradby, která výrazně zvětšila původní rozsah hradu. 
Na severním opyši ostrohu vzniká Manský dům, který svými rozměry připomíná spíše menší 
šlechtický hrad a podobná zástavba vznikla i na jižním opyši, kde kromě toho vzniklo i další 
nádvoří, které se nalézá v zcela extrémní poloze ve svahu pod hradem. 

Purkrabský palác 

Největší nově vzniklou budovou na nově zřízeném nádvoří byla stavba purkrabského 
paláce, která vznikla na místě starší románské stavby z první poloviny 13. století. Z původní 
stavby se zachovala jen románská okénka v západní obvodové zdi a několik fragmentů zdiva 
odkryté archeologickým výzkumem T. Durdíka před východním průčelím dnešní budovy.270 

Purkrabský palác  byla  jednopatrová  budova,  která  byla  přiložena  k západní  hradbě 
dolního hradu a to mezi dnes již zaniklou věží v jihozápadním rohu nádvoří a dnes již také 
zaniklou dělicí zedí studničního dvora. Dnes je budova pojata do delší zástavby, která zrušila 
obě kratší stěny paláce a zachovala se pouze nádvorní a vnější delší stěna. Interiér budovy byl 
při  přestavbě  na  sýpku zcela  vybourán,  přepatrován  a  následně  zde  v  17.  století  vznikly 
sklepy. Tato přestavba zcela zrušila původní výšku podlah v přízemí. Přes tyto tvrdé zásahy 
si  budova  zachovala  řadu  kvalitních  architektonických  článků,  které  celkem  bezpečně 
umožňují rekonstrukci původního stavu. 

Nádvorní stěna má dosud dochována obě armovaná nároží, která určují délku budovy 
na úctyhodných 29,5 m. Šířka budovy byla 11,2 m. V přízemí šířka nádvorní zdi dosahovala 
180 cm. Z původního členění fasády se v této úrovni v levé části zachovalo pouze analyticky 
přiznané  ostění  vstupu a  menší  obdélné  okénko,  které  je  dnes  částečně  přikryté  mladším 
schodišťovým  přístavkem.  Vnější  západní  stěna  je  z první  etapy  hradu  a  obsahuje  řadu 
románských okének, která patří ještě předešlé budově. 

V prvním patře se nalézal obytný sál,  který, jak se zdá podle symetrického členění 
oken na vnější i  nádvorní fasádě,  obsáhl celou budovu. První patro bylo v nádvorní stěně 
prolomeno čtyřmi rozměrnými okny s vnitřními kříži,  které dodnes mají zachované ostění, 
byť jsou částečně přezděna mladší zazdívkou. První patro bylo přístupné hrotitým portálem, 
který byl vložen do pátého okna, přesně tak, jak tomu bylo na Točníku v horním paláci. Okna 
mají  náročnou  profilaci  skládající  se  z okosení,  oblounku,  výžlabku,  který  přerůstá 
v dvojbokou lištu a dalšího výžlabku. Vstupní portálek vedl na pavlač před východní stěnou 
budovy, která byla nesena konzolami. Ostění hrotitého portálku je odlišné od profilace oken, 
ostění  je  tvořeno  okosením  a  hlubokým  výžlabkem,  zbytek  profilace  je  skryt  zazdívkou 

270 Tomáš DURDÍK: Pozůstatky zástavby s románskými architektonickými prvky v areálu dolního hradu na 
Křivoklátě, in: Sborník společnosti přátel starožitností IV, 1996, 71 - 78
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portálu. Vnější západní stěna je členěna čtyřmi okny, které jsou stejného typu jako v nádvorní 
stěně  a  i  jejich  stav  dochování  je  podobný.  Stěna  je  založena  na  starší  a  širší  hradbě  
a je podepřena třemi opěráky, z nichž dva se nacházejí při nároží budovy a jeden uprostřed. 

Při interpretaci purkrabského paláce se nabízí otázka, kterou zmínil již T. Durdík, zda 
tento palác skutečně byl purkrabský, nebo zda nenahrazoval starší areál druhého palácového 
jádra z doby Přemysla Otakara II.271 Jeho rozměry se totiž blíží dolnímu paláci na Točníku, 
nebo  na  Žebráku  a  je  otázka,  zda  by  se  purkrabí  nespokojil  se  skromnější  stavbou,  
což v případě Jíry z Roztok může byt hádanka. 

Prochoditá, nebo Manská věž

Jedná se o novou branskou věž, která zajistila přeloženou vstupní cestu do hradu.  
Byla založena na čtvercovém půdoryse o délce strany 9,6 m a byla vystavěna v těsné blízkosti 
západního čela  horního hradu,  ke kterému ovšem nepřiléhala,  ale  byl  zde ponechán úzký 
prostor,  který byl  zastavěn až v 15.  století.  Na opačné straně byla  věž přiložena ke starší 
budově ze  13.století.  Šíře  bočních  zdí  je  2,8  m.  Čelo  brány bylo  zasunuto  zcela  do linie 
hradby,  takže  věž  vůbec  nepředstupovala,  což  je  poměrně  archaické  řešení.  Přízemí 
obsahovalo branský průjezd. Hrotitý portál brány má dosud dochované původní ostění, které 
má pouze jednoduchou profilaci v podobě okosené hrany. Brána není vybavena vpadlinou pro 
padací  mast,  což  předpokládá  existenci  další  brány,  pravděpodobně  v parkánu,  
nebo předbraní.  Na portál  brány navazuje  nika,  která  je segmentově  klenuta.  Segmentově 
klenutý je i samotný prostor věže, kterým prochází průjezd. Do nádvoří se projíždělo hrotitým 
průjezdem proraženým v šíři stěny, který je vyzděn z mohutných kvádrů. 

Věž je v současné době pětipatrová, ale její současné úrovně i točité schodiště, křížové 
klenby i většina portálů pocházejí až z konce 15. a počátku 16. století, výjimku tvoří pouze 
okno v třetím patře, které má ostění z konce 14. století s vnitřním křížem a tzv. karlštejnským 
profilem. Věž byla původně pokrytá omítkou, která, podobně jako na paláci horního hradu, 
či  na  hradě  Žebráku,  imitovala  kvádrování.  Tato  omítka  byla  D.  Menclovou  milně 
považována za václavskou, ve skutečnosti ale pochází až z počátku 16. století.272

Manský dům

V rámci poznání hradu v době Václava IV. má tato část naprosto mimořádnou roli. 
Jeho  existenci  odhalil  až  archeologický  výzkum  T.  Durdíka,  který  probíhal  v letech  
1983 – 1987 v prostoru pozdně gotického bollwerku.  Nesledující  informace  jsou čerpány 
z výsledků tohoto výzkumu.273

 Archeologický  výzkum  zachytil  neobyčejně  zajímavou  archeologickou  situaci,  
která  umožnila  komplexní  rekonstrukci  horních  pater  budovy,  včetně  využití  místností, 
inventáře a obsahu jednotlivých nábytkových dílů, uskladnění potravin atd. To, že se jednalo 
o  manský  dům se  podařilo  bezpečně  identifikovat  na  základě  rozboru  inventáře  domu,  
271 Tomáš DURDÍK: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu, in: Archeologica historica. 
XXII, 1997, 217 – 228
272 František KUBEC: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách, Praha 1996, 74.
273 Tomáš DURDÍK: Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě. In: Starožitnosti a užité umění 9, 1995, 
s. 8 – 9; Idem: Manský dům na Křivoklátě – „malé české Pompeje“. in: Starožitnosti a užité umění VI, 1995, 6-
7, 28; Idem: Nádvoří u manského domu na Křivoklátě. In: Starožitnosti a užité umění 12, 1995, 18 – 19, 24; 
Idem: Z truhel křivoklátských manů II., in: Starožitnosti a užité umění 7-8, 1995, s. 27 – 28; Idem: Přestavba 
Křivoklátu za Václava IV. Muzejní a vlastivědná práce XXXIV – Časopis společnosti přátel starožitností CIV, 
1996, s. 245 – 246; Idem: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu, in: Archeologica 
historica. XXII, 1997, 217 – 228; Idem: „Minutková“ kuchyně křivoklátských manů. In: Starožitnosti a užité 
umění 10, 1995, s. 6 – 7, 24.
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kde  je  zarážející  především  absence  předmětů  pro  dámský  každodenní  život,  které  jsou 
naopak  nahrazeny  početným  souborem  truhel  se  zbraněmi,  brněním,  panskými  oděvy  
a různými luxusními předměty k pijáckým radovánkám, jako jsou poháry,  nebo i žertovné 
džbánky. Manský dům zaniknul katastrofálním požárem roku 1422 a následná nejistá situace 
po dobytí hradu způsobila to, že areál nebyl po požáru vyrabován, ale byl ponechán svému 
osudu  a  nebyl  již  obnoven.  Teprve  na  počátku  16.  století  byly  jeho  relikty  použity  při 
přestavbě na pozdně gotický bollwerk, který sloužil jako masivní platforma pro závoz těžších 
děl a snad při této příležitosti byla vytrhána ostění oken u nadzemních částí domu.  

Manský dům vznikl za přestavby Václava IV. již mimo původní raně gotický areál 
hradu na severozápadním klesajícím opyši  nad Rakovnickým potokem. Areál  byl  připojen 
k novému  hradnímu  parkánu  krčkem  kudy  procházela  druhá  přístupová  cesta  do  hradu  
z údolí. Jádro domu se skládalo ze čtvercové věže, k níž byl přiložen podélný palác a malého 
nádvoří  obehnaného  hradbou,  kterým  procházela  přístupová  cesta.  Celková  délka  domu 
včetně věže činila 26,5 m a jeho šíře byla 10 m. Zdi věže byly o něco širší než u paláce  
a to kolem 2 m. Dům byl přístupný architektonický řešeným portálem, který měl náročnější 
podobu.  Přízemí  obsahovalo  jeden  prostor  s plochým  trámovým  stropem  neseným  
na středním průvlaku. Podlaha byla fošnová a v severozápadním rohu byla menší čtvercová 
prostora, neznámého účelu, která byla oddělená dřevěnou omítanou příčkou. Přízemí sloužilo 
jako provozní zázemí domu a jako sklad. 

Do sousední věže se vstupovalo z prostoru předešlé  místnosti  ve středu jižní stěny 
věže. Věž byla založena hlouběji než samotný dům a tak úroveň podlahy je podstatně níže než 
v sousední  místnosti  a  vstup  musel  být  řešen  schodištěm,  které  bylo  v šíři  zdi  zděné  
a  navazovalo  na  dřevěné.  V suterénu  hradu  se  bezpochyby  nalézal  příruční  pivovar,  
který  sloužil  k soukromým potřebám  obyvatelům  domu.  Z architektonických  článku  
se zachovalo velmi málo, v podstatě se zachovalo pouze druhotně použité románské okénko.

Hlavní  obytné  prostory  se  nalézaly  v prvním  patře  domu,  které  byly  přístupné  
po dřevěném schodišti před jižní fasádou domu. Prostor domu byl rozdělen dvěma roubenými 
omítanými  příčkami,  které  uprostřed  obsahovaly  dveře.  Všechny  tři  místnosti  byly 
plochostropé  a  měly  dřevěnou  podlahu.  Obě  krajní  místnosti  byly  vybaveny  náročnými 
kachlovými kamny, které stály na malém cihelném soklíku. Komíny ke kamnům byly rovněž 
vyzděny z cihel.  V jihozápadním rohu jižní  místnosti  se  nalézal  vstup  na ochoz nad jižní 
branou, kudy se pravděpodobně chodilo na prevét. Chodbička sloužila k uskladnění obilí.

Prostor věže v prvním patře byl plochostropý a byl rovněž rozdělen hrázděnou příčkou 
na ose sever – jih na dvě místnosti. Západní místnost měla cihelnou podlahu a byla vybavena 
kachlovými kamny, jižní místnost měla podlahu z kamenných dlaždic.

Vybavení  prostor  tvořily  především  dřevěné  truhly  všech  typů,  které  obsahovaly 
výzbroj a soukromé předměty manů.

Druhé  patro  bylo  v prostoru  domu  roubené  a  obsahovalo  pouze  dvě  plochostropé 
místnosti,  z nichž jedna byla  vybavena kamny a měla  podobný inventář  jako první patro. 
Druhá  místnost  sloužila  jako  minutková  kuchyně  a  byla  vybavena  především k restováni. 
Z inventáře vyniká především 15 kg těžký hmoždíř.  Podoba a vybavení dalších místností  
ve věži, vzhledem ke způsobu destrukce věže, není známa. 

Před západní stěnou domu se nalézalo nádvoří, kterým procházela do skály zasekaná 
přístupová cesta. Severní stěna nádvoří obsahovala vstupní bránu před níž byl příkop. Z ostění 
brány se  zachoval  pouze  zbytek  jednoho patníku.  Na jihu bylo  nádvoří  uzavřeno druhou 
branou,  která  si  zachovala  spodní  části  ostění  se  silně  okosenou hranou.  Západní  hradba 
nádvoří byla zpevněna čtyřmi opěrnými pilíři.  

Relikty budovy na jihozápadním opyši.
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Podle všeho se jednalo o podobný typ budovy jako sousední Manský dům, ale stav 
jeho dochování i přes intenzivní archeologický výzkum T. Durdíka neumožňuje ani zdaleka 
tak přesné určení účelu a ani dispozice. Jednalo se pravděpodobně o obdélný dvojdílný dům, 
jehož délka byla asi o něco větší, než se podařilo zachytit archeologickým výzkumem. Dům 
byl založen v klesajícím terénu na jihozápadním opyši, a to pod dnes již nezachovanou věží 
v jihozápadním rohu dolního hradu, kde se původně nalézala brána do hradu. Pro potřeby 
domu  bylo  zřízeno  nové  nádvoří  ve  svahu  pod  západní  stěnou  parkánu,  což  bylo  velmi 
náročné, protože svah zde byl již prudký a tak bylo nutné v podstatě celou plochu vyhloubit 
ve skále. Objekt, stejně jako Manský dům, zanikl požárem roku 1422 a nebyl již obnoven. 
Nádvoří ve svahu bylo zasypáno rumem a troskami budov. Na místě tohoto domu vznikla 
v 16. století nová dělostřelecká bašta zvaná Zlatá.

Mimo zmíněné stavby se podařilo při archeologické výzkumu nalézt početný soubor 
architektonických článků – žebra, stupně točitého schodiště – které patří do doby Václava IV.
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4.4. Loket 

Dějiny 

Počátky kamenného hradu Lokte spadají do začátku 13. století, kdy jej postavil český 
panovník jako obranu proti rozpínavosti chebských ministeriálů a jako náhradu za rozkládající 
se hradskou soustavu hradiště Sedleckého u Karlových Var. Nedávný nález dobře patrného 
románského  zdiva  ve spodní  úrovni  takzvaného  „Markraběcího  domu“  oživil  myšlenku 
německých historiků z 19. století, že hrad byl založen některým ze štaufských ministeriálů.274 

Tento předpoklad je nutné brát s jistou opatrností, zmíněnou situaci lze jej vyložit i jinak,  
než navrhuje J. Andrle. 

První písemná zmínka pochází z roku 1234, kdy je připomínán „Zulislaus purchravius 
de  Loket“275 Až  později  se  vyskytuje  i  německé  pojmenování  „Elnpogen“,  „Elbogen“  
či latinské „Cubitum“276 V průběhu 13. století se hrad stal jedním z nejdůležitějších opěrných 
bodů v zemi a lze snad říci, že v první polovině 13. století měl konkurenci pouze v Pražském 
hradě.  Svojí  důležitost  si  zachoval  i  ve  století  následujícím  a  to  především  pro  svou 
strategickou  polohu na  západní  výspě  České  země a  s tím plynoucí  politický  a  vojenský 
význam ve vztahu k říši, který se projevil především na počátku vlády Jana Lucemburského. 
V roce  1352  Karel  IV.,  po  požáru  hradu  a  podhradí,  obnovil  shořelá  privilegia  a  navíc 
podhradí povýšil do městského stavu. V letech 1370 až 1376 zde často pobýval Karel IV.  
a s ním pravděpodobně i mladý Václav. Ten pak roku 1382 potvrdil výsady města a jmenoval 
purkrabího  Zdimíra  ze  Sedlce,  který  se  připomíná  v letech  1383  až  1397.  V roce  1398  
je na hradě purkrabí Vintíř.  Snad od roku 1405 je na hradě Albert  starší  z Kolovrat  a na 
Libštejně a zastával úřad purkrabího až do roku 1412, kdy jej nahradil Jan Maleřik. Ten byl 
roku 1414 pověřený králem opravit sešlý hrad a to nákladem 200 kop grošů, které mu král 
zapsal na Hartenberce. Purkrabím zůstal až do roku 1420.277 

K přestavbě tohoto hradu nejsou k dispozici zcela žádné indicie. Palác, který si zde 
Václav IV. nechal postavit  je téhož typu jako ve Vlašském dovře a rovněž vykazuje řadu 
příbuzností s Točníkem. Jeho datovaní tak bude s největší pravděpodobností spadat do 90. let 
14. století,  jak ostatně konstatovalo i starší bádání.278 Snad na okraj lze uvést, že v paláci  
se  zachovala,  jako  na  jediném  hradě  Václava  IV.,  nástěnná  malířská  výzdoba.  Jednalo  
se  o  pohledy  do  zahrady  se  stromy  a  kvetoucí  loukou.  Přítomny  byly  i  figury  včetně 
vyobrazení  krále  sedícího  na  architektonicky  vyjádřeném  trůnu.279 Zdá  se,  že  dosud 
nepublikované  malby  mají  pozdně  krásnoslohý  ráz  a  jejichž  datování  spadá 
nejpravděpodobněji do doby Václava IV.280 

Na počátku husitských válek byl hrad zastaven Zikmundem. Zikmund Půtovi z Ilburka 

a  ten  jej  držel  do  roku  1434,  kdy  jej  Zikmund  vyplatil  a  na  krátko  si  ponechal  hrad  
ve  vlastnictví  a  ještě  téhož  roku  jej  opět  zastavil  Kašparu  Šlikovi.  Roku  1437  Ukládá 

274 Jan ANDRELE: Pozdně románský hrad Loket, in: Průzkumy památek V, 1998, 3-12.
275 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae. Pars I. Karel Jaromír ERBEN (ed.), Praha 
1855, 391.
276 Dobroslav LÍBAL / Eva HOLANOVÁ / Jan MUK: Hrad Loket, SHP, Pasport SÚRPMO, Praha 1964, rkp., 3.
277 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze české XIII, Praha 1905, 19 – 20.
278 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 150.
279 Tato část bohužel zanikla díky lajdácké práci zedníků v 80. letech 20. století, kteří restauratérem čerstvě 
odhalené fresky omítli betonem. K dispozici nejsou ani fotografie.
280 Nelze vyloučit ani datování kolem roku 1441 za Kašpara Šlika, který hrad v tomto roce opravoval. Problém 
těchto maleb spočívá v tom, že jejich stav byl před restaurací velmi žalostný, byly totiž překryty až 12cm širokou 
mladší  omítkou a také renesančními  malbami.  Restaurátorská  zpráva  je strohá,  bez fotodokumentace.  Podle 
osobního zbělení restaurátora V. Potůčka z roku 2003, jsou malby na nejspodnější vrstvě omítky. 
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Kašparovi pobořený loketský zámek opravit,  zřídit  rybníky a dvory,  a sumu, kterou na to 
Kašpar vynaloží, mu rovněž připisuje na zámku i panství.281 V držení Šliků zůstal hrad dalších 
120  let  a  za  jejich  držení  se  dočkal  několika  oprav  či  přestaveb  a  to  roku  1441  
a  1529282.  Je  také  známo  i  několik  podrobných  popisů  hradu  z období  15.  a  16.  století, 
vyúčtování  oprav  i  inventář  z roku  1598.  V průběhu  Třicetileté  války  utrpěl  Loket  těžké 
ztráty, především co se významu týče a velmi upadl. Stal se sýpkou a byl také využíván jako 
skladiště.  Roku  1725  město  a  hrad  postihl  drtivý  požár  ze  kterého  
se  již nevzpamatoval.  1788  podal  loketský  magistrát  návrh  na  přebudování  neužitečného 
hradu na věznici a roku 1791 to bylo nařízeno. Následujícího roku je sem povolán stavitel M. 
Leisther ze Sokolova k přípravě přestavby. 1795 byla přestavba schválena. 

Hrad je od 70.  let  minulého století  opravován, avšak 1.  a  2.  etapa SHP je natolik 
nekvalitní,  že  neumožňuje  bližší  poznání  dnes  již  výrazně  přestavěné  situace.  První  fáze 
opravy,  zvláště  jižního  křídla,  byla  prováděna  bez  potřebné  dokumentace  a  kvalitních 
restaurátorských zpráv. 

Hradní dispozice 

Hrad byl založen na skalnatém vrchu obtékaném řekou Ohří, která zde tvoří příhodnou 
kličku,  čímž vzniklo ideální  staveniště  pro stejnojmenné městečko,  které  k hradu přiléhá  
na jižní straně. Směrem k Ohři, na severozápadní straně, skalnaté svahy prudce spadají do 
údolí a vytvářejí přirozenou bariéru, na opačné straně jsou svahy podstatně pozvolnější. 

Hrad vznikl někdy na počátku 13. století a z této doby se zachovaly i podstatné části 
hradeb, které dodnes formují půdorys hradu, věž, rotunda a zbytky dvou palácových budov. 
Půdorys hradu je oválný mírně protáhlý na ose jihozápad – severovýchod. Západní částí hradu 
prochází skalní hřeben na němž je založen románský bergfrit založený na půdorysu čtverce 
o  délce  strany  8  m.  Hřeben  pokračuje  k severovýchodu  a  na  jeho  opačné  straně  vznikla 
románská přemyslovská rotunda, která se svými rozměry řadí k těm vůbec nejmenším. Dnes 
je  tento  hřeben  přerušen  mladší  vstupní  cestou.  V prostoru  mezi  věží  a  rotundou stávala 
takzvaná  Skalní  světnice,  která  byla  starší  literaturou  považována  za  románský  palác,  
což ovšem bylo nedávno opět popřeno J. Anderlem, který navazuje na starší výsledky SHP 
D.  Líbala  aj  Muka  z roku  1964.283 Průběh  původní  románské  hradby  se  v daném  úseku 
nezachoval,  pravděpodobně  procházel  v místech  mladší  přístupové  cesty,  která  je  vedena 
v zářezu a při jejím zřízení byla hradba zjevně odbourána. Krátký úsek románské hradební zdi 
se  zachoval  až  při  rotundě.  V nejsevernějším výběžku hradního  areálu  se  nalézají  zbytky 
druhé  románské  hranolové  věže,  která  se  zachovala  v základech  mladšího  
goticko-renesančního severního křídla. Tato věž stála nad přístupovou cestou do města a měla 
značný  význam  v obraně  hradu.  Zmíněná  stavba  severního  křídla  zcela  zrušila  průběh 
románské hradby,  který je zde poměrně těžké zrekonstruovat.  Teprve na východní  a jižní 
straně se nacházejí podstatné úseky mohutné románské hradby, k nímž, v rozsahu východního 
křídla,  přiléhal  podélný románský palác.  Z tohoto paláce  se zachovaly dvě příčky z nichž 
jedna  obsahuje  chodbu v síle  zdi.  Palác  byl  v době Karla  IV.  zcela  přestavěn.  Z vnějšího 
pláště dodnes vystupuje okrouhlá věžice,  která je pro dobu vzniku hradu charakteristická  
a  podobné věžice  najdeme i  na  jiných hradech z této  doby.  Dále  k západu archeologický 
výzkum  odhalil  základy  další  románské  věžice,  která  ovšem  byla  menší  a  především 
hranolová. Další věžice se předpokládá na východní straně v místech mladší pozdně gotické 
bašty,  ale  její  existence  dosud  nebyla  potvrzena  hmatatelnými  nálezy.  Na západní  straně 

281 NAP: České gubernium - guberniální listiny č. 240 - http://www.mom.findbuch.net/
282 František Alexander HEBER: České hrady, zámky a tvrze, Západní Čechy, Praha 2002, 215.
283 Jan ANDRELE: Pozdně románský hrad Loket, in: Průzkumy památek V, 1998, 6 – 7; Dobroslav LÍBAL  / 
Eva HOLANOVÁ / Jan MUK: Hrad Loket, SHP, Pasport SÚRPMO, Praha 1964, rkp., 67.
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k oválnému areálu  hradu přiléhá  takzvaný  Markrabský dům,  který  má  románské  základy, 
jehož nález výrazně mění pohled na stavební vývoj284 a klade řadu nových otázek. 

Ponecháme  stranou  souslednost  románské  výstavby,  jež  je  dosti  komplikovaná  
a všimněme si stavební činnosti 14. století. Ta, jak se zdá, se pravděpodobně po požáru roku 
1352  soustředila  na  výstavbu  palácových  budov  na  jižní  a  východní  straně  jádra,  
které nahradili původní románský palác. Rovněž ve 14. století vzniká i základ severní budovy. 
Přibližně v tomto stavu se nacházel hradní areál před zahájením přestavby Václava IV.

Stavební činnost na hradě v době Václava IV. 

Rozsah  stavební činnosti na hradě, který Václava IV. navštěvoval pouze sporadicky 
nebyla  nijak  závratná,  ale  dala  vzniknout  stavbě  nové  palácové  budově  zvané  dnes 
Hejtmanský dům, který dosud nese znaky Václavovy dvorské huti. Dále byla přestavěna starší 
románská  budova  markrabství  a  vznikla  nová  brána  s předbráním  s čímž  souvisí  vznik 
průkopu skalou mezi bergfritem a rotundou, který umožnil pohodlný vstup na střední nádvoří. 
Původně se sem vjíždělo sice po stejné trase, ale podstatně výše a to po mostě,  který byl 
přiložen ke skále pod bergfritem. 

Palác Václava IV. 

Budova nového paláce vznikla v jižní části hradního areálu nedaleko románské věže. 
Palác je založen na lichoběžném půdorysu. Nádvorní průčelí paláce je zapojeno do linie starší 
zástavby,  zatímco  vnější  jižní  stěna  je  předsunuta  před  průběh  románské  hradby  čímž  
se zvětšil  prostor paláce a také došlo k výrazné pohledové akcentaci paláce.  Hrany paláce 
byly navíc opatřeny nárožní bosáží, která ještě více zvýrazňovala vysunutí paláce z ostatní 
zástavby  jako  samostatného  objektu.   Jihovýchodní  nároží  paláce  vybíhá  v ostrý  břit, 
navazovalo totiž na dnes již zaniklou hradbu, která směřovala k jihu. V horní části je nároží 
okoseno a vzniklá hrana je rovněž opatřena bosáží.

Palác  je  v  rozsahu  původní  zástavby  podsklepen  dvěma  valeně  klenutými  sklepy 
z nichž  ten  západní  je  přístupný  sedlovým  gotickým  portálkem.  Původně  byl  palác 
dvoupatrový,  ale  horní  patro  zaniklo  v první  polovině  19.  století.  Přízemí  paláce  je  dnes 
dodatečně  členěno  na  několik  místností.  Největší  místnost  se  nachází  v západní  polovině 
přízemí a je sklenuta čtyřmi plackovými klenbami nesenými na pasech, které uprostřed vynáší 
střední sloup. Klenba pochází až z počátku 19. století, kdy byly zrušeny původní nižší dřevěné 
stropy. Tato místnost je oddělaná od zbytku paláce pozdně gotickou příčkou, která původně 
dělila  přízemí na dvě zhruba stejné poloviny.  Východní  část  paláce obsahuje dvě klenuté 
místnosti  a  jednu  vstupní  komoru,  které  rovněž  pocházejí  z počátku  19.  století.  Kudy  
se původně vstupovalo do této úrovně, vzhledem k tomu, že nádvorní průčelí bylo vícekrát 
přestavěno, není jisté, ale dnes je vstup veden do sloupové síně. Původně nevýrazný vstup 
z 19.  století  byl  ovšem  v nedávné  době  nahrazen  přeneseným  kvalitním  renesančním 
portálem,  který  pochází  z města.  Palác  byl  samozřejmě  propojen  se  sousedními  křídly  
a zvláště se západním, kde se později nalézala hradní kuchyně. Na nádvorní stěně se zachoval 
analyticky přiznaný detail cihelných oblouků nesených krákorci, které vynášely předsunuté 
horní patro. Později tato část byla zazděna a průčelí sjednoceno.

První patro obsahovalo jeden velký plochostropý reprezentativní  sál.  původně byla 
výška  podlah  nižší,  ale  při  vzniku  kleneb  v přízemí  ji  bylo  nutno  přizvednout,  
tak  aby se  zmíněné  klenby vešly  do původně plochostropého přízemí.  Dnes  je  jižní  část 
kleneb  na  rubové  straně  odhalena  a  to  z  důvodu nálezu  původních  nástěnných  maleb. 
Místnost  byla  z jihu  osvětlena  čtyřmi  okny v hlubokých  nikách  s bočními  sedátky,  ostění 

284 Jan ANDRELE: Pozdně románský hrad Loket, in: Průzkumy památek V, 1998, 2 – 11.
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oken se nezachovalo, současné imituje pravděpodobně pozdně gotický stav, který je jen letmo 
popsán v SHP, kde se zmiňují cihelné tvarovky bez popisu profilace. Další okno stejného typů 
se nalézalo také ve východní stěně. Okna do  nádvoří jsou výsledkem přestavby 19. století  
a především restaurace ze 70. let minulého století. Jejich vztah k původní situaci není zřejmý 
a  ani  není  dokumentovaný.  Otázkou  je  i  stáří  samotné  zdi.  Sál  je  dnes  přístupný 
z navazujících  křídel,  zvláště  zajímavý je pozdně gotický portál,  který vede ze západního 
křídla, který je ovšem, podle sdělení restaurátora, přenesen z jedné věže městských hradeb. 
Strop  je  trámový  spočívající  na  průvlaků,  který  je  podepřen  třemi  sloupky.  Podobného 
charakteru bylo i druhé nedochované patro. 

Na palác navazovalo o něco málo mladší křídlo,  které vyplnilo  mezeru mezi věží  
a  palácem.  Interiéry a  vnější  stěna jsou ovšem již  goticko-renesanční,  z původní  budovy  
se zachovala pouze nádvorní průčelí, které obsahuje několik detailů z doby Václava IV. jako 
je částečně zachované ostění obdélného okna, nebo zbytek značně poškozeného půlkruhového 
okna. 

Markraběcí dům a nová brána

Součástí  přestavby Václava IV. byl  vznik,  respektive  přestavba,  tzv.  Markraběcího 
domu, který zjevně sloužil jako purkrabství. Z původní budovy se zachovalo zdivo především 
v úrovni sklepů, které částečně zasahuje i do přízemí. Nové budova se zcela váže na románské 
základy  původní  obytné  budovy,  takže  je  rovněž  mírně  zalomena.  Budova  ovšem  
již od pozdní gotiky prošla řadou přestaveb a z Václavské doby se zachovalo pouze obvodové 
zdivo, většina oken i dveří je až novodobého původu. 

V blízkosti Markraběcího domu vznikla nová brána s předbraním, která nahrazovala 
původní vstup vedený sice v podobné trase, ale podstatně výše. Oba dva branské portály mají 
zachované  ostění  s bohatou  profilací,  byť  ten  v  pořadí  druhý  portál  je  poněkud  více 
poškozený.  Ani  jeden  portál  není  vybaven  vpadlinou  pro  padací  most,  z čehož  plyne,  
že přístupová cesta vedla přímo a stoupala v nově vysekané přístupové cestě na horní nádvoří. 
Předbraní je dosud vybaveno cimbuřím a jeho nároží je zpevněno opěrným pilířem. Profilace 
se skládá z mělkých výžlabků a mohutného středního oblounu, který prozrazuje vznik portálu 
v pozdním 14. století. 
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4.5. Nový hrad u Kunratic

Dějiny 

Ves  Kunratice  se  poprvé  připomíná  roku  1287285,  kdy  ji  vlastnil  jistý  Božetěch. 
Později zde stála tvrz patřící pražským patricijským rodům,286 kterou, i s okolím, roku 1407 
koupil Václav IV.287 a to s jediným úmyslem, že si zde vystaví bezpečné sídlo poblíž Prahy.288 

Ke stavbě samotné se přikročilo roku 1411.289. K počátku stavby se zachovaly dvě unikátní 
smlouvy na vylámání příkopu a o stavbě rybníků pod hradem. 

První smlouva se týkala vylámání příkopu před hradem a byla uzavřena 8.června 1411 
mezi Řehořem zedníkem a jeho bratrem Maříkem Otrlem a králem, který přesně definoval 
velikost  příkopu  na  15  loket  hloubky  a  30  loket  šíře.  Odměna  za  dílo  byla  stanovena  
na 150 kop a měla být vyplácena po částkách, přičemž poslední díl byl vázán na dokončení 
díla. Dokončení díla bylo vázané a za nedodržení termínu byly ve smlouvě stanoveny náhrady 
z majetku obou řemeslníku.290

Druhá  smlouva  se  týkala  stavby  rybníků,  které  měly  zaplnit  údolí  pod  hradem.291 

Smlouvu  uzavřel   8.  března  1412  Jakub  lamač  kamene  s  Hertvínem ředitelem stavby   
a mistrem Křížem.292 

 Stavba pokračovala velmi rychle a král zde již  9 a 10 října roku 1412 vydal první dvě 
listiny „geben zu Newenhus bei Prage“, které tak dokládají jeho pobyt293. Stavba tehdy ještě 

285 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae. Pars II. Josef EMLER (ed.), Praha 1882, 613.
286 Jako první majitel tvrze se připomíná staroměstský měšťan Frenclín, který roku 1336 zastavil na tvrzi 300 kop 
grošů jako věno své dcery Kláry, která se provdala za Prcka z Wildenperku (Cyril MERHAUT: Čtení o Novém 
hradu u Kunratic. Praha 1912, 5). Později tvrz i ves přešly na měšťanský rod Olbramoviců. Jako první se roku 
1357 připomíná Pešl Bohuslavův a v roce 1376 Prokop Bohuslavův (Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města 
Prahy III,  Praha 1875, 88, 53; Cyril MERHAUT: Čtení o Novém hradu u Kunratic. Praha 1912, 6). Později byla 
tvrz zadlužena a roku 1404 z ní  přijímá plat  Ondřej  z Brodu a klášter  sv.  Tomáše. Jako poslední majitel  je 
připomíná syn Prokopa Bohuslav (Cyril MERHAUT: Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 6 ). 
287 SEDLÁČEK August:  Hrady,  zámky a tvrze království českého XV, Praha 1927, 232; Cyril  MERHAUT: 
Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 6.
288 Roku 1409 ustanovil faráře Tomáše z Dobřan v Kunratickém kostele,  Libri  Confirmationum ad beneficia 
ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. Díl VI. Josef EMLER (ed.), Praha 1878, 257; Cyril MERHAUT: 
Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 7.
289 Nejstarší  historická  literatura  (Pelzl)  přejímala  líčení  Hájkovy  Kroniky  české,  která  milně  uvádí  datum 
založení hradu k roku 1391 a celkem barvitě líčí založení hradu: „Téhož léta (1391) král český pro vsú ukrutnost  
málo pánům českým věřil,  protož poslal a kázal místa příhodného k stavění zámku hledati. I nalezeno místo 
jedno v lese málo více než půl míle od Vyšehradu blízko od tvrzi, jenž slove Kunratice, a ohledav to král sám svú  
osobú, kázal tu les posekati a skálu lámati, sklepy hluboké dělati z cihel a zámek pevný na tom místě postaviti a  
dal jemu jméno Nový hrad. Kterýž když byl dokonán, kázal jej pilně obilím a jinými potřebami bez nedostatku  
opatřiti, právě, že se tu chce (bude-li toho třeba) vší zemi brániti.“  dále sem Hájek umístnil část vymyšleného 
příběhu o Zuzaně s níž měl Václav roku 1393 prchnout z vězení na Nový hrad. Novější  literatura již  uvádí 
správné datum 1411, Cyril MERHAUT: Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 15, SEDLÁČEK August: 
Hrady,  zámky a tvrze království českého XV, Praha 1927, 232; Cyril  MERHAUT: Čtení o Novém hradu u 
Kunratic, Praha 1912, 232.
290 Joseph NEUWIRT: Geschichte Bildenden Kunst in Böhmen I, Praha 1893, 604 – 605.
291 Rybníky byly dokončeny a připomínají se roku 1421 (Archiv Český čili staré písemné památky české a 
moravské. Svazek I, František PALACKÝ (ed.), Praha 1840, 532) a  1429 (Archiv Český čili staré písemné 
památky české a moravské. Svazek XXVI, Josef TAYGE (ed.), Praha 1909, 576) 
292 Joseph NEUWIRT: Geschichte Bildenden Kunst in Böhmen I,  Praha 1893, 605; Archiv Český čili  staré 
písemné památky české a moravské. Svazek XXVI, Josef TAYGE (ed.), Praha 1909, 576; Cyril MERHAUT: 
Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 9, 15.
293 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III,  František PALACKÝ (ed.), Praha 
1844 482; Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III,  Praha 1875, 530; 
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pokračovala,  protože městské knihy uvádějí,  že vozka Mařík dostal  12 grošů za dovezení 
cihel na hrad.294 

Zdá se, že Nový hrad zcela nahradil ostatní Václavy hrady, ale sbírka listin ze kterých 
lze  zrekonstruovat  Václavův itinerář  je  v těchto  letech  poměrně  řídká  a  rozhodně nemusí 
reflektovat skutečný stav.295 V osudném roce 1419 nalezl Václav útočiště právě zde, ale zvěsti 
o nepokojích se stupňovaly a blížící  se bouři  již nešlo zabránit.  Povstání,  při  kterém byli 
vyhozeni konšelé Nového Města z oken, se ještě Václavovi podařilo urovnat smírem, ale brzo 
na to, 16. srpna 1419, podlehl mrtvici. Poté zde ještě nějakou dobu sídlila královna Žofie.296

Zikmund, dědic trůnu, se ihned vypravil do Prahy a navštívil i Nový hrad 13. května 
1420 ze  kterého  si  odvezl  i  část  pokladu.  Znovu na Novém Hradě  přebývá na  podzim,  
a to 31 října 1420, kdy zde posnídal a vyčkal vojsko, které dorazilo na večer. Příštího dne 
byly jeho vojska drtivě poraženy před Vyšehradem a Zikmund se musel urychleně stáhnout, 
zanechávajíc na Novém hradě jen svou posádku. Následující události s velkou přesvědčivostí 
líčí Vavřinec z Březové „Potom, poněvadž z Nového Hradu byl na silnici znemožňován dovoz 
potravin do Prahy, proto poslali Pražané v předposlední den prosince svůj lid jízdný, pěší,
 a na vozech dobývat Nového hradu. A hned postavili a rozestavili na vrcholu kopce, zvaného  
lidově Hřeben, blízko hradních příkopů boudy a stany a ze všech stran se obehnali příkopy na  
obranu proti nepřátelům, denně metali z pušek a tří praků na hrad nesčísené kameny, takže 
střelbou z praků pobořili všechny střechy; a přiblíživ se blíže, postavili na příkopy malý prak,  
z něhož práčata bořila bašty obránců. A když viděl rytíř Fulštejn, hejtman, že nemůže odolati,  
ujednal na den Obrácení sv. Pavla léta páně 1421 s Pražany dohodu a vtom ujednání se obě  
strany  konečně  souhlasně  usnesly,  že  má  řečený  Fulštejn  se  všemi  osobami,  které  jsou  
na  hradě,  jen  se  svými  věcmi  a  nikoli  s královskými,  odejíti  beze  vší  překážky  z hradu  
do Kouřimě v doprovodu Pražanů a na jejich vozích. A hned následujícího dne, totiž v neděli  
po  Obrácení  sv.  Pavla,  bylo  vpuštěno  do  Nového  hradu  dvacet  vyvolených  zástupců  
z pražského  vojska  a  nazítří  v pondělí  byly  před  hrad  připraveny  vozy,  aby  odvezly  věci 
nepřátel i je.

A když Fulšetejn naložil na vůz mu půjčený mnoho knih s jinými věcmi ne vlastními,  
nýbrž královskými, obořil se obecný lid před hradem náporem na vůz a rozchvátil všechen  
náklad, co kdo mohl pobrati. Proto chtěl obecný a hrabivý lid vejíti i do hradu, aby odnesl  
věci,  a když tam nebyl vpuštěn, probouravše zeď , vnikli  tam a vešli  do klenuté  místnosti  
s knihami, které rozkradli a potom obšli všechny místnosti odnášejíce, co obránci nenaložili, 
a  prodávali  to  v Praze za laciné  peníze.  A potom následujícího  dne  zapálili  Nový hrad,  
a konečně najavše dělníky, až do základů ho zbořili a zničili.“ 297

Po zpustošení hradu se Zikmund stále považoval za vlastníka a v roce 1421 zapsal 
1000 kop grošu  na  ves  Kunratice  s rybníky  a  lesy,  za  věrné  služby,  na  Chvala  z Dojic,  
který je rychle postoupil Alšovi ze Šternberka.298 Zikmund krátce na to opět zastavuje „hrad 
neb tvrz Kunratice jinak Nový hrad“ Janovi z Riesenberka na Skále za 2000 kop grošů a roku 
1426 přidává i clo v Modřanech za 1000 kop299. Hrad již nebyl obnoven a vystupuje jen jako 
zboží  kunratické,  které  z počátku  patřilo  ke  koruně  a  později  v 16.  století  přešlo  
do šlechtických rukou. Roku 1616 je hrad připomínán jako pustý.

294 Cyril MERHAUT: Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 9.
295 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 86 – 87.
296 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 61.
297 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 205 – 206.
298 Archiv Český čili  staré písemné památky české a moravské. Svazek I,  František PALACKÝ (ed.),  Praha 
1840, 532. 
299 Cyril MERHAUT: Čtení o Novém hradu u Kunratic, Praha 1912, 21. 
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Roku  1736  vznikla  na hradě  kaplička  sv.  Jana  Nepomuckého  a  myslivna.300 
Roku 1881 zanikly všechny stojící  části  hradu,  které nechala  zbourat správa kunratického 
panství kvůli sílícímu přílivu návštěvníků, kteří plašili zvěř,301 což svůj účel zcela splnilo jak 
vyplývá z krátkého anonymního článku v Časopisu společnosti přátel starožitností  českých 
v Praze z roku 1899, který pojednává o lokalizaci Nového hradu. 

Hradní dispozice

Hrad byl vystavěn uprostřed lesního komplexu Kunratického lesa šest kilometrů jižně 
od vyšehradských bran nedaleko cesty vedoucí do jižních Čech.  Jako staveniště byla vybrána 
příhodná dlouhá ostrožna, která je ze tří stran Kunratickým potokem. Staveniště hradu bylo 
dostatečně široké a umožňovalo zde rozvinout libovolnou dispozici. Nakonec zde vzniknul 
obdélný pětiboký areál, který byl vystavěn tak, aby tvořil břit směřující proti ostrohu. Ostroh 
se  táhne  zhruba  na  ose  východ  –  západ,  která  se  mírně  stáčí  k jihu.  Hrad  je  dnes  jen 
zuboženou  ruinou,  kterou  nejvíce  poškodila  a  dosud  poškozuje  lidská  činnost,  zvláště 
destruktivní byl lom, který vstoupil do areálu na jižní části hradu a také úmyslná barbarská 
likvidace všech stojících částí v 19. století. 

Do hradu se vstupovalo od východu po mostě přes dostatečně hluboký a široký příkop, 
který byl vylámán ve skále. Most byl jistě zajištěn branou neznámé snad věžové podoby,  
jak se  domnívá  T.  Durdík,  302 která  byla  napojena  na předpokládané  parkánové opevnění 
obíhající  hrad.  Brána  byla  situována  při  severní  straně  hradu,  kde  se  nalézal  vjezd  
do  samotného  hradu.  V těchto  místech  registrujeme  pouze  terénní  relikty,  které  vznikly 
destrukcí zděné konstrukce. Cesta nevedla přímo do hradu, ale podobně jako na Točníku  
na  jakési  předdvoří,  které  se  rozkládalo  severně  od  hradu.  Z obvodové  fortifikace,   
kterou lze předpokládat na hraně terénu se nezachovalo zhola nic. Pouze ve svahu nalézáme 
relikt valu, který navazuje na hradní příkop a ohýbá hrad na severní a západní straně. 

Jádro  hradu  bylo  koncipováno  na  obdélném  půdorysu  kolem  středního  nádvoří 
obklopeného  obytnými  budovami  Z jádra  hradu  se  zachovala  především  severní  strana,  
část  východní  a  západní,  které  jsou  velmi  poškozené.  Severní  strana,  byla  jako  jediná 
zkoumaná archeologickým výzkumem v letech 1928 – 1929 a obsahuje základy rozměrné 
obytné budovy a vstupní věže s předbráním, na východě se nad příkopem zachovala čelní 
fortifikace a na západě pozorujeme zbytky velmi velké obdélné budovy, která ovšem nebyla 
archeologicky zkoumána.

Druhá hradní brána

Do jádra hradu se pak vstupovalo druhou věžovou branou umístěnou zhruba ve středu 
severní  fronty.  Brána  byla  situována  podobně  jako  na  Točníku  v boční  frontě  hradu  
a byla otočená o 90 stupňů k ose ostrohu na sever, tak aby jí nebylo možno poškodit možným 
odstřelováním  z ostrohu.  Samotná  věž  byla  vybavena  předbráním,  které  obsáhlo  příkop 
zamezující přístup ze tří stran. Zeď vymezující příkop je široká 90 – 100 cm a dnes dosahuje 
výšky terénu,  ale  je   pravděpodobné,  že  vystupovala  na  povrch  v podobě  hradební  zdi,  
která zesilovala obranu brány. Věž měla rozměry 7 x 7 m a šíře jejích zdí činila 160 cm.  
Její čelo je ovšem podstatně slabší a je vysunuté z obrysu hradu, což dává tušit, že věž byla 
vybavena kolébkovým padacím mostem, respektive dvěmi mosty,  jeden pro pěší a druhý  
300 Cyril MERHAUT: Kaple na Novém hradě u Kunratic. Method XXXVIII, 1902, 97-99; Idem: Čtení o Novém 
hradu u Kunratic. Praha 1912, 43; hájovna i kaple na počátku 19. století zpustla a roku 1819 byla zbořena 
hájovna. Kaple byla údajně oválná a stála uprostřed hradního nádvoří. Ibidem 88.
301 Národní listy 1882 
302 Tomáš  DURDÍK:  Nový  hrad  u  Kunratic  a  jeho  postavení  ve  vývoji  české  architektury.  Archeologica 
Pragensia V, 1984, 173-190, 35. 
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pro vozy. Kolébkový padací most má téměř vždy vysunuté a ztenčené čelo s vnitřní vpadlinou 
pro zaklopení zadní části mostu, umístěné ve vlčí jámě. Tyto pozůstatky jsou velmi dobře 
patrné  především  na  archivních  snímcích  z doby  výkopu  pořízené  Cyrilem  Merhoutem, 
současný  stav  je  v této  části  žalostný,  většina  konstrukcí  zachycených  na  fotografiích  
se rozpadla, ale i tak je možné souhlasit s názorem T. Durdíka, že se jedná právě o tento typ 
padacího mostu

Severní palác

Palác byl situován při severní straně areálu a to mezi čelo hradu a branskou věž. Palác 
měl obdélný půdorys o celkové délce 25 x 11,5 m. otočený užší stranou k ostrohu. Z paláce 
se  zachovaly  sklepy  zasekané  do  skály  a  přístavek  na  nádvorní  straně  odkud  byl  sklep 
přístupný po širokém schodišti, které mělo zděné stupně, dnes již zcela rozpadlé. Sklep měl 
vnitřní rozměr 22,5 x 8,5 m a byl klenutý valenou cihelnou klenbou. Klenba byla podepřena 
dvěmi mohutnými cihelnými pasy, které nesly příčky v patrech paláce, přičemž střední část 
byla větší než navazující boční.303 Tento stav je opět patrný na dobových snímcích z doby 
výkopů, dnes jsou tyto cihelné pasy i dělící zdi, až na drobné pozůstaly na jižní zdi zcela 
zaniklé.  Toto  řešení  by  asi  navazovalo  na  starší  přemyslovské  řešení  tzv.  „bytů“  
jak se domnívá T. Durdík. Šíře bočních zdí byla 140 cm v úrovni sklepa a v úrovni terénu 
120 cm. Palác byl budován technikou s použitím spár i šmorců současně, takže z existence 
spár prakticky nelze odvodit průběh stavby, která byla realizována ve velmi rychlém tempu. 

Palác byl v horních patrech vybaven krby, jak nasvědčuje zachovaná krbová římsa  
a  konzola z jednoho krbu v Lapidáriu  Národního muzea.  Tato krbová římsa  patří  k vůbec 
nejbohatěji provedenému krbu, který známe z českých hradů vůbec, srovnání snesou jen krby 
na Točníku, které ovšem působí podstatně strožeji. Krbová římsa má bohatou profilaci, která 
přechází i na konzolu a ta je několikrát komplikovaně prolamována. Na vnější straně konzoly 
se  nachází  kamenická  značka  v podobě  majuskulového  písmene  E.  Na  překladu  krbu  
je dodnes patrná zelená polychromie. 

 Některé  z horních  podlaží  bylo  klenuto  žebrovou  klenbou,  jak  dokládají  zprávy  
o nalezených klenebních žebrech, které stejně jako i nalezené zbytky ostění oken a dveří jsou 
nezvěstné.  

Východní strana 

Východní,  nebo respektive čelní strana byla  řešena tak, že masivní hradba o šířce  
2,4 m, vybíhala šikmo od severovýchodního nároží paláce a v jeho přibližném středu (pokud 
započítáme  šířku  schodišťového  přístavku  a  na  něj  navazující  eventuální  arkády)  se  zeď 
zlomila v pravém úhlu k jihu, čímž vznikl břit směřující proti směru možného odstřelování, 
ale je nutné podotknout, že jeho hrana byla asi zakryta první věžovou branou. Průběh této 
čelní stěny směrem k jihu je možné pozorovat do vzdálenosti až 30 m od břitu kde je další 
průběh přerušen kamenolomem. V prostoru mezi palácem a hradbou byl dělen šikmou zdí  
(k paláci,  k hradbě byla  v pravém úhlu)  o  šířce 2 m,  což dává tušit,  že  ténto  prostor  byl 
vyplněn zástavbou. Jestli se zde dále nacházely další budovy přiložené k této hradbě, není 
zcela jisté, ale na půdorysu D. Menclové je zachycena zeď, která je souběžná s čelní hradbou. 
Dnes tuto zeď již není možné lokalizovat. 

Západní strana 

303 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady I, II. Praha 1976, 178.
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Tato část nebyla zkoumána archeologickým výzkumem, takže na povrch vystupují  
jen  kratší  úseky zdí,  které  dávají  jen  mlhavou  představu o  zde  se  nacházející  zástavbě.  
Zdá se, že celá tato strana byla zastavěna jednou velkou budovou, která byla v úrovni přízemí 
členěna příčkami. Její rozměr činil 34 x 9 m a šíře jejích obvodových zdí byla stejně jako  
u severního paláce 120 cm, šířka dělící příčky byla 100 cm. Z budovy se zachoval krátký úsek 
nádvorní zdi v severní části v místech, kde navazovala na obvodovou hradbu, další zbytky  
se nacházejí v jižní časti, kde jsou patrné drobné pozůstatky vnější jižní zdi. 
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4.6. Pražský hrad, Starý palác 

Starý palác Pražského hradu představuje bezpochyby vůbec nejstarší  dosud stojící  
a  stéle  fungující  profánní  stavbu  v Čechách.   Písemné  dějiny  tohoto  objektu  je  možné 
dohledat až na samé počátky psané historie  a jeho nejstarší  zděné části  jsou jen o sto let 
mladší.  Přesto,  že  se  tato  práce  zaměřuje  především  na  dobu  Václava  IV.  bude  nutné,  
pro správné pochopení stavebního vývoje paláce, se podrobněji zabývat i dobou karlovskou 
a  částečně  i  dobou  husitskou  a  pohusitskou.  Rovněž,  vzhledem  k rozsahu  a  zaměření  
této práce bude nutné omezit na minimum dějiny paláce v době přemyslovské. 

Dějiny objektu, Starý palác Pražského hradu v době Karlově. 

Pražský hrad vstupuje do lucemburské éry neslavně, původní přemyslovský palác byl 
někdy krátce před rokem 1303 zničen obrovským požárem a nebyl již za života Václava II. 
obnoven.304 Na  opravu,  nebo  spíše  na  radikální  přestavbu  si  palác  musel  počkat  celých  
30 let305 až do návratu mladého Karla IV., který jej našel ve velmi špatném stavu a musel 
z počátku  bydlet  na  Starém  městě,306 nebo  později  v Purkrabském  paláci.307 Karel  IV.  
se z daným stavem ovšem nesmířil,  ale  „Hned tam počal znova stavěti  a zřiovati  zřícené  
budovy  královské,  které  byly  dříve  před  třiceti  lety  spáleny  ohněm  a  ležely  pusté,  a  
s úspěchem i s důmyslnou snahou dokonale obnovovati, jako se čte o králích izraelských.“308 

jak nás informuje soudobá Zbraslavská kronika. Později to, co našel na hradě, sám popsal ve 
vlastním životopise takto: „A hrad Pražský tak byl opuštěn a zkažen i zrušen; nebo od času  
krále Přemysla všechen položen byl až na zemi.309 Na kterémžto miestě znovu sieň310 velikú  
a  krásnú  s velikými  náklady  vzdělati  jsme  kázali,  jekožto  dnešní  den  zjevno  jest  
ohledujícím.“311 

Přestavba zahájeáa po návratu Karla IV. trvala několik let a měla několik stavebních 
etap. K roku 1335 Zbraslavská kronika uvádí, že  „král Jan dal mnoho stavěti na Pražském 
hradě, tak ve Větším Městě na domě svého obydlí a též ve slohu francouzském pracovati,  
ale  ty  domy,  které  se  nyní  stavějí  na  hradě,  začal  dříve  markrabě  Karel.“312 Zdá  se,  
že  královský  palác  byl  relativně  rychle  stavěn  a  patrně  již  na  počátku  40.  let  hotov. 
Dokončená stavba jistě vzbuzovala obdiv, který opakovaně zdůrazňují doboví kronikáři jako 
304 Václav II žil od roku 1303 do své smrti na Starém městě pražském přebýval v hostinském domě Konráda, 
zlatníka, nedaleko dominikánů u sv. Klimenta (dnešní Klementinům), Zbraslavská kronika, František 
HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1975, 137.
305 Dobu 30. let uvádí Zbraslavská kronika může se ovšem jednat o dobu jen přibližnou, Fontes rerum 
Bohemicarum IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884, 318.
306 Zbraslavská kronika uvádí, že Karel IV. bydlel asi dva měsíce v domě své matky, Fontes rerum Bohemicarum 
IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884, 318.
307 Vita Caroli, in: Fontes rerum Bohemicarum III, Josef  EMLER (ed.), Praha 1882, 380.: „pozdě přijedechme 
na hrad Pražský. I tažechme v stary duom purkrabin, tu ježto jsme přebývali několik let dřieve, než sieň veliká 
byla udělána“ Fontes rerum Bohemicarum III, Josef  EMLER (ed.), Praha 1882, 380.
308 Fontes rerum Bohemicarum IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884: „Incepit mox inibi ruinosa 
edificia regalia, que prius ante annos triginta igne concremata fuerant et desolata iacuerant, reedificare et  
instuere et sarta tecta, prout de regibus Israhel legitur, efficaciter et cum ingeioso studio insturare.“
309 Myšlen je samotný královský palác. 
310 myšlen je velký palác viz latinský text: palacium magnum
311 Vita Caroli, in: Fontes rerum Bohemicarum III, Josef EMLER (ed.), Praha 1882, 379; „Castrum vero  
Pragense ita desolatum, destructum ac comminutum fuit quod a tempore Ottogari regis totum prostratum fuit  
usque ad terram. Ubi de novo palacium magnum et pulchrum cum magnis sumptibus edificar procuravimus,  
prout hodierna die apparet intuentibus“ Vita Caroli, ibidem: 348.
312 Zbraslavská kronika, František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1975, 412; „Eodem tempore Johannes rex 
Boemie, tam in castro Pragensi quam in Maiori civitate in domo habitacionis sue mandavit plurimum edificari  
et eciam modo Gallico laborari, varum tamen ea, que fuit nunc in castro edificia, prius per Karolum marchioem 
fueran inchoata.“ Fontes rerum Bohemicarum IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884, 331.
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Kronika  Beneše  z Weitmile:  „Krátce  nato  začal  již  stavět  dům  neboli  palác  královský  
na Hradě pražském, dílo neobyčejné a nákladné.“313 František Pražský, který píše o stavební 
činnosti Karla IV. toto:  „A zakrátko postavili královský dům, hodný obdivu, jakého nebylo  
v tomto království dříve nikdy vidět. Vybudoval ho značně vysokým náklady podle domu krále  
francouzského.“314 Oba dva ovšem jistě čerpali ze Zbraslavské kroniky, ale větší pozornost  
je ovšem nutné věnovat zprávě Františka Pražského, která je sice téměř identická se zněním 
Zbraslavské kroniky a v dané i následných pasážích je na ní zcela závislá, ale uvádí údaj, 
který přímo v předloze nenajdeme a to, že palác vznikl „podle domu krále francouzského“ 
což vedlo řadu badatelů k nekritickému přejímání teze o francouzské původu stavby. Teprve 
poslední práce D. Líbala na základě podrobného stavebně historického výzkumu vyslovila 
pochybnosti o francouzském, nebo přímo pařížském původu stavby.315 U Františka Pražského 
se s největší pravděpodobností ovšem jedná o autorské převyprávění a přibarvení jiného líčení 
Zbraslavské kroniky k roku 1335 (viz nahoře) o tom, že Jan Lucemburský nechal na Hradě 
a v Praze stavět paláce „modo Gallico“, tedy po způsobu francouzském, což je ve středověku 
běžné označení gotického slohu, které je k tomuto roku u Františka vypuštěno. 

Další stavební aktivitu Karla IV., která se dotýkala především opevnění a jen okrajově 
paláce, registrujeme k roku 1369, kdy, jak píše Beneš Krabice z Weitmile“ „císař pozoroval,  
že  Pražský  hrad,  v němž  choval  velký  poklad  a  mnoho  ostatků  svatých,  není  opevněn,
 a to zvláště na jižní straně. Proto přikázal vykopat veliký  a velmi potřebný příkop mezi  
Hradem  a  Menším  Městem  pražským.“316 Tehdy  s příkopem  byla  jistě  vystavěna  nová 
parkánová  zeď  nad  příkopem,  která  se  dosud  zachovala  v partiích  před  palácem.  Vznik 
nového opevnění byl doprovozen i čistě reprezentativním prvkem, totiž roku 1370 „chtěl náš 
pan císař ukázat nádheru a slávu Českého království,  protože se k němu sjížděla knížata,  
předáci a šlechtici ze všech končin světa. Proto dal dvě věže Pražského královského hradu, 
jednu  na  východě  a  druhou  na  západě,  pokrýt  olovem  a  navrch  pozlatil,  takže  ty  věže  
za jasného počasí zářily a leskly se na velmi velikou vzdálenost.“317

313 Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, in: Kroniky doby Karla IV. Bláhová, M. (ed.), Praha 
1987, 195; „Ipse eciam exstruxit palacium regale funditus et de novo in castro Pragensi de miro et magnifico 
opere, prout hactenus cernitur.“ Fontes rerum Bohemicarum IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 
1884, 504.
314 Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, in: Kroniky doby Karla IV. Marie BLÁHOVÁ (ed.), 
Praha 1987, 195; Et in brevi tempore domum regiam construxit numquam prius in hoc regno talem visam, ad 
instar domus regis Francie cum maximis sumptibus edificavit“ Fontes rerum Bohemicarum IV, Josef EMLER / 
Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884, 413b.
315 Dobroslav LÍBAL: Stavební vývoj Starého paláce Pražského hradu do husitských válek do úrovně 
Vladislavského sálu, in: Castellologica Bohemica 7, 2000, 73: Pozoruhodná je charakteristika Karlova paláce v 
kronice Františka Pražského „a v krátké době zbudoval král palác jaký v tomto království dosud nikdy nebyl  
spatřen, na způsob domu krále francouzského s největším nákladem“ Z Karlova paláce zbývá relativně málo 
architektonických detailů, žádný z nich však nepřipomíná umělecké prostředí soudobé francouzské gotiky. 
Chvála a obdiv se musely vztahovat především na zaniklé palácové interiéry hlavního palácového patra nad 
úrovní Vladislavského sálu
316 Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, in: Kroniky doby Karla IV. Marie BLÁHOVÁ(ed.), 
Praha 1987, 242; Eodem anno dominus noster imperator, quoniam ad ipsum confluebant principes et proceres ac 
nobilec de omnibus patibus mindi, volens ostendere magnificentiam gloriae regni sui Boemiae, fecit cooperiri 
duas turres reales in castro Pragensi, unam ad orientem, aliam ad occidentem, cum plumbo et auro desuper, ita ut 
aedem turres lucerent et resplenderent tempore sereno ad longam valde distantiam. Fontes rerum Bohemicarum 
IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884, 541.
317 Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, in: Kroniky doby Karla IV. Marie BLÁHOVÁ (ed.), 
Praha 1987, 242 – 243; Eodem anno dominus noster imperator, quoniam ad ipsum confluebant principes et 
proceres ac nobilec de omnibus patibus mindi, volens ostendere magnificentiam gloriae regni sui Boemiae, fecit 
cooperiri duas turres reales in castro Pragensi, unam ad orientem, aliam ad occidentem, cum plumbo et auro 
desuper, ita ut aedem turres lucerent et resplenderent tempore sereno ad longam valde distantiam. Fontes rerum 
Bohemicarum IV, Josef EMLER / Jan GEBAUER (ed.), Praha 1884, 541.
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Starý palác Pražského hradu za Václava IV.

Karlovská doba končí smrtí císaře 29. listopadu 1378. Poté bylo tělo zesnulého císaře 
nabalzamováno a po jedenáct dní bylo vystaveno v síni královského paláce, dvanáctého dne 
bylo odneseno ve smutečním průvodu přes Malou Stranu a Staré a Nové město pražské na 
Vyšehrad.318 Nová a později i pohnutá doba Václava IV. z počátku začínala slibně a plynule 
navazovala  na dílo Karla  IV. To ovšem netrvalo dlouho jak se brzo projevilo  i  v užívání 
Starého  paláce  na  Pražském  hradě.  Václav  IV.  totiž  velmi  záhy  opustil  Pražský  hrad  
a již nikdy nepřesídlil zpět. Toto se možnánudálo na konci roku 1382, nebo počátkem roku 
1383 a následně je král Václav IV. doložen v domě čp. 922 u Černého orla na nároží Dlouhé 
ulice  a  ulice  V kolkovně,319 krátce  na  to  se  definitivně  odstěhoval  do  Králova  dvora  
u  sv.  Benedikta,  kde  je  8.  února  doložen  „ve  dvoře  králové  na  Starém  městě.“320 Tyto 
informace se opírají o barokní prameny, takže toto datum je jen velmi přibližné. 

Důvod,  proč  Václav  IV.  opustil  Pražský  hrad,  dobové  prameny  nezaznamenaly,  
a  tak  byla  hledána  příčina  v povahových rysech  mladého  panovníka  a  to  již  od  nejstarší 
literatury.  Skutečný  důvod odhalil  až  stavebně  historický  výzkum J.  Muka a  D.  Líbala,  
ten  totiž  přesvědčivě  ukázal,  že  přestavbě  Václava  IV.  předcházel  mohutný  požár,  který 
z větší části poškodil celý palác a zvláště na východním konci paláce, a proto se palác stal po 
jistou dobu neobyvatelný.321 V této  ranné době Václav  IV.  ještě  neměl  důvod se vyhýbat 
Pražskému hradu a je evidentní, že okamžitě zahájil práce, které nejen opravovaly škody po 
požáru, ale palác výrazně rozšiřovali, i když v jiném rozsahu než jak líčí dosavadní literatura a 
je zřejmé,  že se jeho vztah k Pražskému hradu v průběhu stavby změnil,  což se projevilo 
především v opuštění dostavby kaple Všech svatých. Kdy přesně přestavba začala a ani kdy 
skončila, nevíme. Je velmi pravděpodobné, že palác byl již kolem roku 1387 opraven, tehdy 
sem byla přenesena mrtvá královna Johana z Karlštejna.322 Později byl palác Václavem IV.  
a královským dvorem využíván jen příležitostně jako 15. března roku 1400 se „in palacium 
regium“ konala slavnost ke korunovaci královy Žofie323 ovšem, bez účasti samotného krále 
Václava IV. 

Václav IV. za života nenašel cestu zpátky na Pražský hrad, a poté co v předhusitské 
Praze již nebylo bezpečno, dal přednost stavbě Nového hrádku u Kunratic, kde také 16. srpna 
1419 skonal. Měl být pohřben podobně jako jeho otec Karel IV. ale v situaci, která propukla 
po jeho smrti  to nepřicházelo v úvahu. Jeho tělo bylo po několika dnech strastiplné cesty 
přeneseno na Pražský hrad a uloženo v kapli svatého Václava, pietního vystavení v paláci  
se tedy nedočkal.324

318 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III,  Praha 1875, 317; Die Chroniken der Stadt Augsburg I, in 
den Chroniken der deutschen Städte Band IV, V, Ferdinand FRENSDORFF (ed.), Leipzig 1865, 59 – 62.
319 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy II,  Praha 1871, 330; BERGHAUER Jan Tomáš Vojtěch: 
Proto Martyr poenitentiae S. Johannes Nepomucensis I. Augsburg 1736, 202.
320 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy II,  Praha 1871, 330
321 Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – Starý palác II. a, b, – SHP, Pasport SÚRPMO 1988, rkp., 441: 
Příčinou přesídlení Václava IV. byl rozsáhlý požár, který zničil honosný Karlovský palác v němž naprosto 
převládaly trámové stropy. Doklady požáru jsou dobře patrny např. v jižní stěně východního prostoru tzv.  
Karlova paláce a na západní zdi královské kuchyně. Fiala zjistil těžké poruchy způsobené ohněm i na ostění  
některých arkád. Jan MUK: K vývoji královského paláce Pražského hradu ve 14. století, in: Castrum pragense I. 
1988, 223 – 226.
322 Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského IV, Praha 1866 – 70, 126: „portata est ad 
palatium regis et ibi stetit per totam nectem“
323 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XII, Vincenz BRANDL (ed.), Brno 1890, 27 – 28; jako první tuto 
událost převyprávěl V. V. Tomek,  Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III,  Praha 1875, 405 – 406; 
Wáclav Wladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského IV, Praha 1870, 126. BARTOŠ František 
Michálek: Čechy v době husově 1378-1415, České dějiny II/6, Praha 1947, 168 – 170; SPĚVÁČEK Jiří: Václav 
IV., Praha 1986, 308 – 309. 
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Starý palác v době husitské revoluce

Hned  druhý  den  po  smrti  Václava  IV.  vypukla  v Praze  obrazoborecká  bouře,  
jež neměla obdoby, a které padlo za oběť několik klášterů a kostelů v čele se smíchovskou 
kartouzou.325 Tuto  prvotní  bouři  se  podařilo  regentské  vládě  královny  Žofie  a  Čeňka 
z Vartenberka uklidnit, ale již na podzim se chystaly události, při kterých se již bude bojovat 
o Pražský hrad. Události, které se staly v Praze nenechali regentskou vládu v klidu  „Potom 
v úterý po sv. Havlu, jinak dne 17. měsíce října, užila česká královna Žofie a jistí páni tohoto  
království  a  zvláště  pan  Čeněk  z Vartenberka,  jinak  z Veselí,  jinak  nejvyšší  půrkrabí  
Pražského hradu, Vilém u Házmburka, zvaný Zajíc, Jan Chudoba, zvaný Rálsko, pokladů  
po smrti krále Václava zůstavených, za ně si povolali na pomoc Němce a jiné cizozemce proti  
Pražanům  a  obsadili  Pražský  hrad,  klášter  Strahovský,  klášter  svatého  Tomáše  a  dvůr  
arcibiskupův.“326a dala „na mostě přes Vltavu vybudovali dřevěné věže a brány“327 Následné 
těžké boje, které začaly již 4. listopadu měli za následek nebývalé zpustošení Malé strany 
„Pražané  staroměstští  i  novoměstští  v sobotu  před  sv.  Martinem (4.  listopadu)  zaútočili  
na  Malou  Stranu,  protože  na  arcibiskupově  dvoře  i  jinde  se  usadilo  a  opevnilo  mnoho 
žoldnéřů ... Ty žoldnéře Pražané přepadli,  pobrali jim koně i zbroj a způsobili jim velkou 
škodu. Arcibiskupský dvůr i některé jiné domy vypálili. A tak tu Malou Stranu pomalu pálili  
jednak Pražané, jednak posádka Hradu, až ji celou vypálili. ... A celou tu noc zvonili k útoku,  
na radu a pobízení kněží, zejména kněze Ambrože, který byl vypovězen z Hradce. K tomu ještě  
přijelo  na  pomoc  Pražanům veliké  množství  Táborů  s ženami  a  se  zástupem ozbrojenců  
a za hejtmana měli  Mikuláše z Husi.  Z Hradu na ně královští  stříleli  z děl.  I  byla to  noc 
zármutku, úzkosti, nářku a smutku, kterou je možno přirovnat k soudnému dni, takže česká 
královna Žofie s Oldřichem z Rožmberka v noci s velikým strachem uprchla z Hradu. Však 
žoldnéři udrželi Hrad jen s námahou. Kolem třetí hodiny v noci zůstalo na Malé Straně jen  
něco  málo  Pražanů;  královští  žoldnéři  pak  vyrazili  z Hradu  a  vyloupili  malostranskou 
radnici, spálili městské knihy a zničili domy pod Hradem“328 13. listopadu se podařilo mezi 
Královnou a pražskými obcemi uzavřít příměří, které mělo trvat až do příštího roku.329

Příštího roku se boje o pražský hrad rozhořely znova a to s větší intenzitou. Křížová 
výprava,  kterou  Zikmund  chystal  na  jaro  1420  a  poprava  Vratislavských  husitů,  přiměla 
Čeňka z Varteberka, aby se zmocnil hradu a spojil se s Pražskými městy330 a při té příležitosti 
oloupil  a  vyhnal  katolíky,  kteří  se  stáhli  na  hrad  z města.  Ovšem Čeněk,  majíce  povahu 
korouhvičky, když uviděl, že obléhání Vyšehradu nikam nevede, tak se opět přidal na stranu 
Zikmundovu  a  s příslibem  odpuštění  jeho  předešlé  zrady,331 vpustil  do  hradu  7.  května 
královské  vojsko.332 Ještě  téhož  dne,  když  se  tato  zpráva  roznesla,  vyvolala  velkou  vlnu 
324 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy IV,  Praha 1885, 6, 7. Královna Žofie nechala připravit tělo 
Václava IV. k cestě do Prahy, kde měl být v několikadenním průvodu vystavován v pražských kostelech, stejně 
jako jeho otec, ale vzhledem k právě propuklé bouři byl uložen na Vyšehradě v kostele sv. Petra a Pavla odkud 
byl teprve po třech dnech , 20. srpna přenesen na Pražský hrad a to přes Zbraslav, takže v katedrále byl uložen až 
ráno 21. srpna. 
325 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 33; Ze starých letopisů 
českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), Praha 1981, 58.
326 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 34.
327 Enea Silvio PICCOLOMINI, Enea Silvio Historia Bohemica, Praha 1998, 111.
328 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 61 – 62.
329 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 38.
330 Ibidem 52; Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského 
originálu), Praha 1981, 64.
331 Enea Silvio PICCOLOMINI, Enea Silvio Historia Bohemica, Praha 1998, 119: (Císař) Čeňka zláká velkými 
sliby, aby mu vydal Pražský hrad, a umístí tam čtyři tísíce jezdců, aby zneklidňovali město
332 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 54, 56; Ze starých 
letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), Praha 1981, 
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nevole,  a  „někteří  lehkovážnější  z obce  nemajíce  žádného  vůdce,  napadli  útokem  hrad  
Pražský,  pronikli  až  k prvním  branám  a  začali  vylamovati  dveře  s mřížemi.  Když  to 
zpozoroval  pan  Čeněk,  ze  strachu  chvatně  ujel  z Hradu  jednou  branou  s hrstkou  svých 
lidí  ...“333 Neorganizovaný  útok  nicméně  hrad  nezdolal  a  Pražané  následně  obsadili 
Strahovský  klášter  a  snažili  se  odtud  dobývat  Pražský  hrad.  Teprve  po  příjezdu  dalších 
královských posil se stáhli ze Strahova a vypálili kláštery na Malé Straně a začali budovat 
opevnění  u  Karlova mostu.334 Další  útok nedal  na sebe  dlouho čekat,  28.  května  přitáhlo 
k Hradu početné spojenecké vojsko Pražanů, Táborských, Žateckých a Lounských a začalo 
obléhat  Pražský  hrad.335  Pražané  si  rozestavěli  praky  na  Pohořelci  a  odtud  odstřelovali 
Pražský  hrad,  
ale  královské  posádce  se  podařilo  je  zničit  střelbou  z děl.  Následně  byl  učiněn  pokus  
o vyhladovění hradu, takže byly uzavřeny přístupové cesty k hradu a posádka již brzo pocítila 
nedostatek potravin.336 12. července se Zikmundovi podařilo lstí prolomit obležení a dodat 
posádce  velké  množství  potravin,  zásob  a  střeliva,  což  vedlo  k ukončení  obléhání  
14. července se husitské vojsko stáhlo na Nové město.337

„Potom 30. dne června, což byla nedle nejbližší  po sv.  Petru apoštolovi,  přiblížil  
se  uherský  král  Zikmund se  silným vojskem jak  Čechů,  tak  mnohých a  rozličných  cizích 
národů k Pražskému hradu. A po slavnostní mši byl sám s některými přednějšími od kněžstva 
s procesím, zvoněním na velké zvony, s chvalozpěvy a písněmi slavnostně přijat na Pražský  
hrad...“338 Po prohrané bitvě na Vítkově se nechal 28. července korunovat na českého krále 
a  krátce  na  to  30.  července  se  stáhl  z Prahy  do  Kutné  hory  a  zanechal  Pražský  hrad  a 
Vyšehrad dobře zásobený k obraně.339 Následně se pozornost obou bojujících stran obrátila 
k Vyšehradu,  kde později  Zikmund  utrpěl  další  drtivou porážku a  „Potom král  z obavy,  
aby nebyl Pražský hrad, jako i Vyšehradský, nemaje potravin od Pražanů obsazen, vyplenil  
vesnice i městečka, dal dovézti v sobotu před sv. Martinem hojnost potravin.“340 

11. května 1421 bylo zahájeno další obležení Pražského hradu, které vedl Carda.341 
Po návratu početného pražského vojska z východočeského tažení se posádka rychle vzdala  
a  bylo  dojednáno  24.  května  příměří,  které  hradní  posádce  slibovalo  svobodný  odchod  
do 14 dnů atd., k čemuž došlo 7. června. Následně byl Pražský hrad vyrabován, byly zničeny 
obrazy v katedrále a Pražskému hradu hrozil stejný osud jako Vyšehradu, protože „zamýšlela 
lotrovská  obec  rozbořiti  Hrad  s chrámem  našich  patronů“342 k  čemuž  naštěstí  nedošlo.  
Tehdy také píše Zikmund na Čáslavský sněm: „Také slyšíme, že ste obrazy zbili w kostele  
Pražském,  a  na  tom  ste  ostali,  a(by)  ten  hrad  a  kostel  obořen  byl  ...  nečiňte  toho  
ani dopúštejte, by to bylo bořeno“343

64.
333 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 57 – 58.
334 Ibidem 58.
335 Ibidem 70; Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského 
originálu), Praha 1981, 64.
336 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 71; Enea Silvio 
PICCOLOMINI, Enea Silvio Historia Bohemica, Praha 1998, 121.
337 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 71.
338 Ibidem 78.
339 Ibidem 100.
340 Ibidem 166.
341 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 78.
342 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 225.
343 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1844, 233; Vavřinec z Březové, Husitská kronika. František HEŘMANSKÝ (ed.), Praha 1979, 238.
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Po přijetí Zikmunda Korybuta za zemského správce, se usnesla velká obec Pražská  
28. května 1422, že mu bude postoupen Pražský hrad,344 kde následně měl svého purkrabího 
a posádku až do roku 1427,345 ale sám sídlil na Starém městě pražském. Po jeho odchodu byl 
hrad opět podřízen Staroměstským konšelům,  kteří  zde měli  svého purkrabího a 15.  října 
1429 bylo po dohodě s Novoměstskými ustanoveno, že Staroměstští budou držet purkrabství 
až do doby než bude zvolen nový správce celé země.346

Pražský hrad v době Zikmundově

„Téhož roku (1436) ve čtvrtek před sv. Bartolomějem (23. srpna) přijel pan císař Zikmund 
kolem poledne s velkou slávou do Prahy zároveň se svou paní Barborou, královnou uherskou,  
která však dosud nebyla korunována na císařovnu a českou královnu. Tam byl přijat pány  
rytíři, zemany, pražskými měšťany i jinými měšťany českých měst jakožto pán a král český,  
před branami mu purkmistři a měšťané podali klíče od města i hradu a on jim je milostivě  
zase svěřil.“347

V jakém  stavu  tehdy  našel  Pražský  hrad,  nevíme.  Dobové  kroniky  nás  bohužel 
neinformují, ale nelze mít pochyby o tom, že opakované obléhání a následný nájezd pražské 
lůzy,  stejně jako dlouhodobý pobyt  královské a husitské vojenské posádky,  též i následné 
chátrání,  si  vybraly  svou  daň  a  uvedly  Starý  palác  do  dezolátního  stavu,  je  rovněž 
pravděpodobné, že tehdy byl palác zasažen požárem, jehož zbytky odhalil stavebně historický 
výzkum J. Muka a D. Líbala.348 O stavu hradu v těchto letech nepřímo vypovídá i smutná 
událost z roku 1431  „téhož roku dva nebo tři dny před svátkem Nanebevzetí Panny Marie  
(15. srpna) se ubíralo procesí s tělem Páně ze Starého Města na oslavu vítězství nad Němci,  
před Pražským hradem se však prolomila přední část mostu a bylo tam, jak se všeobecně  
říkalo, hned šedesát mrtvých a šedesát a více raněných, z nichž někteří zakrátko zemřeli.“349 

Hrad bylo jistě nutné opravit a tak nás jistě nepřekvapí dobová zpráva, že palác byl 
opraven  Zikmundem,  kterou  uvádí  německy  psaný   spis  o  korunovaci  krále  Albrechta 
„Coronatio Adalberti.“ Tento velmi podrobný popis zachycuje celou ceremonii, zaznamenává 
i  její  účastníky  a  následně  popisuje  tažení  na  Tábor.  Všimneme  si  především  situace  
po korunovaci kdy byl  Albrecht odveden „in das pallas des keisers Sigemundes, dem got  
gnode, das her hatte lossen bawen“ a dále „Do woren mehe wen XL tische gedacket und 
besunder dem konige eyn tisch enpore.“ 350 Oprava paláce, kterou zjednal Zikmund musela 
proběhnout jen ve velmi krátkém čase po jeho přijetí v Praze (23. srpnem 1436) a  začátkem 
roku 1437, kdy již palác byl v provozu:  „Téhož roku, totiž 1437, o suchých dnech postních  
344 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek I, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1840, 213.
345 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy IV,  Praha 1885, 245, 333, 365.
346 Ibidem 414, 442, 672; Fontes rerum Bohemicarum V, Josef EMLER (ed.), Praha 1893, 617; Jaromír 
ČELAKOVSKÝ: Hrad Pražský a majetková práva k němu, in: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města 
Prahy (samostatný výtisk). Praha 190,  23.
347 Bartošek z Drahonic, Kronika,  in: Ze zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 
277.
348 Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – Starý palác II. a, b, – SHP, Pasport SÚRPMO 1988, rkp.; 
Dobroslav LÍBAL / Jan MUK: Pražský hrad – stavebně historický průzkum jižního průčelí Starého paláce. SHP. 
Pasport SÚRPMO 1974. rkp.; Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – stavebně historický průzkum 
jižního průčelí Starého paláce – patro Vladislavského sálu, SHP, Pasport SÚRPMO 1977, rkp.
Muk MUK Jan: K vývoji královského paláce Pražského hradu ve 14. století, in: Castrum pragense I. 1988, 223 – 
226.
349 Bartošek z Drahonic, Kronika,  in: Ze zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 
253
350 Scriptores rerum Silesiacarum, Band. 12, Geschichtschreiber Schlesiens des XV Jahrhunderts, Franz 
WACHTER (ed.), Breslau 1883, 21 – 23, též i Fontes rerum Bohemicarum VII, Josef  EMLER  (ed.), Praha, 39 - 
44
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(28. ledna) zasedal výše psaný pan císař společně s pány ... na prvním soudu na Pražském 
hradě  ve  velké  síni  (in  castro  Pragensi  in  magna  stuba)351 od  doby  třetích  hodinek  
až do nešpor; i v jiných dnech zasedali na soudě po celý měsíc...“352 O tom, že stavba proběhla 
v kvapném tempu ukazuje několik stavebních detailu,  kdy došlo k osazení  nedokončených 
článku (viz níže)

 Krátce nato 10. února byla znovu vysvěcena katedrála biskupem Filibertem a druhého 
dne  11.  února  se  na  hradě  odehrála  korunovace  královny  Barbory.353 Následné  zprávy  
o užívání paláce jsou velmi časté jako například: „Téhož roku zasedali o suchých dnech před  
svátkem sv. Trojice (od 22. května) a po dalších čtrnáct dní podruhé pan císař a vrchu psaní 
a rytíři na Pražském hradě ...“354 Roku 1437 na sv. Jiří připomíná se vodovod na Pražském 
hradě.355

Zikmund  z počátku  sídlil  v Králově  dvoře  u sv.  Benedikta,  ale  16.  srpna po svém 
návratu  z Chebu,  byl   Zikmund  slavnostně  uvítán  pražskými  kanovníky  s procesím  
a  řemeslníky,  kteří  jej  „uvedli  ho  se  slávou na  Pražský  hrad“356 kde  pobýval  až  do  11. 
listopadu 1437, kdy opustil Prahu.357 O tom, že Starý palác byl znova upraven pro obývání 
svědčí  i  správa  z roku 1441,  kdy královna  Barbora,  vdova po  císaři  Zikmundovi,  žádala 
Pražany, aby ji postoupili „Králův dvůr u sv. Benedikta a královské pokoje na hradě, kdyby 
tam chtěla bydlet“358 a oni její žádost odmítli.359 Po jeho smrti byl Pražský hrad spravován 
šesti hejtmany s nejvyšším purkrabím v čele.360

29. červena 1439 na Pražském hradě proběhla již zmíněná korunovace Albrechta,361 

který „Potom obědval ve velkém paláci na hradě“362 jak uvádějí staré letopisy české. Následně 

351 Fontes rerum Bohemicarum VII, Josef EMLER (ed.), Praha, 620; Pozůstatky desk zemských království 
českého r. 1541 pohořelých, Reliquiae tabularum terrae regni bohemiae anno MDXLI igne consumtarum, 
Svazek II, Josef EMLER (ed.) Praha 1872, 150.
352 Bartošek z Drahonic, Kronika, in: Ze zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 
278; podobně i Ze zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 124.
353 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy IV,  Praha 1885, 17;  Bartošek z Drahonic, Kronika,  in: Ze 
zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 277.
354 Bartošek z Drahonic, Kronika,  in: Ze zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 
278.
355 připomíná se jistý Matěj Hrnčíř řečný Perníček, který má povinnost „oddělati na trubach, po nichž se woda 
wede na hrad Pražský“ Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek I, František 
PALACKÝ (ed.), Praha 1840, 511.
356 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 126.
357 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy IV,  Praha 1885, 33 „uveden jest na hrad“; Jaromír 
ČELAKOVSKÝ: Hrad Pražský a majetková práva k němu, in: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města 
Prahy (samostatný výtisk). Praha 1907, 24.
358 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 146.
359 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy IV,  Praha 1885, 85. 
360 Ibidem 43, 51; Jaromír ČELAKOVSKÝ: Hrad Pražský a majetková práva k němu, in: Sborník příspěvků k 
dějinám hlavního města Prahy (samostatný výtisk). Praha 1907, 24.
361 podrobněji URBÁNEK,Rudolf: Věk poděbradský III/1. Praha 1915, 337 – 342; Bartošek z Drahonic, 
Kronika,  in: Ze zpráv a kronika doby husitské, Ivan HLAVÁČEK (ed.), Praha 1981, 280; Ze starých letopisů 
českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), Praha 1981, 134; 
Scriptores rerum Silesiacarum, Band. 12, Geschichtschreiber Schlesiens des XV Jahrhunderts, Franz 
WACHTER (ed.), Breslau 1883, 21 – 23, též i Fontes rerum Bohemicarum VII, Josef EMLER  (ed.), Praha, 39 – 
44.
362 Ze starých letopisů českých, Jaroslav PORÁK / Jaroslav KAŠPAR (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981,134.
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byl palác opět užíván jen příležitostně363, Albrecht a jeho následovníci totiž opět přesídlili do 
Králova dvora u sv. Benedikta. 

Přestavba Karla IV.

Přestože je tato práce věnována hradům Václava IV., musíme se zde zabývat vývojem 
Starého paláce Pražského hradu v době lucemburské alespoň ve zkrácené podobě jako celku, 
bez celkového rozboru by nedošlo ke správnému pochopení stavebního vývoje.  Při  popisu 
stavebního vývoje v lucemburské době musíme ovšem začít krátkým odstavcem věnovaným 
době přemyslovské, protože velké části paláce z této doby dodnes tvoří základ Starého paláce 
a  měly  vliv  stavební  vývoj.  Následující  kapitola  vychází  z poznatků  Karla  Fialy,  
který rekonstruoval Starý palác v období mezi  světovými válkami a to v podobě textových 
zápisků  a  plánů,  z poznatků,  které  nashromáždili  manželé  Menclovi,  z výsledků  stavebně 
historického průzkumu D. Líbala a J. Muka a nejnovějších poznatků P. Chotěbora. 

 Starý palác364 se  nachází  při  jižním obvodu a  to  zhruba v jeho středu původního 
značně rozlehlého Pražského hradu. Terén zde prudce klesal  k jihu a  obvodová románská 
hradba  je  založená  značně  ve  svahu  a  to  dokonce  tak  hluboko,  že  by  ji  bylo  možné,  
od kláštera sv. Jiří, přehlédnout. Hlavní část paláce tvořila náročná a na svojí dobu mimořádně 
velká obytný budova, která na východě přiléhala ke starší budově tvořící  základ pro kapli 
Všech  svatých.  Palác  byl   přiložen  svou  delší  stranou k masivní  jižní  hradbě,  která  byla 
v délce paláce vybavena řadou polygonálních věžic, Další, ale mladší a půlkruhová věžice 
vznikla  při  severní  stěně  paláce.  Palác  byl  samozřejmě  součástí  samostatného  hrazeného 
knížecího  okrsku.  Celý  areál  vznikl  poměrně  složitým  stavebním  vývojem  a  postupným 
narůstáním od počátku 12. století do poloviny 13. století. Západně od paláce se nacházela třetí 
věžová brána, která tehdy ještě nebyla spojena s palácem, ale existovala v rámci palácového 
okrsku. Následným stavebním vývojem se palác rozšiřoval především do prostoru severního 
dvorku,  kde  vznikla  dvě  obytná  křídla,  která  vymezovala  menší  nádvoří.  Další  nádvoří 
vzniklo v polovině 13. století západně od paláce před jižní branou, jeho západní stranu tvořil 
podélný  palác  s delší  stranou  sever-jih,  který  zcela  vyplnil  prostor  mezi  jižní  hradbou  
a severním ohrazením palácového dvora. 

Jižní hlavní  palác obsahoval  v suterénu jednu velkou a  rozměrnou valeně klenutou 
místnost,  která  se  rozkládala  v celém  rozsahu  paláce.  Na  východě  navazovala  na  starší 
podélnou budovu, která byla dodatečně přestavěna na kapli Všech svatých.

363 jako např.: v polovině dubna 1454 se král Ladislav přestěhoval dočasně i s celým dvorem na Pražský hrad, 
kde se účastnil katolického velikonočního obřadu: Inter alia scitote quod dominus Rex Sabbato Ramispalmarum 
escendit cum tota curia ad castrum pragense ...et sunt cause plures, quare fuit consultum sibi per istos dies stare 
in castro quam inferius in medio populi bipartite fidei, quia currebant vana verba et ociosa in foro hinc inde de 
inuidia illorum, qui non sub una specie communicat, contra fides concepta. De factis regni Bohemie, Erns BIRK 
(ed.) in: Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte und Kunst,  Wien 1849, 248; Rudolf 
URBÁNEK: Věk poděbradský III/2. Praha 1918; Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy VI,  Praha 
1886, 255.
364 Literatura k románské podobě Pražského hradu: Karel FIALA: Hrad pražský v době románské, Praha 1933; 
Jiří ČAREK: Románská Praha, Praha 1947, 14-172, zvláště 70 – 80; Ivan BORKOVSKÝ / Václav a Dobroslava 
MENCLOVI: Pražský hrad ve středověku, Praha 1946; iidem: Praha, hrad českých knížat a králů. rkp 1947; 
Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady I, Praha 1976, 70-79; Jan SOKOL: Architektura románského paláce 
Pražského hradu, in: Umění XXIX, 320 – 324; Tomáš DURDÍK / Petr CHOTĚBOR: Romanesque Vauluts of 
the Prague Castle Royal Palace, in: Život v archeologii středověku, Praha 1997, 169/175; Tomáš Durdík / Petr 
CHOTĚBOR: Zur Gestalt des romanischen Palas der Prager Burg, in: Forschungen zu Burgen und Schlössern 
IV, 1998, 197-204; Dobroslav LÍBAL: Stavební vývoj Starého paláce Pražského hradu do husitských válek do 
úrovně Vladislavského sálu, in: Castellologica Bohemica VII, 2000, 61 – 74. Zdeněk DRAGOUN: Praha 885-
1310, Praha 2002, 33-43; 

72



V prvním patře se nalézal velký sál a knížecí komora s krbem, která byla na severní 
straně obcházena chodbou a chodba existovala i mezi touto komorou a kaplí Všech svatých. 
Výška  tohoto  podlaží  odpovídala  úrovni  terénu  v nádvoří.  Uvažuje  se  i  existence  dalšího 
druhého patra, které zcela zaniklo.365 Existence tohoto druhého patra se mi jeví jako velmi 
pravděpodobná.  Toto  uspořádání  bylo  později  na  počátku  13.  století  zrušeno,  chodby  
a schodiště byly zcela odstraněny a takto vzniklý prostor byl zakryt plochým stropem, který 
byl podpírán středním průvlakem a středním kamenným pilířem. Tato přestavba zcela jistě 
degradovala původně velmi kvalitní prostor a to na úkor horního podlaží. 

Palác vznikal postupně jako nejstarší se jeví podélná budova pod kaplí Všech svatých, 
která je starší než samotná jižní hradba. K ní byl následně přistavěn první románský palác, 
který časově spadá do doby knížete Soběslava. Tento palác byl kratší než ten současný a zcela 
zanikl požárem při obležení Prahy Konrádem Znojemským. Starší než jižní hradba je i jižní 
věž, která vznikla asi s předstihem. Zdevastovaný palác byl znova vystavěn v době knížete  
a později i krále Vladislava. Přestavba se týkala jižního hlavní křídla paláce. Stavební aktivitu 
uzavírá  přetavba  východní  budovy,  kde  v horním  podlaží  vznikla  kaple  Všech  svatých 
vysvěcená  roku 1185.  Následně na počátku 13.  století  vzniká  severní  půlkruhová věžice  
a  později  je  zastavěn  severní  palácový  dvorek.  Přemyslovskou  periodu  uzavírá  výstavba 
západního křídla, které vzniklo roku 1252. Často se uvažovalo i o podílu Přemysla Otakara 
II., kterému dokonce K. Fiala přisoudil razantní přestavbu Karla IV. a to zvláště na základě 
srovnání severní arkády v přízemí Karlovského paláce a arkád na hradě v Písku, které jsou 
skutečně otakarské. V současné době v areálu Starého paláce nelze identifikovat žádné zdivo, 
které by bylo mladší, než západní křídlo z roku 1252. 

Takto  v rychlém  nástinu  vypadal  přemyslovský  palác  Pražského  hradu  předtím  
než na počátku 14. století, asi kolem roku 1303, tragicky vyhořel. Palác, jak nás informuje 
text  Zbraslavské  kroniky,  zůstal  třicet  let  neopraven  a  byl  vydán  na  pospas  destrukci  
a chátrání. V době návratu Karla IV. byla většina budov asi již v neopravitelném stavu a Karel 
IV. je nechal bez milosti odstranit. Zcela tak zanikla zástavba v severním palácovém nádvoří. 
V prvé řadě bylo rozšířeno severním směrem, čímž se značně zvětšila jeho plocha a také byla 
zvýšena úroveň terénu při paláci a to zhruba o 3 m, takže bývalá knížecí komora, která dříve 
byla v úrovni terénu se ocitla hluboko pod jeho úrovní. Ze samotného paláce byl ponechán 
zaklenutý  suterén,  část  jižního  zdiva  v rozsahu  prvního  patra.  To  se  zachovalo  zvláště 
v rozsahu střední části paláce. Zachována  byla kaple Všech svatých, která alespoň z počátku 
stále  fungovala.  Původní  románské zdivo bylo  ovšem dosti  slabé a bylo  na vnitřní  straně 
zesíleno přizdívkou, na které bylo následně vystavěna jižní zeď karlovského paláce. Palác byl 
prodloužen směrem k západu a vyplnil prostor mezi bývalým přemyslovským palácem a jižní 
věží. Tato věž byla zazděna a ztratila tak svou původní branskou funkci.  Poté bylo k věži na 
severu přiloženo nové západní  křídlo,  které  částečně  nahrazovalo  starší  palác  z poloviny  
13. století. Nové západní křídlo ovšem vzniklo více k východu a zakrylo severní stěnu věže, 
která tak byla téměř celá pohlcena do nové zástavby.

Podle  výsledků  Líbalova  výzkumu  byla  karlovská  výstavba  zahájena  stavbou 
západního křídla,366 následovala přestavba hlavního jižního křídla a to zvláště jižního traktu 
v rozsahu románského paláce a jako nejmladší se jeví stavba arkádového traktu.367 

Hlavní palácové křídlo vzniklo v rozsahu původního románského paláce, ale bylo delší 
západním směrem,  kde vyplnilo  prostor  mezi  věží  a  západní  zdí  přemyslovského paláce  
a také širší o rozsah nádvorní arkády, která v horním patře značně rozšířila obytnou plochu 
paláce. Jak už bylo naznačeno v době Karla IV. došlo ke zvýšení terénu v severním nádvoří 

365 Dobroslav LÍBAL: Stavební vývoj Starého paláce Pražského hradu do husitských válek do úrovně 
Vladislavského sálu, in: Castellologica Bohemica VII, 2000, 69.
366 Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – Starý palác II. a, b, – SHP, Pasport SÚRPMO 1988, rkp., 437.
367 Ibidem: 440.
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a původní přízemní patro s knížecí krbovou komorou se ocitlo pod úrovní terénu, což ho zcela 
diskvalifikovalo pro následnou obnovu jako obytných místností a to se také stalo. Karlovská 
přestavba  tuto  úroveň přetvořila  v jakýsi  nízký suterén,  který  byl  kryt  plochým stropem  
a obytnou složku, která se zde nalézala posunula o úroveň výše. V prostoru bývalého paláce 
tak  vznikly  čtyři  nestejně  velké  místnosti  dělené  novými  zdmi.  Největší  byla  východní 
místnost,  která  vyplnila  prostor  knížecí  komory,  zrušené  již  ve  13.  století,  střed  paláce 
vyplnily  dvě  zhruba  stejné  místnosti  a  nejmenší  se  nacházela  ve východní  části.  Do této 
úrovně se vstupovalo po schodech z arkádového ochozu před severní zdí, které vedly druhé 
místnosti od západu. Místnosti byli spojeny hrotitými portálky, které dosud mají zachované 
prosté  okosené  ostění,  horní  část  portálků  je  ubourána  při  přestavbě  Václava  IV.  
Tyto poměrně velké prostory byly vybaveny pouze třemi menšími větracími okénky. Většina 
obvodových  zdí  pochází  právě  z doby Karla  IV.  pouze  v rozsahu  střední  části  jižní  zdi  
se zachovalo románské zdivo, které místy vystupuje až 3 m nad úroveň podlahy. Románská 
zeď byla ovšem velmi slabá, její šířka byla nejvíce 1 m, a tak byla z vnitřní strany zesílena 
novou gotickou zdí, která by byla schopna nést značně vysoké zdivo horního podlaží. Severní 
zeď je  celá  gotická  bez  jakýchkoliv  pozůstatků  starší  románské  zdi.  Zesílena  byla  i  zeď 
východní, která překryla původní románské vstupy do kaple Všech svatých. Účel toho podlaží 
nám poněkud uniká poněkud a tak ani nepřekvapí, že bylo později zasypáno. 

Prostor  mezi  bývalým  západním  čelem  přemyslovského  paláce,  které  bylo  
až na drobné zbytky odstraněno a  znova vystavěno v téže linii,  a  jižní  věží  vyplnil  nový 
klenutý sklep, kterému se dnes, na základě archeologických nálezu,  běžně říká Na valech. 
Prostor Na valech měl zcela jiné výškové uspořádání, výška jeho podlah byla podstatně výše 
než jak tomu bylo v sousedním románském sklepě a výše byla i jeho klenba, která dosahuje 
až do přízemí paláce, tedy o jedno podlaží výše než je tomu v bývalém přemyslovském paláci. 
Z této místnosti byl také celý sklep přístupný po strmém schodišti které vedlo při západní zdi 
do prostoru nádvorní arkády. Prostor byl odvětráván jedním menším okénkem jehož funkce 
zanikla  při  stavbě  mladšího  Ludvíkova  křídla.  Do  sklepa  byl  připojen  i  bývalý  branský 
průjezd v jižní románské věži, který dosud nese stopy po řešení původních portálů.

Nad takto připraveném základě konečně vzniklo plnohodnotné obytné patro, kterému 
se dnes běžně říká karlovské. Dnes je tato úroveň v celém své rozsahu klenutá, ale v době 
Karla IV. bylo celé plochostropé. Patro obsahovalo pět nestejně velkých obytných místností. 
Největší z nich je opět východní místnost, která stojí nad bývalou knížecí komorou a jistě nás 
nepřekvapí,  že právě tato  místnost  byla  tou nejlépe vybavenou v tomto podlaží.  Účel této 
místnosti není pro dobu Karla IV. doložen, ale jistě se jednalo o obytnou, nebo reprezentační 
prostoru.  Jižní  stěna  v celém  své  rozsahu,  s výjimkou  výhodní  části,  kde  se  nacházela 
románská  věžice,   byla  otevřena  řadu  čtyř  rozměrných  oken,  která  zajišťovala  dostatek 
denního světla. Okna byla osazena v hluboké nice, který byla po stranách vybavena sedátky. 
Páté okno je dnes zakryto mladším václavským křídlem. Existence těchto oken sehraje velmi 
důležitou roli  při  stanovení  chronologie  výstavby paláce.  Důležitost  místnosti  je podržen  
i tím, že při pozdější přestavbě byla právě tato místnost vybavena teplovzdušným topením 
pod podlaho, které vzniklo v rámci zasypaného mezipatra. 

Střední tři místnosti opakovaly rozložení jako v mezipatře, ale jejich dělící zdi byly při 
přestavbě Václava IV. zbořeny a byly nahrazeny klenutými cihelnými pasy, které spojily tyto 
tři místnosti do jednoho sálu. Jejich osvětlení je o poznání horší, každou místnost osvětlovalo 
pouze jedno okno. Stěny byly totiž zakryty románskými věžicemi a jejich gotickou nástavbou 
dosti  nešťastně.  Nejhůře  se  dochoval  západní  sál,  který  byl  v pozdní  gotice  přestavěn  
na  kuchyň.  Z původního  karlovského  vybavení  se  zde  zachoval  pouze  portálek  vedoucí  
do  západního  křídla,  jedná  se  o  charakteristický  sedlový  portálek  s pětilistou  kružbou 
v archivoltě,  jehož  spodní  dva  oblouky  kružby  tvoří  konzoly.  S tímto  typem  portálku  
se na hradě setkáme častěji. Podobný portálek vedl i do středního sálu hlavního křídla. 
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Před  severní  stěnou  paláce  byl  nově  vybudován  trakt  s arkádovým  ochozem,  
který, jak ukázal Líbalův a Mukův stavebně historický rozbor, vznikl dodatečně a je mladší 
než jižní a západní křídlo.368 Arkádu tvořilo devět hrotitých oblouků, které se rozprostřely 
téměř  po  celé  délce  severního  průčelí  paláce  a  to  z výjimkou  východního  konce,  
kde  jak  si  ještě  řekneme  navazovala  konstrukce  kaple  Všech  svatých.  Oblouky  nebyly 
profilované a měly jen okosené hrany. Rozložení oken a portálů, které vedly z jižního traktu 
paláce do prostoru arkády, bylo zcela volné a nijak se nevázalo na rytmické řešení arkád. 
Arkády byly  ve své celé  délce plochostropé  a jejich současná podoba je  výsledkem řady 
přestaveb. 

První  patro  paláce  obsahovalo  již  hlavní  reprezentativní  sály  a  místnosti,  
které  se  ovšem  nedochovaly.  První  patro  paláce  bylo  totiž  radikálně  přestavěno  v době 
jagelonské, která celou tuto úroveň spojilo do jednoho velkého sálu.  Podoba sálů a rozložení 
je  doloženo  jak  nálezy  stavebních  konstrukcí,  tak  rozborem  dobových  pramenů. 
Nejvýchodnější část obsáhl velký sál, střední část obsahovala kapli zasvěcenou p. Marii,369 

která byla vybavena presbytářem v arkýři a v západní části se nalézal menší reprezentativní 
sál.  Ze  středověkých  pramenů  známe  především  kapli,370 která  je  několikrát  zmíněna
 a z níž se zachoval především vítězný oblouk a zbytky nástěnných maleb. 

Velký sál byl přístupný ze severu portálem „ješto hledie proti svatému Jiří,“371 Tento 
portál se sice zachoval, ale jeho interpretace není zcela bez problémů. Dodnes se zachovala 
levá  část  ostění  portálu  s náběhem  na  archivoltu,  spodní  část  je  provedená  z tmavého 
diabasového tufu a horní část je z opuky. Portál byl bohatě profilován od otvoru vstupu takto: 
okosená  hrana,  výžlabek,  hruškovec,  hluboký  výžlabek,  obloun,  hluboký  výžlabek, 
hruškovec.  Obloun a hruškovce jsou od výžlabků odsazeny drobným ústupkem. Po straně 
portálu se ještě nachází  přípora,  která byla  zakončena římsovou hlavicí,  na kterou dosedá 
pouze odlámaná konstrukce, pravděpodobně diagonální žebro. Tato část je vytesána z kusu 
kamene, která přechází do křídla sněmovny a v rohu pod hlavicí je patrný odsekaný náběh 
neznámé jehlancové konstrukce, která přecházela i na hlavici – možná se jedná o odsekanou 
hlavici pro přízední žebro. Profilace vyrůstá ze soklíků s matečnými talířky, které dosedají  
na  šikmou  plochu  soudku.  V.  Mencl  i  D.  Menclová  portál  kladla  zcela  jistě  do  počátku 
výstavby karlovského paláce,  tedy do doby kolem roku 1335,372  což ovšem není možné, 
protože  konstrukce  portálu  je  propojena  s křídlem sněmovny,  která  je  zcela  jistě  mladší. 
K podobnému  závěru  došel  P.  Chotěbor  na  základě  rozboru  kamenických  značek,  

368 Ibidem 440, 447
369 zasvěcení je doloženo k roku 1356, kdy se měnilo nadání kaplana: „ad capellam suam S. Mariae V. in palatio 
regali castri Pragensis“ Liberi erectionum archidioecesis Pragensis I, Léta 1350 – 1376, Klement BOROVÝ 
(ed.), Praha 1873, 16.
370 První zmínku nalezneme v  Ordo judicii terrae, který pochází z let 1348 – 1355, kde v českém překladu je 
zmiňována pouze „kapla“ Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek II, František 
PALACKÝ (ed.), Praha 1842112, 117, 119, 122, 123, ale v latinském textu je udáno, že tato kaple je na 
Pražském hradě „in castro Pragensi ante capellam Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. 
Svazek II, František PALACKÝ (ed.), Praha 1842, 119. To že se jedná skutečně o kapli v paláci plyne teprve 
z textu „Výklad Práva zemského“ od Ondřeje z Dubé z doby kolem roku 1400 Archiv Český čili staré písemné 
památky české a moravské. Svazek II, František PALACKÝ (ed.), Praha 1842, 495 – 496. V obou dvou 
případech šlo o rituál přísahy „w kaple na kříži“ při soudu „o dědinu.“ Rituál této přísahy na kříž je zmiňován i 
později v 15. století (Václav BARTŮNĚK: Stručné dějiny kolegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých 
na Pražském hradě, Litoměřice 1979, 15), kdy byl přenesen do kaple Všech svatých a od 80. let 15. století jsou 
k tomu bohaté zprávy např. roku 1480 (Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek VII, 
Josef KALOUSEK (ed.), Praha 1887, 558) nebo 1500 (Archiv Český čili staré písemné památky české a 
moravské. Svazek X, Josef KALOUSEK (ed.), Praha 1890,520, 535, 560; Archiv Český čili staré písemné 
památky české a moravské. Svazek XI, Josef KALOUSEK (ed.), Praha 1892, 513, 521). 
371 Josef EMLER: Spisové císaře Karla IV. Praha 1878, 73 – 74.
372 Václav a Dobroslava MENCLOVI,: Pražský hrad ve středověku, Praha 1946, 
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které  se  nalézají  na opukové části  portálu  a  jistě  patří  pozdější  etapě.373 Zcela  mu  unikla 
provázanost s křídlem sněmovny a uvádí, že dané profily byly odsekány teprve při stavbě 
křídla, což je evidentní omyl.374 K osekání došlo až při Jagelonské přestavbě Benedikta Rejta, 
který zde zřídil pověstnou loggii, kvůli které byla zrušena předsíň, které byl portál součástí. 
Tato předsíň zanechala otisk i na bočním stěně sněmovny, kde jej nalezl K. Fiala v prostoru 
o patro výš.375 Podstatný je nález dvou kamenických značek, které se nacházejí v karlovském 
patře na jednom ostění okna a na žebrech a konzolách. Datování těchto prostor bude probráno 
později, ale zde zmíníme pouze to, že pocházejí z Zikmundovské přestavby. Na spodní části 
portálu t tmavého kamene se nepodařilo nalézt žádné kamenické značky a je pravda, že tato 
část není provázána se zdivem sněmovny a rýsuje se zde možnost, že skutečně tato spodní 
část pochází již z doby Karla IV., kam se tato profilace dobře hodí376 a teprve dodatečně byla 
přepracována v době Zikmunda, kdy vzniklo křídlo sněmovny a také baldachýnová předsíň 
před portálem. 

Samostatnou otázkou je lokalizace sálu, který se v pramenech nazývá „sieň králová.“ 
S tímto pojmenováním se setkáme často. Poprvé je to doloženo v Korunovačním řádu Karla 
IV.: „Potom dokonajice nešpor, dovedeno bude knieže dřéveřečenými v to miesto, kdež jest  
komňata  jemu  slovutně  připravená.“  druhý  den  ráno:  „pójdú,  aby  dovedli  kníeže  
z dřéveřečené komňaty do kostela. Kterýžto přidúce na miesto, tu kdež knižeže leží v komňatě,  
oblečen (bude)“ a následovně „procesie pak bude od komňaty dříve řečené skrze sieň královú  
a vynde skrze vrata, ješto hledie proti svatému Jiří. A kdýž pójde, tehda veliký zvon zvonie.“377 

Dále je tato síň také zmíněna ve Výkladu Práva zemského od Ondřeje z Dubé při  sporu  
„o  dědinu“,  která  se  bude  konat  „u  wratech  králowých  na  hradě,  kdež  úředníci  budú“  
a následně se má „do kaple jíti na sieň králowu, a tu stati před úředníky a před oltářem ...“ 
kde bude následovat povolání svědku „na králowu sieň před kaplu, a tu čekati času, když 
úředníci wolati káží, aby swědci byli wedeni. Tehda wezma řečníka, přistupí  před kaplu, a tu  
na prawe straně stane pówod a pohnaný na lewe; a řečník, když jemu písař swědky po dskách 
jmenowati bude, má je wésti, a ohradě práwo před wstúpeniem swědku každému, a po jednom 
a do wšech, a potom pówoda s ohradú uweď, a řečník s nimi. A mají swědci wstúpiti prawú 
nohú napřed. A když w kaple stanú, tehda strana druhá má sobě woliti tři, a ty písař hned  
znamenaj;  ...“378 Tato  králova  síň  je  zmiňována  i  ve  formulářové  sbírce  Karla  IV.,  
kde  se  nachází  jeden  list  vydaný  „in  castro  Pragensi  in  regali  camera.“379 S největší 
pravděpodobností se jedná o velký sál,  později nazýván jako „magna stuba,“380  ale nelze 
zcela vyloučit,  že se jednalo o menší sál,  který se nacházel západně od kaple a mohl mít 
soukromější charakter, podobně jako táflovaná komora na Karlštejně. 

Sály byly osvětleny velkými obdélnými okny s vnitřním křížem a jejich rozložení  
je  možné  na  základě  Fialových nálezů  poměrně  dobře zrekonstruovat,  které  byly  shrnuty 
v rekonstrukci manželů Menclových. Přestože jejich představa vypadá poměrně věrohodně,  
je nutno na základě Mukova a Líbalova výzkumu některé detaily výrazně poopravit. Okna 
kaple  jsou na zmíněné rekonstrukci  zobrazeny jako hrotité  a jsou symetricky rozmístěny  
373 Petr CHOTĚBOR: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě, in: 
Castellologica bohemica X, 2006, 63 – 64.
374 Ibidem 64
375 Viz kresba V. Mencla in: Jaromír HOMOLKA / Josef KRÁSA / Václav MENCL / Jaroslav PEŠINA / 
PETRÁŇ Josef: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, 95.
376 Zvláště pozoruhodné je srovnání s pozůstatky portálu u sv. Jilí, který je z téhož kamene. 
377 Josef EMLER: Spisové císaře Karla IV. Praha 1878, 73 – 74
378 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek II, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1842, 495 – 496. 
379 Summa cancellariae. Cancellaria Caroli IV. Historický archiv IV, Ferdinand TANDRA (ed.). Praha 1895, 52.
380 Fontes rerum Bohemicarum V, Josef EMLER (ed.), Praha 1893, 620; Pozůstatky desk zemských království 
českého r. 1541 pohořelých, Reliquiae tabularum terrae regni bohemiae anno MDXLI igne consumtarum, 
Svazek II, Josef EMLER (ed.) Praha 1872, 150.
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po  boku  arkýře,  což  je  zcela  v rozporu  s nálezovou  situací.  Okna  byla  totiž  obdélná  
a východní okno bylo posunuté více k východu. Arkýř kaple asi nestál na zvýšené románské 
věžici,  protože  osa  arkýře  je  výrazně  posunuta  stranou.  Možná  je  to  důsledek  stavební 
neobratnosti a nebo byl arkýř nesen samostatnou nohou jak je zvykem u ostatních arkýřových 
kaplí.  Zjištěny byly dále celé řady drobných změn, které by měly vést k nové rekonstrukci 
podoby paláce.

Západní křídlo částečně vzniklo na základech staršího přemyslovského paláce z roku 
1252,  který  ovšem  ležel  více  na  západ.  Nove  křídlo  bylo  tedy  postaveno  východněji  
a tím i zakrylo jižní branskou věž, která tak definitivně ztratila svou původní funkci. Křídlo 
obsahovalo dvě nestejně velké prostory a bylo nepatrně lichoběžné, což v době Václava IV. 
sehraje svou roli. Palác byl dvoupatrový, všechny jeho prostory byly původně plochostropé 
a sloužil k obytným účelům. Jeho rozsah byl ovšem poněkud jiný, než bývá rekonstruováno. 
Zvláště složitá je situace v jižní části, před západní stěnou jižní románské věže, kde evidentně 
vznikla nějaká zástavba, která využila základů staršího přemyslovského paláce. Poznání celé 
situace komplikuje špatná přístupnost základů,  které jsou zakryty a také tím, že na těchto 
základech vznikne mladší václavská věž. 

Přízemí  paláce  bylo  přístupné  sedlovým  portálkem  s kružbovou  archivoltou, 
tedy téhož typu jako v přízemí hlavního paláce, který se nacházel v prostoru arkád. Portál byl 
později v době Václava IV. zazděn. Jižní větší místnost obsahovala krb a dalo se z ní vstoupit 
na točité schodiště skryté v rohu severovýchodním rohu v síle zdi. Ze schodiště se zachoval 
portálek  s charakteristickým  kružbovým  trojlistem  v tympanonu.  V severním  sousedství 
paláce vznikl vjezd do palácového okrsku, který vedl mezi severní zdí paláce a ohradní zdí 
palácového  okrsku.  Ve  výšce  druhého  patra  tento  koridor  překonával  most  nesený  
na cihelných pilířích. Jeden stál přímo na ohradní zdi a byl nalezen K. Fialou v severní zdi 
tzv. Vladislavské ložnice, kde byl do léta 2008 analyticky přiznán,381 zbytek druhého pilíře 
byl nalezen v prostoru mezi katedrálou a palácem. Je ovšem nutné podotknout, že se tento 
most vázal ještě k původní románské bazilice. 

Zcela samostatnou kapitolou je kaple Všech svatých.382 Nás bude především zajímat 
vztah kaple, respektive lodi kostela a paláce. Chór budeme muset ponechat stranou, rozbor 
této části  se stane samostatnou studií.  V dosavadní literatuře je hojně rozšířená představa  
o tom, že tento kostel měl podobu pařížské královské kaple Saint Chappele, což je ovšem 
zcela  mylná  představa.  Základy  kostela  mají  totiž  podobu  téměř  pravidelného  čtverce  
a již v padesátých letech 20. století  bylo  jasné, že se zde rozkládalo krátké trojlodí,  které 
profesor Cibulka zařadil do doby Přemysla Otakara II.,383 což byl omyl založený na chybném 
čtení  textu  kroniky  pokračovatele  Kosmy.384 Později  tento  názor  byl  přejat  a  revidován  
F.  Kašičkou,385 který  vyvrátil  dataci  do  doby  Otakarovy  a  navrhl  vznik  položit  do  doby 
Václava II, který sem přestěhoval roku 1295 mělnickou kapitulu, která zde byla až do požáru 

381 Tento detail byl při současné opravě znova omítnut, aby nerušil jednotnost pozdně gotického prostoru. 
382 Základní literatura ke kapli Všech svatých: František KAŠIČKA / Milada VILÍMKOVÁ: Kaple Všech 
svatých.  SHP. Pasport Suprumo 1967. rkp.; Jan SOKOL: Parléřův kostel Všech svatých na Pražském hradě,  in: 
Umění XVII, 1969, 574 – 582; Jan KAIGL.: Kostel Všech svatých na Pražském hradě před požárem v roce 
1541, in: Zprávy památkové péče 52, 1992, 1 – 8; Jan FROLÍK / Petr CHOTĚBOR: Nová zjištění o kapli Všech 
svatých na Pražském hradě, in: Staletá Praha XXIV,  5-14
383 Pamětní spis kapituly Všech Svatých z 29. V. 1953, Thémata o Pražském hradě č. 65, uloženo v Archivu 
pražského hradu.
384 Pokračovatelé Kosmovi, Marie BLÁHOVÁ / Zdeněk FIALA (ed.), Praha 1974. 138: „Týž pan děkan (Vít)  
přiměl Čeče, sudího celého království českého, aby vystavěl kostel Všech svatých, jenž stojí u východu z klauzury 
proti dvoru královskému, a při stavbě tohoto kostela až do jeho dokončení zjednával a najímal týž děkan 
kameníky a jiné dělníky. Při něm byli ustanoveni dva kněží k bohoslužbám, jimž bylo dáno zaopatření  
v polnostech, nadání movitém i nemovitém a v lidech poplatných ve dvou vsích, totiž v Drhkově a Výšině“
385 František KAŠIČKA / Milada VILÍMKOVÁ: Kaple Všech svatých.  SHP. Pasport Suprumo 1967. rkp., 54
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Pražského  hradu.  Nejnověji  touto  problematiku  publikoval  J.  Frolík  a  P.  Chotěbor,386 
kteří sice opomenuli zmínit, že daná situace je známa již půl století, ale datovali tyto základy 
do vztahu k parleřovskému chóru, kdy se mělo jednat o založenou avšak nedokončenou loď. 
Chór byl dokončen někdy kolem roku 1386, jak vyplývá z textu na triforiovém nápisu nad 
bustou Petra Parléře, který jej označuje jako autora. 

Tato teorie má jeden základní problém a to je vztah severní zdi a paláce. Tato masivní, 
přes  3  m  široká,  základová  zeď  probíhá  pod  současnou  severní  zdí  renesanční  lodi. 
Archeologický  výzkum z roku  1952  odhalil  při  jejím západním konci  zbytek  profilované 
římsy soklu, který se nacházel při severním okraji základové zdi. Profil je týž, který obíhá  
i parléřovský chór, takže jistě pochází z této etapy. Tato římsa ovšem neukazuje vnější šířku 
lodi. V této části se nacházela starší studna, která prochází zcela neobvykle základovou zdí 
a  pravděpodobně  byla  architektonicky  vyjádřená  i  na  povrchu,  rovněž  musíme  počítat 
s opěrným pilířem, který se jistě nalézal  západně od studny.  Tato zeď pokračuje dále pod 
mladší  zdivo  sněmovny,  která  byla  evidentně  postavena  již  v době,  kdy se  s dokončením 
kaple v původním rozsahu již nepočítalo. Severní základová zeď pokračuje i za východní zdí 
sněmovny, kde je o polovinu užší a ustupuje na severní straně, na jižním líci zachovává linii 
a nachází se již pod zdivem karlovského paláce (!). Ono zúžení šířky zdi má svůj důvod a) 
zde se již nenalézala loď kaple a nebylo potřeba mohutného základu, b) linie zdi navazuje na 
severní fasádu paláce a také asi určuje průběh vnější linie severní zdi kaple. Zeď navazovala 
přímo na průběh arkády a lomila se k jihu. Tato jižní zeď v prostru arkády byla zbořena pří 
zikmundovské přestavbě a byla nahrazena novou, která držela linii s východní zdí sněmovny 
a obsahovalo okno, což jen dokládá, že tato přestavba již nepočítala s dokončením lodě kaple. 
Tato  odlámaná  zeď  je  dnes  analyticky  poznána  v nejvýchodnější  místnosti  v prostoru 
bývalých arkád. Podstatně zajímavější je situace pod úrovní terénu arkády. Základy totiž jdou 
hlouběji a prostor, který byl ohraničen severní a západní základovou zdí přiloženou k severní 
karlovské zdi jižního traktu paláce, obsahoval dutinu, která byla zaklenuta valenou klenbou 
z lomového kamene. Tento klenutý sklípek byl otevřen do prostoru suterénu lodě kaple Všech 
svatých  a  teprve dodatečně  byl  částečně  zakryt.  Západní  částí  tohoto  sklepa  bylo  později 
proraženo mladším, asi renesančním, odpadovým potrubím, které odvádělo splašky z křídla 
sněmovny.  Nějaké  starší  kanály  se  zde  nacházely  již  před  touto  přestavbou,  jejich  smysl 
ovšem uniká. 

Poloha  těchto  konstrukcí,  které  se  evidentně  váží  na  zdivo  karlovského  paláce, 
respektive jsou pod ním, což zcela vylučuje  datování trojlodí až do pozdního 14. století,  
ale posouvají jich vznik do doby stavby arkád před severním průčelím, které jak víme vznikly 
až ve třetí etapě karlovské výstavby paláce. Toto zjištění lépe odpovídá představě náročně 
přestavěného paláce, ke kterému se původní stará románská kaple nehodí ani svým rozměrem 
a ani velikostí. Je tedy nutné předpokládat vznik lodě kaple již před polovinou 14. století  
a  to  v podobě  čtyřsloupové  síně,  která  evokovala  staré  císařské  kaple,  podobně  jako 
Frauenkirche  v Norinberku.  Účel  západního  přístavku  není  zcela  jasný,  ale  nabízí  
se myšlenka,  že se mohlo  jednat  o schodiště,  které  spojilo  úroveň kaple  s vyšším prvním 
patrem,  kde  byl  velký  sál,  který  by  se  hypoteticky  mohl  otevírat  na  císařskou  emporu, 
podobně jako v již zmíněné norimberské Frauenkirche.  Základy byly samozřejmě použity  
a upraveny k založení nové parléřovské lodě, po jejíž připravované konstrukci najdeme pod 
úrovní podlah cihelné pasy.   

Vznik  nové  kaple  byl  doprovázen  známým  založením  kapituly  u  Všech  svatých, 
samotnou stavbu kaple možná určuje méně známá zpráva z roku 1343 „Anno MCCCXLIII.  
fundata est capella Omnium Sanctorum in castro Pragensi“387 a také k této události se zjevně 
váže zpráva o nadání Jana Očka z Vlašimi,  „Také na Pražském hradě ustanovil  přesunutí  

386 Jan FROLÍK / Petr CHOTĚBOR: Nová zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě, in: Staletá Praha 
XXIV,  5-14
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zpěvu pro jednotlivé ministranty,  (která se konala) Ante primam, z (chóru) Blažené pany388 
ke Všem svatým, které dostatečně donoval. A také znova postavit řečenou kapli všech svatých,  
co  největším  svým  nákladem.“389 Tato  zpráva  byla  dříve  dávána  do  souvislosti  vzniku 
parléřovského chóru kaple,390 kdy byl  Jan Očko arcibiskupem,  ale  je  nutné  si  uvědomit,  
že zpráva není přímo datována a také, že Jan byl  asi prvním proboštem kapituly u Všech 
svatých. K datování zprávy nám může posloužit údaj o přesunutí zpěvu z východního chóru 
starší baziliky,  který lze vyložit jako přípravu pro zahájení stavby nové katedrály.  K tomu 
mohlo dojít již před rokem 1344 a nebo nejpozději, někdy k roku 1369, kdy byla zahájena 
demolice západní části staré baziliky,391 východní část byla zbořena již v 50. letech 14. století. 
Každopádně  tento  pěvecký  chór  byl  přestěhován  do  předparléřovské  kaple.  Nelze  ovšem 
předpokládat, že to byla původní nevelká románská kaple. 

Přestavba Václava IV. a  Zikmunda, vzájemné rozlišení etap a jejich zhodnocení.

Přestavbu Václava IV. poprvé pečlivě popsali manželé Menclovi nastínili zhruba tento 
rozsah:392 V době  Václava  IV.  mělo  být  zcela  přestavěno  přízemí  karlovského  paláce,  
které  mělo  být  v první  etapě  nově  zaklenuto  (klenby  V.  Mencl  datuje  do  70.-  80.  let  
14. století), mělo dojít ke zrušení mezipatra, které bylo zasypáno, střední tři místnosti měly 
být  sloučeny v jeden větší  sál,  dělený pouze  cihelnými  pasy,  dále  měly být  v této  úrovni 
zazděny  arkády,  mělo  vzniknout  severovýchodní  křídlo,  které  je  dnes  obsaženo  ve  staré 
sněmovně,  zcela  mělo  být  přestavěno  západní  křídlo,  kde  měly  vzniknout  dvě  sloupové 
místnosti, nárožní věžičky a také mělo být postaveno jižní křídlo a západní věž. 

Problém je ovšem v tom, že tato představa v sobě sloučila dvě na sobě zcela nezávislé 
stavební etapy. Rekonstrukce, které Menclovi předložili zůstávají v platnosti, kromě podoby 
kaple Všech svatých, ale nikoliv pro dobu Václava IV., nýbrž pro dobu císaře Zikmunda, 
krátce po skončení  husitských válek.  Palác totiž  do této  podoby zformovala  až přestavba 
Zikmundova, která opravovala poškození z doby husitských válek a upravovala palác pro jeho 
potřebu, což je doloženo i písemnými prameny. Jako první kdo tuto možnost navrhla byla  
M. Vilímková393 a D. Líbal a J. Muk následně tento závěr opatrně potvrdili.394

387 Chronicon Bohemicum, in: Scriptores rerum Bohemicarum e bibliotheca ecclesiae metrpolitanae Pragensis II. 
Ed. František Martin PELZL / Josef DOBROVSKÝ,  Praha 1784, 449.
388 tyto zpěvy a existence kanonického chóru, které založil a donoval Karel IV.  jsou potvrzeny k roku 1360 
listinou papeže Innocence VI., (Dobroslav LÍBAL  / Pavel ZAHRADNÍK: Katedrála svatého Víta na Pražském 
hradě, Praha 1999, 16
389 Series episcoporum et archiepiscoporum Pragensium, in: Scriptores rerum Bohemicarum e bibliotheca 
ecclesiae metrpolitanae Pragensis II.  Ed. František Martin PELZL / Josef DOBROVSKÝ,  Praha 1784, 441.
390 Jan SOKOL: Parléřův kostel Všech svatých na Pražském hradě,  in: Umění XVII, 1969, 575.
391 Kroniky doby Karla IV: 241 - 242
392 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 125 - 133
393 Milada VILÍMKOVÁ: Pražský hrad – Starý palác I. – dějiny. Pasport Suprumo 1974. rkp, 9 - 10: Palác 
královský byl zřejmě ušetřen a podle vypsání korunovace Albrechta habsburského v roce 1438, jež je obsaženo v 
soudobém rukopise knihovny Vratislavské (cit podle W. W. Tomka, Dějepis Prahy VIII, s. 2) Dal císař Zikmund 
po svém konečném dosazení na český trůn v roce 1346 „vystavit na hradě palác“ t. j. velkou síň. W. W. Tomek ji 
ztotožňuje s velkou světnicí v níž – podle kroniky Bartoše písaře – byl dne 28. ledna roku 1437 zahájen soud 
zemský. Tomek sám uvádí, že nešlo o novostavbu, ale spíš o opravu velké síně Karlovy. Tato domněnka nemusí 
být pravdivá a pokud by skutečně šlo o novostavbu, pak by nejspíše připadalo v úvahu východní křídlo, které 
předcházelo Wohlmutovu sněmovnu. K tomu více méně ukazuje i citovaná zpráva Bartoše písaře o zahájení 
zemského soudu  v této velké síni. Křídlo bylo svého času V. a D. Menclovými přisouzeno stavební činnosti 
Václava IV. I toto přisouzení bude třeba revidovat, neboť zpráva o stavební činnosti císaře Zikmunda zůstala 
uměleckými historiky, kteří se zabývali stavebním vývojem starého paláce Pražského hradu, celkem 
nepovšimnuta, snad právě dík poněkud bagatelizujícímu soudu W. W. Tomka.  
394 Dobroslav LÍBAL / Jan MUK: Pražský hrad – Starý palác II. a, b, – SHP, Pasport SÚRPMO 1988, rkp. 442, 
Nesporně již před jagelonskou přestavbou zde vybudován trakt v rozsahu staré sněmovny, o kterém nelze 
vyloučiti, že snad vznikal až za císaře Zikmunda. 

79



Naprosto  zásadní  roli  pro  identifikaci  Zikmundovské  přestavby  sehrál  stavebně 
historický výzkum D.  Líbala  a  především J.  Muka,395 který  pomohl  stanovit  chronologii  
na jižní stěně paláce a také výzkum P. Chotěbora,396 který sice přejímá řadu starších tvrzení D. 
Mencla aj. Muka (aniž by je řádně citoval),  ale je neobyčejně přínosný ve směru analýzy 
kamenických  značek,  které  jsem doplnil  o  řadu  dalších.  Je  nutné  zmínit,  že  těmto  třem 
autorům bohužel nedošel rozsah vlastních nálezů a vzhledem k několika menších chybných 
pozorování se jim nepodařilo přesně odlišit Václavskou a Zikmundovskou etapu a to i přesto, 
že se výrazně kvalitně odlišují a vše zůstalo u uvažovaného křídla sněmovny.

Naprosto  zásadní  úlohu  sehrál  průzkum  jižní  fasády  následnou  chronologií,  
která se váže ke vztahu jižní fasády k přízemí paláce tzv. Karlovskému patru v jeho východní 
části a jižního křídla. Víme, že východní sál byl od karlovské doby opařen čtyřmi, nebo i pěti 
okny,  s vnitřním  křížem,  která  byla  poškozena  v pramenech  blíže  nedatovaným požárem, 
který zasáhl celý palác a zvláště jeho východní část. Zásadní zjištění J. Muka spočívá v tom, 
že tyto ohněm poškozená okna byla opravena omítkou.397 Následuje výstavba jižního křídla, 
které  nese  všechny  typické  znaky  hutě  Václava  IV.  a  bezprostředně  souvisí  se  stavbou 
sloupové síně i místnosti v přízemí západní věže, tato stavba respektuje čtveřici starších oken, 
ale přeci jen by zasáhla do krajního z nich a tak bylo zdivo ve výšce okna šikmě ubráno,  
tak, aby ho nezakrylo.  Ale i tato část byla poškozena požárem, který je doložen, jak na jižním 
křídle, tak i na oknech. Po tomto požáru nebyla okna opravena, ale byla proražena nová a 
současně vznikly i klenby, které zakryly starší okna. Klenby byly dříve považovány za starší 
(ukážeme si,  že  část  těchto  místností  byla  klenuta  již dříve),  ale  ve světle  těchto  nálezů  
je jejich současný stav zcela jistě mladší, než sloupová síň. Kamenické značky, které na těchto 
oknech  posbíral  P.  Chotěbor  bezpečně  prokázaly  rozsah  této  přestavby.398 Přestavba 
obsahovala zmíněná okna a klenby v karlovském patře, také portály v zazděných arkádách  
a také zazdění arkád,  kde jsou tyto  portály osazeny,  na arkádách bylo rovněž pozorováno 
katastrofální poškození požárem a především horní část již zmíněného portálu v prvním patře, 
který je nezpochybnitelně propojen se stavbou křídla sněmovny. 

První etapa se tedy týkala západního křídla, které bylo razantně přestavěno, v přízemí 
vznikla  pověstná  sloupová  síň  Václava  IV.,  ale  druhá  menší  sloupová  síň  
je až pozdněgotického původu (tomu odpovídá opracování kamene i kamenické značky, které 
se nacházejí na Jagelonském opevnění i ve Vladislavském sále), asi i schodiště před palácem, 
brána  do  dvora,  věžice  na  nárožích  západního  paláce,  nově  vznikl  most  mezi  palácem  
a katedrálou,399 postaveno bylo jižní křídlo, západní věž a také klenby ve střední části paláce, 
které  předcházely  stávajícím.  Tato  přestavba  je  dobře  určena  kamenickými  značkami,  
je neobyčejně vysoké kvality a je stylově zcela jednotná. Žebra v jižním křídle, západní věži 
a sloupové síni mají tentýž profil, pouze střední sál byl klenut na klínová vyžlabená žebra,  
na žebrech se nacházejí tytéž kamenické značky. Otázkou zůstává datování této přestavby, 
která  evidentně  následovala  po  požáru.  Výtvarná  podoba  nás  nenechává  na  pochybách,  
že se jedná o dvorskou huť a její bezprostřední nezpochybnitelná souvislost s Krakovcem  

395 Dobroslav LÍBAL / Jan MUK: Pražský hrad – Starý palác II. a, b, – SHP, Pasport SÚRPMO 1988, rkp.; 
Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – stavebně historický průzkum jižního průčelí Starého paláce. SHP. 
Pasport SÚRPMO 1974. rkp.; Dobroslav LÍBAL  / Jan MUK: Pražský hrad – stavebně historický průzkum 
jižního průčelí Starého paláce – patro Vladislavského sálu, SHP, Pasport SÚRPMO 1977, rkp.; Jan MUK: K 
vývoji královského paláce Pražského hradu ve 14. století, in: Castrum pragense I. 1988, 223 – 226.
396 Petr CHOTĚBOR: Klenby mladší lucemburské stavební etapy Starého královského paláce na Pražském 
hradě, in: Svorník V/2007, ; Idem: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském 
hradě, in: Castellologica bohemica X, 2006, 55 – 70.
397 Jan MUK: K vývoji královského paláce Pražského hradu ve 14. století, in: Castrum pragense I. 1988, 224 - 
225
398 Petr CHOTĚBOR: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě, in: 
Castellologica bohemica X, 2006, 65.
399 Ibidem: 64 – 66. K připsání době Václava IV. přispěly kamenické značky.
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a Vlašským dvorem tuto přestavbu klade do poloviny 80. let 14. století. Rozsah přestavby po 
požáru se evidentně nemohl slučovat s obyvatelností a je proto více než jisté, že Václav IV. 
se musel odstěhovat mimo hrad. Dnes víme, že to bylo do Králova dvora u sv. Benedikta na 
Starém městě pražském, ale nejsme si jisti datem. Rok 1383 se opírá o Berghauera, který není 
zcela jistý pramen, je tak sice pravděpodobné, ale s otazníkem. Mohlo k tomu dojít dříve, 
nebo i později, ale bezpečně kolem poloviny, nebo v první polovině 80. let. 

Druhá etapa dala vzniknout klenbám a novým oknům v celém rozsahu přízemí paláce 
tzv. karlovského patra, tehdy také vzniklo teplovzdušné topení (komín prochází zazděným 
oknem)  a  došlo  i  k zasypání  mezipatra,  zazděny  byly  arkády  a  vznikly  portály,  
které se v těchto zdech nacházely, přestavěn byl severní portál, vznikla baldachýnová předsíň 
a také bylo vystavěno křídlo sněmoven, které obsahovalo roubené obytné komory. Výtvarná 
úroveň této etapy je o poznání nižší, což se projevilo především na klenbách, které nejsou 
jednotné.  Pozorujeme řadu drobných i větších zádrhelů,  mezi  něž především patří  osazení 
nedosekaného žebra, nedokončené svorníky atd. Celkově je výtvarný projev výrazně tradiční 
až degresivní a hlásí se ještě do pozdní doby karlovské, což vedlo V. Mencla ke zmíněnému 
datování do 70. až 80. let 14. století. O příslušnosti ke dvorské huti tu nelze v žádném případě 
ani  uvažovat,  kvalita  je  zcela  jinde  a  především  tu  pozorujeme  nepříliž  zdařený  pokus  
o nápodobu některých konzol. Po stylové stránce je zajímavější pouze východní část kleneb, 
která  je  i  tak  zcela  konzervativní.  Tato  přestavba  také  opravuje  rozsáhlý  požár,  o  jeho 
datování  také  nic  nevíme,  ale  s přihlédnutím  k výtvarné  kvalitě  je  zřejmé,  
že se na ní nepodílel nikdo z dvorské huti, což potvrzují i kamenické značky, ani tu nebyl 
nikdo jiný, který by se vymykal běžné městské úrovni, což nás vede k přesvědčení, že tato 
přestavba je dílem pohusitské doby. Tuto teorii potvrzují písemné prameny, které doslovně 
uvádějí,  že  palác  byl  přestavěn  Zikmundem400 a  připomínají  i  obytné  místnosti  královny 
Barbory,  které  se  asi  nalézaly  v křídle  dnešní  staré  sněmovny.  Požár  sice  není  doložen,  
ale je oprávněné předpokládat, že vypukl při některém z útoků na Pražský hrad, nebo se sem 
přenesl z Malé strany, která byla tehdy zcela vypálena, rovněž téměř 20 let chátrání, užívání 
paláce hradní posádkou, rabování a řádění husitské lůzy si jistě vybralo svou daň a návrat 
Zikmunda, bez opravy zdevastovaného palácového areálu, je nemyslitelný. 

Přízemí královského paláce tzv. Karlovské patro

Následný  rozbor  se  týká  přízemí  Starého  paláce  tzv.  Karlovského  patra  pod 
Vladislavským sálem. Již jsme zmínili, že tento prostor pochází z doby Karla IV. a obsahuje 
celkem pět místností. Východní místnost byla po požáru, který inicioval přestavbu Václava 
IV., opravena téměř ve svém původním rozsahu, obnoven byl původní plochý strop, jehož 
zbytky se nalézají nad současnými klenbami, opravena byla poškozená okna, razantní změnu 
představovala  stavba  jižního  křídla,  která  zasáhla  až  do  interiéru  sálu,  protože  velká  část 
plochy přilehlé  stěny  je  vystavěna  znovu.  Křídlo  zrušilo  i  arkýřek  v jihovýchodním rohu 
nesený konzolami, asi se jednalo o prevét. Podstatně radikálnější přestavba postihla střední tři 
sály.  Ty byly  spojeny do  jednoho většího  sálu  a  v místech  starších  dělicích  zdí,  vznikly 
cihelná nosné pasy. Prostor byl zjevně klenut, ale Václavské klenby byly odstraněny a byly 
nahrazeny současnými, které sekundárně používají část původních konzol a to jak na jejich 
původním  místě,  tak  i  nově  osazených.  Naprosto  nevratný  a  zásadní  důkaz  nalezneme  
ve středním sálu v jihozápadním rohu. Zde je analyticky přiznána velmi zajímavá situace. 
Mladší  klínové žebro s výžlabkem (jedná  se  ovšem o jiný typ  vyžlabení  než jaké známe 
z Krakovce a Vlašského dvora, výžlabek neběží po celé šířce okosené hrany, ale ponechává 

400 Scriptores rerum Silesiacarum, Band. 12, Geschichtschreiber Schlesiens des XV Jahrhunderts, Franz 
WACHTER (ed.), Breslau 1883, 21 – 23; též i Fontes rerum Bohemicarum VII, Josef EMLER (ed.), Praha, 39 – 
44 „in das pallas des keisers Sigemundes, dem got gnode, das her hatte lossen bawen“ 
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značné  plochy  po  obou  stranách.)  a  dosedá  na  zcela  jiný  žeberní  výběh,  
který má charakteristické vyžlabené žebro, které známe z Krakovce, nebo Vlašského dvora, 
které navíc dosedá na naprosto typickou kuželovou konzolu. Konzola byla ovšem odsekána 
a  nahrazena  římsovou konzolou z malty.  Typické  václavské žebro bylo  také kamuflováno 
štukovou profilací, která jej přibližovala zbylému profilu. V místnosti je osazena řada konzol, 
které pocházejí již z doby Václava IV. Jedná se především o kuželové konzoly, které jsou buď 
to  zcela  prosté  s okosenou  horní  hranou  a  nebo  jsou  opásány  oblounkem  ve  výžlabku. 
Důležitý je postřeh D. Líbala a J. Muka, že cihelné pasy jsou výsledkem dvou stavebních etap 
a je zjevné, že byly dodatečně zesíleny o vnitřní pás cihel, který je v pilířích částečně svázán. 
ale v obloucích je zcela oddělený.

Mladší klenby,  které vznikly v době Zikmunda jsou dvojího typu.  Obě dvě klenby 
bojují s nízkým profilem a jsou poněkud segmentově zkrácené a stlačené. První typ klenby 
nalezneme ve východní části. Klenební žebra mají jiný srdcový profil, který je ovšem jiný  
než jaká  mají  žebra  václavská,  ale  jejich tvar  je  od nich odvozen.  Zcela  shodně jsou po 
stranách  hluboce vyžlabena a toto vyžlabení přerůstá do srdcovitých oblounků, ale v hrotu 
profilu  se  nenalézá  oboustranně  vyžlabený  klín,  ale  hruškovec.  Velmi  podobný  profil 
nalezneme již ve staré sakristii u sv. Víta a to v západní části. Klenba je ve vrcholu sepjata 
kruhovými  svorníky,  které  ovšem  byly  dokončeny  až  Karlem  Fialou.  Původně  byly 
nedotesané, jak je patrné na fotografiích z doby rekonstrukce. Tento moment nedokončenosti 
nalezneme  na  jednom  z diagonálních  žeber  na  severní  zdi,  kde  je  evidentně  osazeno 
nedosekané žebro, v úvahu připadá i možnost, že daný klenební náběh měl statické problémy 
byl  v průběhu stavby zazděn do pilíře.  V podstatě  celý tento výběh je poskládán z krátký 
úseků žeber evidentně osazovaných v značné rychlosti a také byl výrazně opraven Karlem 
Fialou, který vytvořil novou konzolu a náběh žeber. 

Klenba  dosedala  na  jehlancové  římsové  konzoly  z nichž  některé  jsou  ve  hrotu 
podvinuty  rozetou.  Pouze  v jihovýchodním  koutě  je  užita  václavská  kuželová  konzola 
s oblounem. Na všech zikmundovských konzolách se nalézají kamenické značky, které jsou 
shodné s těmi na žebrech, václavské jsou s jedinou výjimkou bez značek. Podobně řešena  
je  i  východní  část  středního  sálu  a  to  dvě  pole,  která  vyplňují  rozsah  bývalé  místnosti.  
Zde klenby dosedají převážně na sekundárně použité václavské konzoly. 

Tato  část  klenby  je  ještě  relativně   kvalitní,  dokonce  pozorujeme  jakousi  snahu  
o vyrovnání  se  s nesmírně  kvalitní  václavskou hutí,  což pozorujeme v odvození  vlastního 
profilu  žebra,  konzoly,  byť  jsou  jiného  typu  přeci  jen  se  snaží  přiblížit  se  vzoru  
a také tu najdeme pokus o dosednutí žebra mimo kout, které ovšem vyznívá dosti rozpačitě 
až  manýristicky,  protože  podobné  václavské  finty  jsou  výsledkem  matematicky  přesné 
geometrie  a  vztahu  přesně  půlkruhových  diagonálních  a  ideálně  hrotitých  žeber,  
což  se  zde  rozhodně  nekoná.  Celkově  lze  zhodnotil  tohoto  mistra  jako  vnímavého,  
který se nějak snažil vyrovnat s dědictvím  hutě Václava IV., ale její kvality nedosahoval. 
Vyrovnání  s podstatou  dvorského  umění  zůstalo  u  vizuální  nápodoby  a  ani  nepochopil  
a neznal  základní  geometrii  a  principy jejího specifického slohu. Druhá polovina klenby  
se  oproti  tomu  zdá  přímo  primitivní.  Bylo  užito  jednoho  z nejběžnějších  profilů  
14.  a  15.  století,  tedy  klínu  s výžlabkem  uprostřed  skosené  stěny.  Žebra  se  spojují 
v architektonicky  zcela  prostých  svornících,  které  mají  holé  stěny  bez  profilace.  Žebra 
dosedají  na  starších,  sekundárně  použitých,  konzolách  a  to  včetně  již  popsaného 
adaptovaného  žeberního  výběhu.  Kvalita  odpovídá  běžné  městské  produkci,  
která by i v případě městského prostředí byla považována za nižší. 

V této  době  zjevně  došlo  k zazdění  arkád  a  jejich  rozdělení  na  místnosti,  
které jsou klenuty valenými klenbami. Portály, které se zde nalézají mají kamenické značky 
odpovídající  klenbám ve  východní  části  přízemního  patra,  novým  oknům a  také  portálu 
v prvním patře.  Důvod, proč došlo k jejich zazdění  byl  prostý a Karel Fiala jej  nalezl  při 
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opravě paláce „pilíře přemyslovských401 arkád jsou ve spodku svém velmi zničeny ohněm“402 
a „Proto jest nutno kvádry, kteréž jsou silně oprýskané a roztrhány žárem na kusy vyměnit  
novými  v plném  půdorysu  pilířů.“403 Zazdění  arkád  uvolnilo  cestu  ke  vzniku  nového 
palácového křídla, které dnes tvoří jádro staré sněmovny a také ke vzniku náročného portálu 
s baldachýnem, který jej kryl. 

Jižní křídlo

Jedná se o malé a štíhlé křídlo, které bylo v době Václava IV. přistavěno k jižní fasádě 
paláce a to na jeho východním konci,  při kapli  Všech svatých. 404  Křídlo na délku zcela 
přehradilo  prostor  nedávno  postaveného  parkánu  a  jižní  zeď  tohoto  křídla  je  přiložena 
k parkánové zdi. Rozměrově bylo toto křídlo opravdu miniaturní, jeho šířka byla pouhých 7 m 
a délka 11,5 m. Křídlo mělo značně široké zdi a tak výsledná podoba interiéru připomínala 
spíše chodbu o šířce pouhých 3 m. Křídlo bylo značně výškově vyvinuto a dosahovalo téže 
výšky jako palác. Křídlo bylo v minulosti postiženo přestavbou za Marie Terezie, destrukcí 
a  v první  polovině  20.  století  bylo  v horní  části  upraveno  na  vyhlídkovou  terasu  a  dolní 
podlaží na expoziční účely, rovněž došlo k částečnému přepatrovaní, které zrušilo středověké 
úrovně. Původní podlaží jižního křídla zcela nerespektovala výšky podlah v paláci a to až do 
úrovně Vladislavského sálu.  Křídlo mělo vlastní  rytmus,  který se v prvním patře vázal na 
parkánovou hradbu. Křídlo je dnes zachované do výšky Vladislavského sálu a je pětipodlažní, 
ale původně bylo ještě o jedno, nebo dvě pozdně gotické patra vyšší.  Na východní straně 
křídla se nalézalo točité schodiště, které zajišťovalo vertikální komunikaci od prvního patra, 
kde začíná, až do nejvyšších úrovní. Schodiště bylo částečně zapuštěné do šíře zdi a částečně 
vystupovalo svým pláštěm ven, tedy podobně jako na západní věži, nebo na Točníku. 

Přízemí  křídla  obsahovalo  pouze  hrotitý  průjezd,  který  zajišťoval  komunikaci 
v parkánu, která by jinak byla přerušena. Průjezd je tvořen dvěmi širokými hrotitými oblouky, 
které  sou  vytvořeny z pískovcových bloků,  které  svírají  úzké  pole  valené  klenby.  Zbytek 
křídla v přízemí, hromně průjezdu,  již neobsahuje žádné místnosti, jen plnou zeď. Východní 
zeď vedle průjezdu při paláci je širší než zbytek křídla, protože tvoří sokl pro točité schodiště, 
které začíná o úroveň výš. Tento stav je výsledkem dvou etap. Původně bylo schodiště neseno 
čtvercovým  pilířem  a  přesahovalo  tento  pilíř,  takže  muselo  být  neseno  konzolami,  
které  se dochovaly ve dvou vrstvách v zazdívce.  Z tohoto soklu vedla  spojnice nesená na 
hrotitém oblouku při východní zdi, která spojovala schodiště a drobnou výpadovou branku 
nacházející se při patě křídla. Schodiště bylo těžce poškozeno nějakým požárem a bylo znova 
vyzděno  z cihel.  K.  Fiala  se  domníval,  že  šlo  o  požár  z roku  1541,  ale  nelze  vyloučit  
ani jeho rannější dataci do husitských válek. Schodiště bylo následně znovu vyzděno a sokl na 
kterém stojí byl rozšířen. Tento rozšířený sokl byl později využit k vývodu kanalizace, která 
vedla z křídla staré sněmovny, přes zasypané karlovské mezipatro při východní stěně paláce 
až k rohu při jižním křídle, kde pokračovala na zmíněný rozšířený sokl a po starším můstku 
ústila skrze hrotitou výpadovou branku ven. Kanalizace je tvořena korytem ze žehrovického 
pískovce  a  byla  částečně  kryta  cihelnou  klenbou  a  deskami  z téhož  kamene.  Parkán  byl 
současně se stavbou křídla vydlážděn a uprostřed dlažby se nalézala strouha, která odváděla 
dešťovou vodu. 

První patro bylo  původně klenuté  třemi  poli  žebrové křížové klenby a  jako jediné 
patro v křídle  si zachovalo jedno pole klenby, které se nachází při paláci. Žebra mají srdcový 
profil identický se sloupovou síní a západní věží, ale diagonální žebra nejsou půlkruhová,  
401 Karel Fiala považoval přestavbu Karla IV. za Přemysla Otakara II.
402 Karel FIALA 274 rkp 151, Přemyslovské arkády 1924, 7
403 Ibidem: 7.
404 K následnému popisu je využit rukopis Karla Fialy z roku 1937: Karel FIALA 271, rkp 80, jihovýchodní 
křídlo, 1937
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ale hrotitá, ve vrcholu se protínají bez svorníku. Klenba dosedala na kuželové a jehlancové 
konzoly a to opět nepravidelně, podobně jako z západní věži, nebo v sloupové síni. V podobě 
klenby  se  opět  projevila  nepravidelnost  dispozice,  křídlo  je  totiž  postaveno  kolmě 
k parkánové hradbě a je tudíž šikmé k paláci, klenba tudíž nedosedá do severozápadního rohu, 
ale pouze na západní zeď, konzola se opět ocitla mimo roh. Ze středního klenebního pole  
se  zachovaly  pouze  dvě  odsekané  kuželové,  nebo jehlancové konzoly.  Kromě pozůstatků 
klenby se zachoval původní vstup na schodiště vybavený portálkem s šachtou na závoru a 
dokonce i výklenkem na kahan. 

Druhé  patro  bylo  také  klenuté,  ale  z kleneb  se  zachovali  pouze  těžce  poškozené 
náběhy  kleneb.  Jižní  část  křídla  je  značně  poškozena  protažením  výstavního  sálu  
v tzv. Tereziánském křídle. Tato část byla spojena schodištěm s karlovským mezipatrem pod 
úrovní přízemí paláce, což dokládá, že zásyp tohoto patra pochází až z mladší doby, stejně 
jako vybrání zdiva v západní zdi, které respektuje okénko osvětlující mezipatro. Třetí patro 
bylo rovněž klenuté, ale z kleneb se zachovaly pouze klenební náběhy. Komunikačně bylo 
spojeno schodištěm s výše  položeným tzv.  karlovským patrem.  Jižní  část  je  opět  výrazně 
poškozena adaptací na galerii.  V jižní zdi se zachovaly pozůstatky  obdélného okna, jehož 
ostění bylo rámováno hlubokým výžlabkem. Podstatně hůře dopadlo další patro, které až na 
menší úseky původního zdiva je zcela novověké. V úrovni Vladislavského sálu je toto křídlo 
přístupné hrotitým pozdně gotickým portálkem s přetínanou profilací,  který je ovšem starší 
než Rejtova přestavba. V této úrovni se zachoval pouze zbytek ostění většího okna. 

Účel tohoto křídla není zcela zřejmý, obytná složka jistě nebyla primární, což dokládá 
poměrně úzký interiér. Celkově křídlo působí dojmem jakoby úmyslně chtělo dosáhnout linie 
parkánu. Odpověď možná nabízí nález J. Muka v úrovni karlovského podlaží,  kde v koutě 
byly nalezeny zbytky arkýře, který byl nesen na krákorcích a stavba jižního křídla ho zrušila. 
Jednalo  se  asi  o  prevét  z doby  Karla  IV.,  který  byl  součástí  vybavení  východní  obytné 
komnaty a možná toto křídlo ve vyšších patrech převzalo tento účel. Velmi důležitou složkou 
bylo schodiště, které spojovalo jednotlivá podlaží jinak špatně vertikálně propojeného paláce 
i s možností nepozorovaně opustit palác. 

Přestavba západního křídla

Západní  křídlo,  které  pochází  z první  etapy výstavby Karla  IV.  bylo  při  přestavbě 
Václava  IV.  radikálně  změněno.  Asi  nejznámější  částí,  která  tehdy  byla  přestavěna  je  
tzv.  sloupová  síň  Václava  IV.,  která  patří  k těm  nejznámějším  a  také  architektonicky 
nejzajímavějším  prostorám  své  doby.  Přestavba  se  ovšem  netýkala  jen  tohoto  sálu,  
ale evidentně celého křídla. Za znalost podoby křídla vděčíme především Karlu Fialovi, který 
zde prováděl citlivou rekonstrukci a nalezené gotické části nechal analyticky přiznané. 

Asi nejzřetelnější změnou byla úprava střechy, kterou dokládá nález Karla Fialy na 
východní  fasádě,  při  bývalém  severovýchodním  nároží  paláce.  Fiala  zde  nalezl  původní 
vysokou  římsu,  která  ukončovala  palác  a  především  torzo  bohatě  členěné  krákorcovitě 
vyložené  nohy  nárožní  arkýřové  vížky,  která  je  podobná  těm na  Staroměstské  mostecké 
věži.405 Věžička byla osmiboká a profilace jejího soklu plynule navazovala na římsu budovy, 
pod ní  se nalézal  pás zavěšené ažurové kružby,  která se skládala  z trojnosých obloučků,  
na které zezadu navazoval  pás baldachýnových klenbiček dosedajících na pateční  konzolu 
hluboko spuštěnou pod hlavní římsu, která byla opatřena výžlabkem vyplněným listovím.  
To vše bylo ukončeno asi maskaronem.406 

Václavská  úprava  se  dotkla  i  samotných  pater,  které  ovšem zůstaly  plochostropé  
a tak vlastně známe jen zbytky dvou nových oken ve východní zdi v prvním patře.  První 

405 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Praha, hrad českých knížat a králů, rkp. 1947, 346
406 Ibidem: 347
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severní  okno  bylo  rozměrné,  vybavené  vnitřním křížem a  parapetními  lavicemi  a  profil  
se skládal ze zešikmené plošky a mělkého výžlabku, který přecházel i na sloupek a příčník. 
jednalo se tedy o typické Václavské okno, které nalezneme na Točníku.  Druhé okno bylo 
menší a jeho spodní část je zakryta pozdně gotickým schodištěm. Zjevně se jednalo o okno 
s vnitřním křížem, ale jeho profilace je zcela jiná. Vnějšímu otvoru vévodí výrazný obloun, 
který  je  od vnitřního  okna  odsazen páskem a  profilace  vnitřního  okna,  která  přecházela  
na příčník i sloupek, se skládá ze dvou odsazených plošek. Stejný profil nalezneme i na jižní 
fasádě v tzv.  karlovském patře,  ve východní části  středního sálu, kde se rovněž zachovala 
pouze horní část. Profily nejsou typické pro dobu Václava IV. a je proto pravděpodobné,  
že patří do doby zikmundvské obnovy pražského hradu. 

Současně  s přestavbou  Václava  IV.  vznikl  i  současný  vstupní  portál  do  severního 
palácového nádvoří.  Dnes je značně ponořen pod úroveň terénu, která v době Václava IV. 
byla značně níž, jak dokazuje i nález původní dlažby z kočičích hlav. Této úrovni odpovídá 
i  stavba pozoruhodného schodiště,  před západní  zdí  paláce,  které  vedlo do prvního patra. 
Dodnes se zachoval  fundament  tohoto schodiště,  který obsahuje valeně klenutou místnost. 
Klenba  je  vyzděna  z cihel  a  v severní  části   prudce  klesá,  protože  zde  nesla  schodiště. 
Místnost je přístupná hrotitým portálkem s okosenou hranou. Nároží byla vybavena příporou 
vyrůstající ze soklíku. V horní části se nalézala pavlač, která vedla až k západní věži. 

Přízemí západního křídla bylo při této přestavbě nově zaklenuto a to pouze ve své jižní 
části, kde vznikla známá sloupová síň. Klenby v severní části jsou zcela jistě pozdně gotické. 
Sloupové  síni  se  věnovala  řada  badatelů  a  naposledy  se  touto  problematikou  zabýval  
J. Homolka, který se věnoval interpretaci V. Mencla a J. Muka.407 

Prostor  sloupové  síně  je  mírně  lichoběžný,  což  jak  uvidíme,  bude  hrát  svou  roli. 
Místnost  je  klenuta  šesti  poli  žebrové  křížové  klenby,  která  je  vynášena  dvojicí  štíhlých 
sloupů,  takže  sál  má  podobu  krátkého  dvojlodí.  Žebra  srdcového  profilu  se  ve  vrcholu 
protínají bez svorníku a zařezávají do těla sloupů, na zdech dosedají na jehlancové konzoly 
a to z výjimkou severního rohu, kde vlevo byl krb a žebra se kolem jeho dýmníku rozdvojují 
a vpravo byl bývalý vstup na točité schodiště, který vystupoval do místnosti a žebro se zde 
zařezávalo do stěny. Sloupy jsou štíhlé a mají výrazný sokl. Potud by vše bylo zcela běžné 
pokud by se nejednalo o přestavbu Václava IV.,  jehož kameníci  s radostí  využívali  každé 
nepravidelnosti  půdorysu  k rozehrání  náročné  geometrické  hry,  která  zaváněla  nádechem 
naprosté nahodilosti  a s lehkostí  nevyhnutelné logiky ignorovala,  nebo ještě lépe negovala 
konvenční racionalitu gotického řádu. 

Místnost není zcela pravoúhlá, ale směrem k jihu se mírně zužuje. Mistr, který tuto 
klenbu klenul  se  stejně  jako  na  Krakovci  rozhodl,  že  neustoupí  ani  o  píď,  nebo o  palec 
z identických diagonálních žeber, které mají přesně stejnou rozteč a vrchol ve stejné výšce  
a žeber meziklenebních,  které chtěl  mít  také stejně hrotité (tady přece jen musel  ustoupit, 
protože klenební pole jsou podélná). Onen palec, a ne jeden, mu v jižní části bude přebývat 
a naopak v severní širší části chybět. To se projeví na zdech i na sloupech, kde se žebra  
na  jižním  sloupu  zasekávají  v různých  výškách  a  na  severním  sloupu  zase  nedosedají  
a  zůstávají  trčet  před  pláštěm  sloupu,  na  konzoly  žebra  dosedají  podobně  nepravidelně  
a  člověk by  marně  hledal  jeden  stejně  řešený náběh a  i  samotné  konzoly  jsou  solitéry,  
které někdy reagují na nedosedající žebra a ochotně jim vyběhnou vstříc, jinde jsou konzoly 
zcela netečné a žebra je přesahují až o více jak polovinu své profilace. Všechny konzoly jsou 
jehlancové, ale některé jsou přepásány profilací a jiné jsou zcela holé. 

Most mezi palácem a katedrálou

407 Jaromír HOMOLKA: Příspěvek k dějinám české architetektury krásného slohu (kolem roku 1400). K slohové 
situaci tzv. Sloupové síně Pražského hradu, in: Lesk královského majestátu ve středověku (ed.) BOBKOVÁ 
Lenka, Praha Litomyšl 2005, 265 – 271
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V rámci přestavby Václava IV. vznikl i most mezi západním křídlem Starého paláce 
a královskou oratoří v katedrále, což prokázala analýza kamenických značek P. Chotěbora.408 

Autor  se  dále  domnívá,  že  nalezené  pozůstatky  cihelného  zdiva,  které  byly  dříve 
interpretovány  jako  pilíře  mostu  mezi  katedrálou  a  palácem,  nepatří  zmíněnému  mostu  
a poukazuje na nelogické navázání na katedrálu,409 což je zcela správný postřeh, ale zcela mu 
unikla  možnost,  že  by  tento  most  mohl  vzniknout  již  v první  etapě  výstavby paláce  ve  
30. letech 14. století a tudíž se musel vázat ke starší Spytihněvově bazilice. 

Dodnes se z mostu zachovaly dva oblouky, první byl hrotitý a klenul se nad vstupní 
cestou do paláce a dnes je pohlcen mladší jagelonskou zástavbou a jeho spodní část je patrná 
v prostoru  za  Vladislavovou  ložnicí,  kde  tvoří  součást  klenby.  Druhý oblouk i  s pilířem  
je dosud patrný v rámci jižní části současného renesančního mostu, kde je analyticky odhalen. 
Pilíř  je  na  spodní  části  opatřen  profilovaným soklem a  střed  pilíře  je  proražen  hrotitým 
průchodem,  který  má  v horní  části  okosenou  hranu.   Hrany oblouku mostu  jsou  členěny 
mělkým výžlabkem a oblounem na rohu. 

Jak  bylo  řešeno  spojení  s katedrálou  není  zřejmé.  P.  Chotěbor  je  toho  názoru,  
že přechod by mohl být řešen v podobě dřevěné pavlače a to z důvodu, že by pevný most 
v podobě prvního oblouku zakryl erbovní výzdobu nad portálem v přízemí.410 

Západní věž

Tato  věž  vznikla  západně  od  starší  jižní  románské  věže,  rovněž  je  přiložena 
k románské hradbě a zcela přestupuje svou hmotou před západní průčelí. Věž byla založena 
v místě starší karlovské zástavby a na základech západního přemyslovského paláce. Z celkové 
situace je jasné, že její suterén obsahuje doposud neznámou prostoru, která je buď zasypaná, 
nebo i klenutá a nepřístupná, protože úroveň současného terénu v přízemí je značně výše než 
v sousední sloupové síni a oproti románskému suterénu v bývalé jižní věži, která je v těsném 
sousedstvím,  je v pozici dokonce až druhého podlaží. Věž měla mírně obdélný lichoběžný 
půdorys  o  rozměrech  10  x  8,5  m  a  byla  značně  vysoká,  jak  je  patrné  na  vedutě  z tzv. 
Würzburgského alba  z roku 1536,  kde  je  věž  zobrazena  s vysokou  jehlancovou střechou  
a nárožními věžičkami a značně převyšuje sousední palác. Po požáru 1541 byla věž snížena 
a již se v pohledech výškově neuplatňuje. Na rytině z roku 1562 od Jana Kozla a Michaela 
Petrleho  z  Annaberku  je  věž  zobrazena  jako  nižší  než  Ludvíkovo  křídlo  a  má  sedlovou 
střechu, podobně je vyobrazena i na vedutě z roku 1606 od Filipa van den Bosche. Později 
byla věž integrována do barokní zástavby a dnes se uplatňuje jako rizalit vystupující v rohu 
třetího nádvoří, před starým palácem. 

Ze  středověké  situace  se  dnes  zachovalo  přízemí  a  část  prvního  patra.  Přízemí 
obsahuje jednu místnost, která je klenuto dvěmi poli křížové žebrové klenby. Klenba je opět 
deformována  lichoběžným  půdorysem  věže.  Žebra  mají  srdcové  profily  a  protínají  
se ve vrcholu bez svorníku, Klenba je nesena konzolami různých typů, převládají jehlancové, 
ale najdeme zde i jednu kuželovou a jednu kolínkovou, dvě žebra se zařezávají přímo do zdi. 
V západní zdi se nachází půlkruhově klenutý portálek, který vede na bývalé točité schodiště, 
jež bylo částečně zapuštěné do síly zdi a částečně vystupovalo. Schodiště bylo ovšem zrušeno 
a zachovali se pouze dva stupně. Místnost je dnes přístupná po prudkém schodišti z místnosti 
mezi věží a jižní románskou věží, které nevypadá jako původní, ale v severní zdi byl nalezen 
původní gotický vstup vedoucí před západní křídlo. Vstup byl vybaven hrotitým portálkem 

408 Petr CHOTĚBOR: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě, in: 
Castellologica bohemica X, 2006, 64 – 66.
409 Ibidem: 65.
410 Ibidem: 65.
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s náročnou profilací z výžlabků a oblounů, které se hlásí do doby Václava IV.411  Místnost 
byla  původně  osvětlena  oknem  z jihu,  které  bylo  vybaveno  po  levé  straně  sedátkem  
a podobným oknem i ze západu. 

Druhé  patro  se  zachovalo  pouze  částečně,  je  totiž  sníženo  barokním  trámovým 
stropem a dnes jsou zde toalety. Místnost byla osvětlena okny v hlubokých nikách z nichž dvě 
směřují k severu, jedno k západu a další k jihu. Místnost byla přístupná portálkem z točitého 
schodiště. Původní strop nalezl v roce 1943 Pavel Janák, který zde prováděl opravy. Výška 
stropu byla 4 m nad podlahou místnosti. Místnost byla evidentně obytná a byla vytápěná,  
jak dokazuje nález otvoru krbu v jihovýchodním koutě a především se jednalo o roubenou 
komnatu kombinované konstrukce. Východní část byla tvořena kuláči, které zanechaly otisky 
v omítce,  ale  západní  zeď   obsahovala  řadu  děr  po  válcových  kolících  a  to  dokonce  
i v rozsahu okenních nik,  které nalezl  Vladimír Studený. Tyto kolíky sloužili  k přichycení 
dřevěného táflování.412 Pod barokní omítkou byly nalezeny zbytky ostění těchto oken, bohužel 
J. Muk neudává jejich profilaci ani rozměr, ale V. Mencl uvádí, že měla přetínané pruty a 
domnívá,  že patří do doby kolem roku 1400,413 což je nutné korigovat, protože žádné jiné 
okno s přetínanými pruty z ostatních hradů Václava IV. neznáme a tak je pravděpodobné, že 
šlo pozdně gotické ostění. 

Dodatečné klenby v jižní románské věži 

Pravděpodobně v rámci  přestavby Václava IV. byly přestavěny i  interiéry ve starší 
jižní románské věži. Došlo ke změně výšky podlahy a v úrovní karlovského patra byla věž 
zaklenuta křížovou žebrovou klenbou, jejíž žebra vybíhají přímo z koutů bez konzol. Později 
byla  žebra odstraněna a  jejich profil  je tak nejasný,  asi  se  blížil  klínovému vyžlabenému 
profilu.  Upravována  bylo  i  další  podlaží  v úrovni  Vladislavského  sálu.  Tento  prostor  byl 
rovněž zaklenut křížovou žebrovou klenbou, která byla ovšem vystavěna z cihelných tvarovek 
a to včetně konzol, které jsou analyticky přiznány. Při přestavbě tohoto patra bylo použito 
velkého množství cihel a otázkou zůstává datování.

Úprava románského suterénu 

Součástí stavebních aktivit konce 14. nebo počátku 15. století bylo i vyztužení starých 
románských kleneb v suterénu paláce a jak správně poznal P. Chotěbor současně vzniklo i 
schodiště,414 které rozdělilo původně jednotný prostor na dvě části a také došlo k podepření 
karlovské klenby v západní části suterénu.

Vyztužení  klenby  bylo  provedeno  řadou  valených  pasů,  které  jsou  více  méně 
symetricky  rozmístěné.  Pasy  jsou  neseny  stejně  širokými  pilíři,  které  jsou  tvořeny 
z pískovcových kvádrů a v horní části i  z cihel,  samotný oblouk je vyzděn z opuky a jeho 
hrany z cihel. Takto vytvářené pasy nalezneme od suterénu pod kaplí Všech svatých až po 
západní karlovskou část, kde tyto pasy jsou doplněny o přízední arkádu nesoucí starší klenbu. 
Důvod tohoto řešení je neznámý a ani J. Muk a D. Líbal neznají pravý důvod této stavebně 
komplikované  operace.  K podobnému řešení  došlo  i  v rozsahu pod soběslavskou světnicí, 
která  byla  původně nesena  románskou arkádou.  Za této  přestavby došlo  k odstranění  této 
arkády  a  v místech,  kde  se  nalézala,  vznikli  segmentové  klenební  pasy,  které  zjevně 
vyztužovaly v těchto místech zeslabenou klenbu.  

411 Václav a Dobroslava MENCLOVI: Praha, hrad českých knížat a králů, rkp. 1947, 342
412 Ibidem: 344
413 Ibidem: 345
414 Petr CHOTĚBOR: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě, in: 
Castellologica bohemica X, 2006, 64 – 66
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Je to právě konstrukce těchto cihelných pasů která prozrazuje, že součástí přestavby 
bylo  i  vložení  schodiště.  Schodiště  prudce  sestupuje  ze  severního  dvora,  dnes  z prostrou 
přízemí staré sněmovny, a ústí do románského sklepa zhruba ve výšce klenební patky, takže 
bylo nutné vyřešit přechod na úroveň. K tomu došlo vložením zajímavé patrového konstrukce 
schodiště, které předělilo sklep na dvě nestejně velké části.  Šířka této konstrukce vyplňuje 
prostor mezi dvěmi klenebními pasy, které se staly součástí bočních zdí, což dokazuje vznik 
schodiště  současně  s těmito  pasy.  Schodiště  se  hned za vstupem do prostoru románského 
sklepa rozdělilo na dvě ramena nesené na obloucích. Přepážka v úrovni terénu je prolomena 
segmentově klenutým průchodem. 

Otázkou zůstává datování této části. Manželé Menclovi byly toho názoru, že sklep byl 
přestavěn v době Václava IV. a to z toho důvodu, aby mohl nést tíhu zasypaného staršího 
mezipatra. K zasypání mezipatra došlo, ale až v době Zikmunda po husitských válkách a tento 
důvod  se  jistě  nemohl  vztahovat  ke  vzniku  klenebních  pasů  pod  karlovskou  částí,  
protože ty zasypány nebyly.  P. Chotěbor přišel s teorií, že toto vyztužení vzniklo z důvodu 
založení  arkádového  ochozu,  který  vyvíjel  tlak  na  níže  položenou  boční  zeď,  což  by 
posouvalo datování někam již do koce 30., nebo nejpozději 40. let 14. století a uvádí oporu 
v nálezu kamenických značek,  (a to i  přesto,  že v první části  kapitoly věnované této části 
uvádí,  že  se  zde  žádné  kamenické  značky  nenašly)  z jedna  v podobě  trojcípé  hvězdy  
(v přehledu kamenických značek bohužel chybí), která se má rovněž nacházet na několika 
různě starých částech katedrály.415 Ovšem podoba této značky patří k základním tvarům, které 
jsou velmi rozšířeny a také nelze podle výskytu jediné shodné značky datovat celou stavbu, 
byť by patřila stejnému kameníku, protože ten komu patřila může spokojeně tvořit i 40 let 
života,  což  je  poměrně  velký  rozsah.  Navíc  podobnou  značku  v podobě  trojcípé  hvězdy 
známe  z Krakovce,  kde  patří  k nejrozšířenějším  a  nalézá  se  především  na  kvádrech 
armovaného nároží a jiných méně specializovaných článcích. Rovněž vysvětlení o působení 
tlaku není zcela přesvědčivé, protože již době 13.století byl severní dvůr hustě zastavěn řadou 
budov  a  především  v západní  části  se  již  počítalo  se  založením  arkády.  Důvod  vzniku  
tak zůstává nejasný a nejistá je i datace,  která bude spadat do druhé poloviny 14. století  
a to nejspíše do doby Václava IV. byť je důvod jejich vzniku asi jiný, než uvedli Menclovi. 
K podstatným  poznatkům  patří  zjištění,  že  stavba  schodiště  je  současná  se  vznikem 
klenebních pasů. Tato část byla přitom donedávna považována za pozdně gotickou.

415 Ibidem: 58 - 59
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4.7. Vlašský dvůr

Dějiny 

Vznik Vlašského dvora je úzce spjat v rozvojem těžby stříbra v Kutné hoře, která poprvé 
kulminovala  na přelomu 13.  a 14. století  a dosáhla  velkého věhlasu.  O samotném vzniku 
Vlašského dvora sice dobové prameny mlčí, ale asi nebude sporu o tom, že jej nechal vystavět 
král Václav II. na samotném přelomu 13. a 14. století. Je pravdou, že v dosavadní literatuře 
panuje určitý rozpor o vzniku a účelu Vlašského dvora, ale ten je do značné míry umělý, 
stavební podoba Vlašského dvora totiž jasně mluví pro účelový objekt mincovny. 

Po celé 14. století si Vlašský dvůr zachoval svou nenáročnou podobu technologického 
objektu. Sporadické návštěvy Jana Lucemburského a Karla IV. ukazují, že Kutná Hora nebyla 
od počátku vybavena královskou rezidencí. To se ovšem mělo konci 14. století změnit,  král 
Václav IV. zde totiž vybuduje náročnou rezidenci, která se stane na dalších sto let jednou 
z nejvyhledávanějších v zemi. 

Václav IV. je v Kutné Hoře poprvé doložen 12. a 13. března roku 1386,416 tedy krátce před 
zahájením tažení do Uher na pomoc Zikmundovi. Tažení sice nedopadlo slavně, ale návštěva 
Kutné  Hory  patrně  iniciovala  přestavbu Vlašského dvora.  Pravděpodobně  zde  tak  nastala 
podobná situace, jako o něco dříve ve Vratislavi, kde měl Václav IV. v úmyslu vystavět „eyn 
kuniglich gessesse und burg uff der Burg und Berge zum heiligen crucze uff dem Tume zu  
Bresslaw“, jak oznamuje list poslaný hejtmanu a radě města Vratislavi datovaný 15. květnem 
1382 a za tímto účelem také poslal Jíru z Roztok, jako ředitele stavby a „ouch unseren selbes  
Bawmeister.“417 Ze stavby sice sešlo, ale je důležité,  že i tuto přestavbu iniciovala osobní 
návštěva  Václava  IV.  města  Vratislavi,418 kde  je  doložen  od  27.  června  
do 13. července 1381.419 Lze tak vidět přímou kauzální souvislost mezi osobní návštěvou  
a úmyslem vystavět v daném místě pohodlné sídlo. Rovněž je pravděpodobné, že svůj záměr 
stavět v Kutné Hoře sdělil podobným listem, který se, bohužel, nedochoval. 

 Přibližně po třech a půl roce,  od návštěvy Václava IV., najdeme v konfirmační knize 
zápis:  „Curia monete in Montibus Chuttnis. – Johannes Pomuk etc., quod nos ad present.  
d. Wenczeslai regis ad altare capelle site in curia monete ciuitatis in Montibus Chuttnis,  
per liberam resign. d. Gregorii de Reichenstein vac. d. Casparum de Sicca  presb. rect. instit.  
Prage a. d. 1389 die XV. Oct.“420  tedy, že král Václav ustanovuje kaplana Kašpara ze Sušice, 
rektora pražského učení, který má při oltáři kaple situované v mincovním dvoře města Kutné 
Hory pobírat  uvolněný svobodný plat pana Řehoře z Reichensteinu (Franky).  Tento zápis  
je poměrně důležitá indicie pro datování kaple, která byla ve starší literatuře datována k roku 
1400.421 Ovšem listina  sama o sobě se může vázat jednak k dokončení stavby, nebo naopak 
k jejímu zahájení, ale také mohla vzniknout v průběhu stavby. Záznam o samotném svěcení 
kaple se bohužel nedochoval. K roku 1395 se onen Kašpar připomíná opět, tentokrát se již 

416 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV. z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 75
417 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady  II. Praha 1976, 140.
418 Výběr staveniště měl ovšem hlubší kořeny. Důvodem byl spor  o obsazení místní kapituly, kdy proti sobě 
stanula strana místních patricijů a král a součástí vyrovnání mělo být svolení vystavět na Tumském ostrově 
královský hrad, což Vratislavská kapitula nakonec vyřešila anulací staršího dluhu Karla IV. ve výši 4000 hřiven 
Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady  II. Praha 1976, 141.
419 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV. z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 72
420 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. Díl VII.-X, Josef EMLER 
(ed.), Praha 1889, 215.
421 Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948,158
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nepíše Kašpar ze Sušic, ale jako: „Capar capellanus in curia monetariorum,“422 z čehož lze 
usuzovat, že kaple byla již hotova. 

Další nepřímou indicií jsou listiny vydané v roce 1394, kdy byl Václav IV. propuštěn  
ze zajetí (podrobněji Spěváček 1986, 239). Panská jednota si totiž nárokovala na králi zástavu 
jeho předních  hradů,  Vlašského dvora  a  stříbrných dolů  v Kutné  Hoře:  „veste  ...  Betlern  
Burgleins  Karstein  Klingenberg  und  Kuetten  das  slosse  und  das  bergwerke.“423 Později  
se  snad  dohoda  poněkud  změnila,  královská  strana  asi  nemohla  akceptovat  vydání 
nejoblíbenějších hradů Václava IV. a stříbrných dolů, jak je patrné ze zprávy Bořivoje ze 
Svinař z 30. července 1394, kde se uvádí, že do zástavy měli být dány „funf slozze darzu, mit  
namen Kutten Lihtemburg Sleb Freyemburg und Taws.“424 Nás ovšem bude zajímat zařazení 
„Kuetten das slosse“  mezi přední Václavovi hrady, které nám dává tušit, že již tehdy byl 
Vlašský dvůr přestavěn na residenci, která byla evidentně vnímána nezávisle na mincovně, 
protože  ta  v obou  zprávách  není  výslovně  uvedena  a  Vlašský  dvůr  je  vždy  označen  
jako „slosse“ což se dříve ani později neužívalo k označení mincovny a ani Vlašského dvora. 

 Na  základě  uvedených  dat  lze  přibližně  stanovit  počátek  přestavby  do  období  
1386 – 1387 a její dokončení kolem roku 1389, nejpozději však na počátku 90. let 14. století. 

Další  záznam ke kapli nalezneme na sklonku roku 1400: „1400 listopad, nebo prosinec?.  
(král Václav IV.) ustanovuji Mikuláše biskupa Nazerského zpovědníka svého proboštem kaplí  
královských  na  Křivoklátě,  Karlštejně  a  Horách  Kutných,  též  při  Dovře  královském,  
aby tu slouženo denně, buď král přítomen neb nebuď. Dáno v Praze.“ 425

 Zasvěcení  kaple  v předhusitském  období  sice  není  známé,  ale  téměř  s jistotou  byla 
zasvěcena sv. Václavovi a bývá nazývána kaplí  královskou. Rovněž není znám její  statut, 
později zde bylo kaplanství. U Kořínka najdeme zajímavou úvahu o kapli: „Chce tomu kdosi,  
že při té kaple bývalo proboštství. Nechme ho při tom. Muž učený jest a v kronikách zběhlý ;  
on bude věděti, kde to jádro vyloupil. Mně se jinač zdá: že totižto bývalo toliko kaplanství.  
Nebo  v rejstrách  mincovních  kdykoliv  o  jeho  stanici  zmínka  se  děje,  vždycky  se  jen  
královským kaplanem nazývá.“426 Je pravdou, že později zde byla pouze kaple, ale za Václava 
IV.  
tak  tomu  být  nemuselo.  Přímé  doklady  se  sice  nedochovaly,  ale  z výše  uvedené  listiny 
vyplývá, že královské kaple byly podřízeny Mikulášovi, zvaným jinak Mikuláš Václavův,  
do jakési jednotné organizace. Rovněž je jisté, že zde bývalo více kněží,427  kaple totiž musela 
fungovat každodenně a Mikuláš se pohyboval v bezprostředním okruhu krále, a tak zde byl 
spíše  vzácným  hostem.  Na  Křivoklátě  a  Karlštejně  byly  zřízeny  kapituly,  Karlštejnskou 
založil už roku 1357 Karel IV.,428  Křivoklátská vznikla až  za Václava IV.,429 ale nepřežila 
husitské  války a  také  nesmíme zapomenout  na  kapli  Všech svatých  na Pražském hradě,  
která  z počátku  byla  palácovou kaplí  u  níž  později  roku 1338 byla  založena  kapitula.430 
O povaze kaple u Králova dvora nemáme žádné jiné zprávy. Lze se tak pouze domnívat, že i 
zde mohla vzniknout, jako u královské kaple na Křivoklátě, kapitula, nebo pravděpodobněji 
pouze již zmíněné proboštství, ale jisté to však není. Narážka učiněná Kořínkem tak muže mít 
svůj reálný základ, který ovšem již v 17. století byl velmi mlhavý. Pozoruhodná je ovšem 
422 Liberi erectionum archidioecesis Pragensis III, Léta 1385 – 1390, Klement BOROVÝ (ed.), Praha 1879, 240.
423 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Band II. Julius WEIZSÄCKER (ed.), München 1874, 405.
424 Ibidem.
425 August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, č zápisu 323; 
August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého XV, Praha 1900, 257.
426 Jan KOŘÍNEK: Staré paměti Kutnohorské, Kolář Jaroslav (ed.), Praha 2000, 307.
427 Jan KURKA: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecéze litomyšlská. Praha 1915, 136.
428 Václav BARTŮNĚK: Karlštejn, Praha 1948, 11.
429 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha 1891, 12.
430 Václav BARTŮNĚK: Stručné dějiny kolegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých na Pražském hradě, 
Litoměřice 1979, 7.
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jednotná organizace královských kaplí Václava IV., která by si zasloužila bližší pozornost, 
stejně jako křivoklátská kapitula. 

V předhusitském období se ještě roku 1412 připomíná Řehoř Hudera probošt královské 
kaple v Hoře.431 

Václav IV. navštívil nově přestavěný Vlašský dvůr teprve roku 1400 a to počátkem dubna. 
Byl to bezpochyby jiný zážitek než ten z roku 1386. Z mincovního dvora se mezi tím stala 
jedna z nejkrásnějších rezidencí v zemi a není divu, že tentokrát další poměrně dlouhý pobyt 
následuje hned roku 1401 od 19. října do počátku nového roku 1402. Po svém útěku z Vídně 
se Václav opět ocitne zde, první pobyt doložený k 12. prosinci je jen krátkým zastavením 
cestou do Prahy z Vídně, ale již 19. prosince je zpět a stráví zde opět vánoce. Roku 1404 je 
zde doložen od 18. září do 18. října, poté je zde kolem 10. března 1405. V letech 1406 – 1407 
zde není doložen ani jeden jeho pobyt, ale listiny z této doby jsou značně fragmentární, často 
chybí korespondence i za několik měsíců, takže je možné se domnívat, že jeho pobyt zde je 
pravděpodobný. Další  pobyt  je doložen roku 1409, kdy zde po návratu z Vratislavi  stráví 
téměř celý leden a vydá zde svůj dekret Kutnohorský, který uvrhne pražskou univerzitu do 
hluboké  recese  a  úpadku.  Poslední  pobyt  je  doložen  až  roku  1419  od  22.  března  do  5. 
května.432 16. srpna téhož roku Václav IV. zemřel na svém Novém hradě u Kunratic. Přesto, 
že jeho pobyty nejsou tak časté jako na jeho milovaných hradech v Křivoklátském polesí, tedy 
na Křivoklátu, Karlštejně, Žebráku a Točníku, které střídal v pravidelných okruzích s jeho 
pražskými  rezidencemi,  ale  i  tak  Vlašský dvůr  patřil  k jednomu z mála  míst,  kam se  rád 
vracel. Ještě roku 1413, kdy zde není doložen jeho pobyt, vydává jistinu na opravení tvrze.433 

Právě v této době je poprvé doložen dnešní název Vlašský dvůr, dříve zvaný pouze curia 
monete, nebo münzhof. První zmínka je z roku 1401434  a následuje řada dalších záznamů, kde 
je mincovna zvaná jako curia Gallica, curia Italica. 

Po  smrti  Václava  IV.  Vlašský  dvůr  na  dlouho  neosiřel  a  stal  se  roku  1420  sídlem 
Zikmunda, který zde našel náhradní sídlo místo Prahy. Pobýval zde od července do prosince 
1420 a krátce i v listopadu 1421. Následné boje o Kutnou Horu se Vlašského dvora nedotkly, 
stejně jako požár založený Zikmundem 6. ledna 1422.435 Po skončení husitských válek, na 
sklonku poděbradské vlády,  se Vlašský dvůr stal  opět hojně navštěvovanou rezidencí,  což 
bylo  způsobeno  tím,  že  ostatní  královské  hrady Václava  IV.  byly  zastaveny,  nebo  těžce 
poškozeny  válečným děním.  Vlašský  dvůr  spolu  s Královým dvorem v Praze  zůstal  jako 
jeden z mála  obyvatelný.  V jakém stavu se  Vlašský dvůr  nacházel  po husitských válkách 
nevíme,  ale  každopádně se zde roku 1443 sešel  Kutnohorský sjezd,  tedy jeho první  část, 
vedený Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna.436

V následujícím  jagelonském  období  se  Vlašský  dvůr  dočká  značné  obliby,  
ale  již  v 16.  století  začíná  postupně  upadat,  což  vyvrcholí  až  na  počátku  18.  století,  
kdy došlo k zastavení ražby. Koncem 19. století se vlašský dvůr stal obětí necitlivé přestavby, 
která ovšem v porovnání s ostatními soutěžními návrhy,  které byly předloženy do soutěže, 
působí téměř citlivě.

431 Jan KURKA: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecéze litomyšlská. Praha 1915, 136.
432 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 83 - 87
433 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek II, PALACKÝ František (ed.), Praha 
1842, 187. Podobná listina byla vydána i pro hrad Loket.
434 Sbírka pramenů práva městského Království českého II, Privilegia královských měst venkovských z let 1225-
1419, Jaromír ČELAKOVSKÝ (ed.), Praha 1895, 246.
435 Ze starých letopisů českých, PORÁK Jaroslav / KAŠPAR Jaroslav (ed. a překlad ze staročeského originálu), 
Praha 1981, 81.
436Rudolf URBÁNEK: Věk poděbradský III/1. Praha 1915, 820 – 822.
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Poloha Vlašského dvora  

Vlašský dvůr vznikl někdy kolem roku 1300 v rychle rostoucím hornickém městě Kutné 
Hoře, která tou dobou zažívala pravou stříbrnou horečku. Její aglomerace se teprve rodila 
z divokých  shluků  hornických  chatrčí  a  cest  směřujících  k nejbližšímu  východu  právě 
prosperující  šachty.  Pečlivé  urbanistické  plánování,  které  bylo  pro  přemyslovské  městské 
fundace typické, se zde omezilo pouze na vytýčení  hlavního obdélného náměstí.

Jako staveniště byla vybrána poměrně vysoká terénní hrana nad údolím říčky Vrchlice 
(jak zní její dnešní jméno, ve středověku byla ovšem nazývána pouze Pach) a to nad jejím 
levým břehem, zhruba uprostřed tehdy ještě neustálené aglomerace Kutné Hory. 

Hradní dispozice 

Vlašský  dvůr  před  přestavbou  z konce  19.  století  představoval  nesmírně  složitý 
konglomerát  budov  a  technologických  staveb  z průběhu  několika  století.  Svého  vrcholu 
dosáhl na počátku 18. století,  kdy byla zastavena ražba. Zastavení ražby mělo za následek 
postupné chátrání a postupný rozpad řady budov, které buďto zanikly zcela samy, nebo byly 
pro zchátralost strženy. 

Vlašský dvůr se skládal z horního a dolního dvora. Horním dvorem se rozuměla samotná 
mincovna  a  přilehlé  objekty,  kde  se  nacházely  veškeré  technologické  a  úřední  objekty  
a  sklady  paliva.  Tento  horní  dvůr  měl  nepravidelný  okrouhlý  půdorys,  který  byl  dán 
průběhem  plášťové  zdi,  k níž  byly  přiloženy  ostatní  stavby.  Vnitřní  zástavba  povětšinou 
respektovala linii plášťové zdi a to s výjimkou Vysokého domu. Jihovýchodní a jihozápadní 
křídlo bylo patrové, přízemí bylo tvořeno řadou sedmnácti šmiten s typizovaným průčelím, 
horní patro jihozápadního křídla vzniklo kolem 1580, jihovýchodní křídlo vzniklo až roku 
1678. Na jihovýchodní  křídlo  navazoval  tzv.  vysoký dům nalézající  se ve východní  části 
dvora. Jednalo se o královský palác vystavěný Václavem IV., původně dvoupatrový, který 
jako jediný porušil původní okrouhlý půdorys dvora. V přízemí Vysokého domu se nalézala 
razírna mincí tzv. preghauz, nebo též preggaden a hlavní vjezd do dvora z bývalého Rybného 
trhu (dnešní Havlíčkovo náměstí). V patrech se pak nacházely královské světnice, tedy dva 
velké sály a dvě menší místnosti. Severně od Vysokého domu stála čtyřhranná branská věž, 
která byla do přestavby Václava IV. hlavním vstupem do dvora. Průjezd byl zazděn a před 
ním vzniklo  točité  schodiště,  které  sloužilo  jako  hlavní  vstup  do  patra  Vysokého  domu  
a  ostatních  královských  pokojů.  Celá  západní  strana  byla  tvořena  stavebně 
nejkomplikovanějším  křídlem,  které  bylo  částečně  patrové,  dvoupatrové  a  částečně  
i  podsklepené.  V  přízemí  se  nacházely  prostory  mince,  stará  prenárna  a  gosa,  situované 
v nejsevernější  části,  dále  pak  následovaly  mincovní  světnice,  vše  bylo  přístupno  pouze 
dveřmi, které se nacházely vedle točitého schodiště, dále k jihu následovala řada místností, 
které sloužily jako sklady dřevěného uhlí a mědi. Křídlo bylo v přízemí zakončeno průjezdem 
k západu,  který  směřoval  k závěru  kostela  sv.  Jakuba.  Patro  obsahovalo  kapli,  rajtunk  
tj. uřední část mincovny a řadu dalších úředních prostor, které byly navzájem spojeny širokou 
arkádovou chodbou, která od kaple pokračovala až do mincmistrovského domu na jihu. 

Jádro bylo obehnáno ze severu parkánovou zdí, která se částečně dochovala až do roku 
1860,  kdy byly  její  poslední  zbytky  odstraněny (její  zbytky  jsou zachyceny  na  Krausově 
modelu z roku 1861 a též na kresbě Karla Zacha). V nejsevernější části parkánu po jistou 
dobu existovala  mohutná  šestihranná  věž,  jejíž  základy byly  nalezeny  při  bourání  dvora. 
Prostor  parkánu byl  později  vyplněn řadou dodatečně  vložených objektů.  K nejstarším asi 
patřil  dům  mincmistra  na  jihu,  který  později  zcela  pohltil  původní  hradbu.  Následoval 
přístavek za  rajtunkem,  který  byl  patrový a  v přízemí  obsahoval  klenuté  sklepy a  v patře 
úřední  místnost.  Dále  se  za  kaplí  nacházela  dvoupatrová  stavba  puchhalterie  tj.  archivu 
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mincovny, z roku 1580 v níž bylo situováno točité schodiště. V severní části se pak nalézal 
patrový objekt,  který v přízemí obsahoval technologické objekty,  zvláště novou prenárnu  
a  v patře  se  nacházel  byt  horního  úředníka.  Před  vysokým domem se  nacházelo  křídlo,  
které se skládalo ze dvou budov a to kenárny, která byla přiložena přímo k vysokému domu 
a nových pruboven z roku 1580. Tyto prubovny pak porušily průběh parkánové zdi směrem 
k dolnímu  dvoru.  Před  hlavním  vstupem  do  vnitřního  dvora  se  nacházel  malý  dvorek,  
který byl uzavřen parkánovou zdí, v níž byla situovaná brána. 

Rozloha  dolního  dvora  byla  vytýčena  na  jihu  průběhem  městské  hradby,  na  severu 
areálem  horního  dvora  a  mincmistrovského  domu,  z východu  pak  zdí  s  opěráky,  která 
vycházela od nové prubovny a téměř pod pravým úhlem se spojila s městskou hradbou. Tato 
zeď je dodnes dochována a je zjevně středověkého původu. Souběžně před touto hradbou běží 
úzká  ulička,  která  prudce  klesá  k říčce  a  v místech  kde  prochází  městkou  hradbou  je 
zabezpečena  jednoduchou kulisovou bránou s brankou pro pěší.  Hradba tvořící  jižní okraj 
areálu byla asi původně dřevěná, jak je patrné na Willenbergově rytině a jak dokládá učet 
z roku 1565, kdy se z prken dělala hradba pod Vlašským Dvorem nad valy.437 Později zde 
vznikla kamenná hradba, která je již zachována dodnes, i když upravená na zahradní terasy. 
Její podoba je zachycena jak na fotografiích, tak i na Krausově modelu.

Tento Dolní dvůr měl funkci předhradí. Nacházela se zde řada hospodářských budov o 
jejichž  podobě a  přesném místě  kde  se  nacházely  mnoho  nevíme,  protože  většina  těchto 
budov byla na počátku 19. století již rozpadlá. Původně se zde nacházely královské kuchyně, 
lázeň, maštale a sklady ovsa, sena a slámy. Tento dolní dvůr byl přístupný z několika různých 
míst:  1)  přímo  z patra  Vysokého  domu  odkud  se  muselo  sestoupit  po  dřevěné  lávce  a 
schodech na malý dvorek mezi kenárnou a Vysokým domem a odtud po dalších schodech na 
samotný dolní dvůr. Tato cesta sloužila jako spojení mezi královskou kuchyní a palácem, i 
jako přístupová cesta ke královské lázni, která se v účetních knihách často připomíná. 2) na 
tentýž dvorek mezi kenárnou a Vysokým domem vedla chodba se schodištěm z dvorku před 
hlavní  bránou,  která  sloužila  k přístupu lidem pracujícím v mincovně.  3)  další  vstup  vedl 
z uličky před východní  zdí  dolního dvora,  která prudce klesala  z tehdejšího Rybného trhu 
k Vrchlici. Na Krausově modelu je zobrazena jako drobná branka při patě objektu pruboven a 
je částečně zachovaná dodnes 4) poslední a pravděpodobně hlavní vstup vedl průjezdem skrz 
Mincmistrovský dům v západní části dvora a současně z tohoto domu vedla i menší branka 
nedaleko průjezdu. Tento hlavní průjezd byl pravděpodobně v průběhu 18. století zazděn. 

Stavební vývoj 
 
Vlašský  dvůr  vznikl  kolem  roku  1300  jako  mincovna.  Nejstarší  se  bezpochyby  jeví 

výstavba  plášťové  zdi  dvora,  která  vytýčila  zhruba  oválný půdorys.  Tato  zeď,  v místech  
kde k ní  přiléhala zástavba,  je rovná, zatímco tam,  kde je mladší  zástavba,  je zeď vedena 
v oblouku.  Zakončení  této  zdi,  respektive  podobu  obraného  ochozu,  se  nepodařilo 
identifikovat.  Vstup  do  takto  ohrazeného  jádra  byl  veden  od  severu  věžovou  branou,  
která  obsahovala  v přízemí  průjezd  a  byla  zakončena  cimbuřím.  Z původní  zástavby  
se podařilo identifikovat především kamenné průčelí obou křídel šmiten, které byly souběžné 
s rovnou plášťovou zdí. Jejich vnitřní členění pochází až z pozdějšího 14. století, o původním 
uspořádání nemáme žádné zprávy.

Další  nejstarší  částí  Vlašského  dvora  je  objekt  budovy  s čtvercovým  půdorysem,  
který  byl  situován   za  kaplí.  Stavba  byla  svázána  s plášťovou  zdí  a  při  jednom  rohu  
jí  předstupovala.  Šíře  její  zdi  v přízemí  je  o  něco  větší  než  samotná  šířka  plášťové  zdi. 
Vzhledem k tomu, že stavba byla  svázána s plášťovou zdí a dokonce zasahovala do jejího 
průběhu,  tak  se  její  vznik   bezpochyby  váže  k době  kolem  roku  1300.  Jednalo  

437 AK. odd. 1525
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se pravděpodobně o původní pokladnici. K této stavbě byla přiložena další obdélná stavba, 
která se půdorysně odlišuje od pozdější struktury křídla rajtunku. Stavba byla přiložena na 
spáru  k pokladnici  a  byla  rozdělena  příčkou  na  dvě  zhruba  stejné  místnosti.  Jednalo  
se  s největší  pravděpodobností  o  původní  sídlo  mincovního  úřadu.  Jeho  vznik  je  rovněž 
možné počítat již do počátku 14. století. Přiložení na spáru je možné vysvětlit jako druhou 
etapu výstavby Vlašského dvora,  což u tak  rozměrné  stavby není  překvapující.  Následuje 
výstavba parkánu, který se v jižní části váže ke stavbě městského opevnění. To vzniklo až po 
roce 1304 a je tak pravděpodobně o něco mladší než samotné jádro. Před parkánem v severní 
části byl vyhlouben příkop, který zde byl až do 15. století, kdy postupně zanikl. Další budovy, 
vážící se k první etapě, se nepodařilo identifikovat. Je velmi pravděpodobné, že v této první 
etapě bylo užito větší množství dřevěných a hrázděných konstrukcí. 

Stavba  představovala  technologický  objekt,  který  ve  své  podobě  nemá  analogie  
ani v dřívější a ani v pozdější době. Jeho řešení však prokazuje některé typické rysy hradů 
doby  Václava  II.  Velmi  charakteristické  je  užití  plášťové  zdi,  které  je  na  přelomu  
13.  a  14.  století  poměrně  časté  a  to  i  v Čechách.  V případě  Vlašského  dvora  se  ovšem 
nejednalo o typ  hradu s plášťovou zdí,  ale  o užití  plášťové zdi,  ke které při  obvodu byly 
přistaveny další vyšší budovy. Rovněž pro užití „paláce“, který je přiložen k „věži“ je možné 
najít  analogie  jako  na  příklad  na  královském hradě  Krupce,  který  rovněž  pochází  z doby 
Václava II. 

V této podobě Vlašský dvůr zůstal několik dalších desetiletí až do přestavby Václava IV. 
Jistou výjimkou byl vznik nové brány na jihu dvora, jehož portál je možné datovat do třetí 
čtvrtiny 14. století.  Samotná branská věž mohla vzniknout současně s portálem, nejpozději 
však v době přestavby Václava IV., protože rozložení dělících příček šmiten již s její existencí 
počítá.  

Přestavba Václava IV.

Razantní  změna  nastala  v době  Václava  IV.  Jeho  krátký  pobyt  v roce  1386  inicioval 
přestavbu, která zasáhla celý tehdejší areál Vlašského dvora. Došlo k přestavbě původního 
úředního  domu,  výstavbě  kaple,  která  byla  dokončená  kolem  roku  1389,  nově  byla 
vybudována  prenárna,  nově  byl  vybudován  Vysoký  dům,  tedy  palác  Václava  IV.,  
došlo  k radikální  přestavbě  šmiten  a  zvýšení  vstupní  věže.  Všechny  tyto  části  nesly 
charakteristické rysy staveb Václava IV. a jeho dvorské huti. Velmi typické je užití valených 
kleneb vynášené cihelnými pasy, které nalezneme rovněž na hradě Točník v dolním i horním 
paláci,  zvláště přízemí horního paláce je řešeno stejně jako ve Vysokém domě, další užití 
valených  kleneb  nalezneme  přímo  v paláci  Pražského  hradu  v zazděném  podloubí,  
kde vznikla řada menších místností. Rovněž použití klínových, vyžlabených žeber v přízemí 
pod kaplí je zcela charakteristické a zcela shodné profily je možné najít v přízemí královského 
paláce  Pražského  hradu,438 v přízemí  hradu  Krakovec,  nebo  v průjezdu  Staroměstské 
mostecké  věže.439 Rovněž  náročnější  profil  žebra  v kapli  je  možné  najít  v sloupové  síni  
a  v západním  křídle  Václava  IV.  na  Pražském  hradě,  a  také  v klenbě  severní  předsíně 
Týnského chrámu.440 Podobné souvislosti je možné konstatovat i u hlavic v kapli, které jsou 
odvozené  od  hlavic,  které  se  nacházejí  v triforiu   chóru  sv.  Víta  a  jsou  rovněž  příbuzné 

438 Z původních kleneb v prostoru pod velkým Vladislavským sálem se zachovala řada druhotně použitých 
konzol a jeden původní náběh žebra s jehlancovou konzolou, která ovšem byly osekána a přeštudována pozdně 
gotickou římsovou konzolou, stejně tak žebro bylo upraveno štuku do profilu pozdně gotického žebra, které na 
tento náběh dosedalo. 
439 Mínění J. Vítovského, že klenba v průjezdu věže pochází až z 90. let 14. století je třeba přehodnotit. Jakub 
VÍTOVSKÝ: K datování, ikonografii a autorství Staroměstské mostecké věže, in: Průzkumy památek II, 1994, 
21). Datování, klenby a celé věže spadá jistě před rok 1387, kdy vznikl krov věže datovaný 
dendrochronologickým průzkumem Tomáše Kyncla a Josefa Kyncla viz http://www.dendrochronologie.cz .
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s konzolami v sloupové síni. Klenební konzoly v přízemí pod kaplí jsou téhož typu, jaké se 
nalézají  v západním  křídle  (věži)  paláce  Pražského  hradu.  Také  užití  okenních  profilů  
je  možné  najít  na  ostatních  stavbách  Václava  IV.,  ale  tato  podobnost  nezůstala  
jen u morfologie, Vysoký dům, tedy palác Václava IV. je podobně dispozičně uspořádán jako 
na hradě Lokti, kde rovněž nový palác porušil starší hradbu a stal se dominantou u vstupu. 

Následný stavební vývoj do 19. století 

Stavební  aktivita  15.  století  začala  již za  vlády Jiřího z Poděbrad,  který nechal  zvětšit 
úřední prostory a dal tak vzniknout zadnímu traktu západního křídla. Toto křídlo bylo později 
opakovaně  přestaveno.  V této  době  vzniklo  i  jádro  mincmistrovského  domu.  Následovala 
stavba nové kenárny před Vysokým domem z roku 1477. Jednalo se o prostou technologickou 
stavbu. Další přestavby měly spíše drobný charakter a výrazně nezasáhly do celkové podoby 
Vlašského dvora. 

Podstatně  razantněji  se  projevilo  století  16.  ve kterém po sobě následovaly dvě velké 
přestavby. Menší stavební změny se konaly roku 1501, kdy vznikl kvalitní kamenný portál 
v minci. První radikální přestavba začala roku 1523 a ukončena byla roku 1526. Přestavěno 
bylo  západní  křídlo rajtunku,  které  dostalo  novou arkádovou chodbu a  došlo k zásahu do 
vnitřní  části  zadního traktu  západního křídla.  Přestavba  z let  1578 – 1580 byla  podstatně 
rozsáhlejší a dotkla se téměř celého areálu. Jako první byl přestavěn mincmistrovský dům, 
vzniklo  nové  patro  nad  jihozápadním křídlem šmiten,  které  sloužilo  jako  kanceláře  pana 
mincmistra,  následovala  stavba  nové  puchhalterie  a  nová  světnice  v parkánu,  rovněž  byl 
přestavěn rajtunek. Přestavba byla ukončena stavbou nových pruboven.

Do podoby Vlašského dvora zasáhlo i  17. století,  kromě menších přestaveb,  jako byla 
adaptace sálu ve Vysokém domě na byt  úředníka,  vzniklo první patro nad jihovýchodním 
křídlem  šmiten,  současně  vznikl  asi  i  přístavek  v  severní  části  parkánu,  který  v přízemí 
obsahoval novou prenárnu. 

Po zrušení mincovny došlo k postupnému chátrání, které vyvrcholilo v polovině 19. století 
a  vedlo  k přestavbě  na  konci  19.  století,  která  nemilosrdně  zničila  více  jak  90% plochy 
původní mincovny. 

Přestavba jihovýchodního a jihozápadního křídla šmiten  

Jihovýchodní  a  jihozápadní  křídla  byla  patrová,  v přízemí  obsahovala  souvislou  řadu 
sedmnácti šmiten, které na sebe navazovaly. V jihovýchodním křídle se nalézalo devět šmiten 
a jihozápadním osm.  Křidla šmiten k sobě navazovala téměř v pravém úhlu a jejich nádvorní 
průčelí byla zcela souběžná s obvodovou zdí dvora, ke které byly šmitny přiloženy. Na severu 
křídlo  šmiten  navazovalo  na  Vysoký  dům a  na  západě  jej  ukončovala  druhá  jižní  brána 
s průjezdem. 

Z původních šmiten se zachovaly pouze portály a okna, které tvořily souvislý pás, vše 
ostaní je dílem přestavby Václava VI., Jednotlivé šmitny byly nově rozděleny arkádou, vždy 
o dvou obloucích, které nesly valenou klenbu. Pozoruhodné ovšem je, že tyto arkády nebyly 
v pravém  úhlu  k průčelí,  ale  že  byly  vějířovitě  rozvinuty.  Průčelí  šmiten  bylo  tvořeno 
souvislou  řadou  na  sebe  navazujících  typizovaných  obdélných  oken  a  hrotitých  vstupů 
z opracovaných  pískovcových kvádrů.  Vše  bylo  provedeno podle  stejného vzoru.  V horní 
části byly šmitny opatřeny dalším obdélným oknem s kamenným ostěním a kovovou mříží, 
mezi okna byly vloženy štíty se znaky   měst a zemí,  které patřily Václavovi IV. Podobné 
okno bylo prolomeno i v plášťové zdi. Znaková galerie začínala již na vysokém domě a to 

440 Zmíněné profily jsou úzce příbuzné s parléřovskými žebry v katedrále sv. Víta a to zvláště v ochozu, kaplích, 
jižní předsíni a v staré klenotnici
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znamením  točenice  s ledňáčkem,   dále  následoval  Trevír,  Cham,  Morava,  Svidnice, 
Lucemburg, Vratislav, Brandenburg, Říše a Řím. 

Podoba  průčelí  je  známá  z několika  velmi  detailních  fotografií,  které  zachytily  stav  
po sejmutí  fasády z první  poloviny 19.  století  Celkově  bylo  jihovýchodní  křídlo  v lepším 
stavu  a  zachovala  se  zde  část  heraldické  výzdoby  jednotlivých  šmiten  se  znaky  měst,  
kde se před rokem 1300 razily mince. První od severu je znak Mostu – ve znaku je lev na 
mostu s nápisem brux, další je znak Opavy s rozpoltěným štítem a nápisem troppa, následuje 
Jihlava  se  znakem ježka  a  nápisem  igla,  následující  znak  je  nečitelný,  dále  je  zde  znak 
Kladska se lvem a částečně zachovaným nápisem ...lac (glac), předposlední dochovaný znak 
patří městu Písek se znakem brány  a nápisem Pysk, poslední zachovaný je znak Olomouce 
se  lvem  za  hradbou,  který  je  označen  částečně  zachovaným  nápisem  ...lmuc (Olomúc)  
na fotografii  je  nápis  ještě  celý.  Ostatní  znaky se bohužel  nezachovaly.  Umístění  dodnes 
dochovaných  znaků  neodpovídá  původnímu  pořadí.  Podobné  znaky  byly  i  na  křídle 
jihozápadním, kde byly otlučeny.441  Typ písma odpovídá pozdnímu 14. století. 

Na fotografiích je rovněž patrné, že horní část průčelí šmiten je vynášeno na cihelných 
obloucích, které odlehčují kamenné ostění vstupů a především překlady oken do šmiten, zdivo 
v horní  části  je  lomové.  V horní  časti  vedla  do  šmiten  další  okna,  byla  mírně  obdélná 
s kamenným profilovaným ostěním.  Zdá se,  že ostění  bylo široce okoseno a bylo členěno 
oblounkem,  který  byl  ovšem  otlučen.  Současné  okna  z  19.  století,  tak  neodpovídají 
původnímu  stavu,  protože  profilaci  ostění  obohatili  ještě  o  dva  výžlabky,  mezi  nimiž  
se nachází oblounek, původně však zde byla rovná ploška. Mezi okny se nalézaly znaky zemí 
a měst, které ovládal Václav IV. Výzdoba začínala již na Vysokém domě a pravděpodobně 
obíhala celé nádvoří, avšak zachována zůstala pouze na jihovýchodním křídle šmiten. 

Vysoký dům

Vysoký  dům,  jak  je  tato  stavba  běžně  nazývána  dobovými  prameny,  se  nacházel  
ve východní části Vlašského dvora, kde byl vložen mezi jihovýchodní křídlo šmiten na jihu 
a starší věž na severu. Na rozdíl od ostatních budov nerespektuje průběh plášťové zdi, kterou 
rázně prorazí. Jádro Vysokého domu tvoří lichoběžník, k němuž se váží na jihu a na severu 
dva obdélné přístavky. Severní přístavek Vysokého domu obsahoval v přízemí nový průjezd 
do dvora, který nahradil sousední starší branskou věž. 

V přízemí  vysokého  domu  se  nacházela  razírna  mincí  dobově  nazývaná  preghauz,  
nebo  preggaden.  Místnost  je  klenutá  trojicí  souběžných  valených  kleneb  (ve  směru  
západ - východ), které jsou vynášeny dvěmi arkádami o délce tří  oblouků tj.  arkády jsou 
neseny  vždy  dvěmi  pilíři.  Oblouky  arkád  jsou  vyzděny  z pálených  cihel  a  spočívají  
na  kamenných  pilířích  z velkých  pískovcových kvádrů.  Hrany pilířů  jsou  ve  střední  části 
okoseny,  pouze  při  zemi  a  při  náběhu  cihelných  arkád  přecházejí  v pravidelný  čtverec.  
Při  západní  a  jižní  stěně  je  arkáda  nesena  pilíři  přiloženými  ke  stěně,  které  se  od  volně 
stojících v ničem neliší. Klenba je v současnosti omítaná,  pravděpodobně cihelná. Ve stavu 
na konci 19. století byly tři oblouky arkád přezděny mladší příčkou neznámého stáří. 

V obou rozích místnosti,  při západní  nádvorní stěně,  vystupují  dva pilířky,  které jsou  
ve spodní části tvořeny z pískovcových kvádrů, v horní části jsou omítané. Pilířky zdánlivě 
bezúčelně  prochází  valenu  klenbou.  Pravděpodobně  se  jedná  o  pozůstatek  nerealizované 
přízední  arkády,  která  měla  nést  valenou  klenbu  ne  nepodobně  jako  v konírnách  dolního 
paláce na hradě Točník. 

441 František GRIMM: Královská mincovna Vlašský dvůr v Kutné Hoře, in:  Časopis společnosti přátel 
starožitností XLVII, 1939, 57.
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V jihovýchodním  rohu  se  dnes  nachází  mohutný  krb  nesený  na  krákorcích.  Krb  
je vytvořen z opracovaných pískovcových kvádrů. Z větší části se jedná o rekonstrukci z  19. 
století, jen konzola ve východní zdi je původní. 

Preghauz směrem do nádvoří (tj. západní stěna) byl otevřen třemi skupinami oken a dveří, 
které odpovídaly rozdělení na trojlodní zaklenutí sálu. Střední a severní pole bylo otevřeno 
půlkruhově  sklenutým  oknem  a  stejně  vysokým  portálkem  vstupu,  jižní  pak  dvěmi 
půlkruhově sklenutými okny. Nad touto dvojící pak bylo okno třetí, obdélné. Všechny otvory 
měly shodně okosené nároží a okna byla opatřena mřížemi.  Později byly vstupy zazděny  
a  současná  podoba  tyto  vstupy  nepřiznává  a  nahradila  je  okny  jako  v jižním  poli.  Celá 
přízemní fasáda do dvora byla vytvořena z tesaných pískovcových kvádrů a tvořila celek se 
sousedním portálem brány do dvora (Obr. 35). V interiéru byla tato stěna v 19. století zesílena 
z důvodu zvýšení tehdy nižšího zdiva vysokého domu a omítnuta. Jižní stěna preghauzu byla 
plná a neobsahovala žádná okna a dveře, dnes je zde nově vytvořený hlavní vstup. Východní 
stěna  obsahovala  ve  středním   poli  jedno  špaletové  okno.442 V severním  poli  se  podle 
zakreslení Č. Dajbycha a F. Hradeckého nalézal jen jeden otvor situovaný výrazně v rohu, 
aniž by bylo zřejmé, zda se jedná o vstup, nebo o okno. Na fotografii z průběhu bourání  
je  ovšem  zachycen  okenní  otvor  se  špaletou  otočenou  do  sousedního  objektu  kenárny,  
který byl  přibližně v ose a byl  usazen značně vysoko.  Starší  plány z poloviny 19.  století  
pak  zobrazují  oba  dva  otvory.  Pravděpodobně  se  jednalo  o  vstup  do  sousedního  domu,  
který  byl  přiložen  k Vysokému  domu  dodatečně  a  vznik  okna  a  dveří  souvisí  právě  
s jeho stavbou. Severní  stěna je prolomena třemi otvory z nichž jeden sloužil  jako vstup  
a  je  dnes  vybaven  hrotitým portálkem s prostým okoseným ostěním,  zbylé  dva  sloužily  
jako okna. Původní stav je znám pouze v půdoryse. 

V severní části přízemí paláce se nalézala hlavní brána Vlašského dvora, která nahradila 
sousední  starší  branskou  věž.  Vnější  portál  byl  opatřen  hrotitým  kamenným  ostěním,  
která bylo výrazně strohé a mělo jen okosenou hranu, podobně jako sousední stará branská 
věž. Portál do dvora byl rovněž hrotitý, ale měl již náročnější ostění s profilací. Průjezd byl 
zaklenutý valenou klenbou, která je při věži nesena na dvou obloucích přízedních arkád. Pilíře 
těchto arkád jsou vyzděny z velkých pískovcových kvádru. 

Na jižní straně paláce se pak nalézala obdélná mírně lichoběžná místnost o délce 7,09 m, 
která byla zaklenutá valenou klenbou. Do nádvoří byl tento prostor původně zcela otevřen  
a teprve později přezděn slabou dělicí příčkou s dveřmi a drobným okénkem v horní části. 
V zadní  části  této  místnosti  se  dalo  vstoupit  do  drobné  čtvercové  komory  bez  oken  
s blíže neznámým zastropením. 

První patro vysokého domu obsahovalo hlavní sál, který byl v 15. a 16. století nazývaný 
jako  velká  světnice,  mazhauz,  nebo  „světnice  krále  JMti“  a  to  často  s přívlastkem  
nad  preghauzem.  Ve  stavu  před  přestavbou  na  konci  19.  století  bylo  toto  patro  ovšem 
rozděleno příčkami,  mělo snížený strop a to za účelem adaptace  na byt  horního úředníka 
Endreleho z roku 1604, ovšem původně se jednalo o jednotný prostor. 

Přestavba z konce 19. století částečně obnovila původní stav velké světnice a zachovala 
původní trámový strop a obnovila jej v původním duchu, který byl nalezen při přestavbě,  
což je jeden z mála světlých momentů celé přestavby. 

Západní (nádvorní) fasáda 1. patra byla řešena následovně: jako první zde byl umístěn 
vstup  z pavlače,  který  byl  opatřen  obdélným neprofilovaným ostěním z tesaného  kamene, 
pravděpodobně  pozdně  renesančním,  následovalo  okno  komory,  které  bylo  obdélné, 
rámované  kamenným  profilovaným  ostěním,  rovněž  renesančním,  které  ovšem  bylo,  
jak je patrné na fotografiích násilně vloženo do staršího a vyššího okna s bohatou gotickou 
profilací. Následovala dvě okna, která osvětlovala první ze dvou místností orientovaných do 
dvora, okna měla stejné rozměry a stejnou renesanční profilaci jako okna předešlá, ale nebyla 

442 zachycené na řezu Vysokým domem od Č. Dajbycha
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vložena do starších oken. Zbytek zazděného staršího okna je totiž patrný mezi těmito okny. 
Dobře viditelný je vylehčovací cihelný oblouk a část levého ostění. Pod levým oknem byl 
snad druhotně osazen znak s točenicí a ledňáčkem, pod pravým se pak nalézal znak Říma. 
Následovalo  další  zazděné  okno,  z něhož  je  patrný  pouze  cihelný  segmentový  oblouk.  
Před ním se pak nalézala barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Dále zde bylo dvojité 
okno,  které  osvětlovalo  již  sousední  druhou místnost.  Profilace  je  opět  tatáž  renesanční.  
Pravá část, tedy jižní, tohoto okna je opět vložena do staršího gotického okna, které ovšem má 
výrazně jednoduší profilaci s výrazně okosenou hranou v podobě nálevky. Pod oknem pak byl 
umístěn znak Trevíru. Jako poslední zde bylo okno v jižním přístavku kanceláře, které bylo 
téhož charakteru jako předešlá okna. 

Východní stěna nad průjezdem byla vysazena na řadě drobných konzol. Stěna byla vlevo, 
tj.  v jižní  části,  prolomena  obdélným oknem jehož  ostění  není  na  fotografiích  zřetelné,  
avšak jistě nešlo o okno gotické. Dále zde bylo jedno drobné střílnové okno umístěné vpravo, 
které bylo zakryto objektem v severním parkánu. Mělo kamenné ostění s okosenými hranami. 
Zhruba uprostřed se nacházela kamenná deska s emblémem točenice a s ledňáčkem. 

První ze tří místností při východní stěně, severní místnost, byla osvětlena pouze ze severu 
oknem bez  ostění.  Východní  stěna  paláce  byla  v prostoru  této  severní  místnosti  přikryta 
přístavbou kenárny a byla prolomena dvěma vstupy, z nichž jeden byl zazděn. Dále se zde  
ve  východní  stěně  nalézala  dvě  okna  osvětlující  zbylé  dvě  místnosti.  Ta  byla  podobného 
vzhledu jako okno v severní stěně paláce, ale s prostým ostěním. Na fotografii je nad oknem 
střední místnosti  patrná část  překladu zazděného rozměrného okna, a také část  obdélného, 
rovněž zazděného otvoru v úrovni mezipatra. 

Druhé  patro  je  půdorysně  shodné  s prvním  patrem.  Obsahovalo  velký  sál,  který  byl 
nazýván „tanchauz“. Ve stavu na konci 19. století bylo patro již částečně snížené a to tak,  
že výška zdiva zasahovala zhruba do poloviny výšky oken a byla bez stropu.443 Do tohoto 
patra se dalo vstoupit z prostoru věže, kam ústilo točité schodiště před věží. V protější stěně 
se  nacházel  zazděný  hrotitý  profilovaný  portálek  směřující  do  prostoru  nad  šmitny,  
kde  se  dříve  nacházela  další  místnost  paláce.  Na  konci  19.  století  zde  bylo  podkroví 
sousedního křídla nad šmitnami,  pouze na nádvorní straně byla  zeď s oknem.  Patro bylo 
osvětleno  z východu  i  ze  západu,  z nádvoří  řadou  ubouraných  oken,  která  byla  opatřena 
sedilemi  a  nestejně  profilovaným  ostěním.  Zatímco  tři  východní  okna  měla  nálevkovitě 
otevřené ostění s vloženým oblounkem, jak je v celku dobře patrné na dobových fotografiích, 
tak čtvrté východní okno nad průjezdem bylo bezpochyby opatřeno o něco složitější profilací, 
která byla ovšem příbuzná s předešlou. Na snímcích nejsou patrny pozůstatky po vnitřním 
členění  oken,  ale  lze  spolehlivě  předpokládat,  že  byla  dělena  vnitřním  křížem,  jak  bylo 
obvyklé,  a také jak jejich stav obnovila přestavba z konce 19. století.  Strana západní byla 
prolomena řadou čtyř téměř pravidelně rozmístěných oken, která sice mají široce rozevřené 
nálevkovité ostění, ale na dobových fotografiích není patrná žádná další profilace. Místnost 
byla prázdná, bez příček, jen zde procházel komín z prvního patra. V jihozápadním koutě, 
stejně jako v přízemí, se nacházel rozměrný krb,444 který je dosud dochován. Původní jsou jen 
konzoly, překlad a dýmník jsou z 19. století. 

Před věží vzniklo náročné točité schodiště z dobře opracovaných pískovcových kvádrů, 
které bylo součástí přestavby Václava IV. a tvořilo páteř vertikální komunikace královského 
paláce a pokud je dnes známo, bylo i jediným vstupem do něj. Bylo vloženo do rohu, který 
tvořila stěna věže a průčelí mince. Schodiště dosahovalo výšky třetího patra věže (14,70m) 
a  bylo  pravotočivé.  V přízemí  bylo  opatřeno soklem a vstupovalo  se  do něj  půlkruhovitě 
zaklenutým  portálkem,  který  byl  vsazen  do  jakési  rovné  edikuly,  která  je  ve  středu 

443 František GRIMM: Královská mincovna Vlašský dvůr v Kutné Hoře, in:  Časopis společnosti přátel 
starožitností XLVII, 1939, 126.
444 Ibidem

98



prostoupená  válcem  schodiště.  Toto  přízemí  je  zakončeno  ve  výšce  2,80m  nad  zemí 
profilovanou okapní římsou (výžlabek s vložným oblounem při horním okraji a vystouplou 
stezkou  při  spodním okraji)   se  stříškou,  dále  pokračoval  válec  schodiště  bez  přerušení  
až k vrcholu, kde byl zakončen kamennou helmicí. Schodiště bylo osvětleno z nádvoří řadou 
čtyř  zhruba  nad  sebou  stojících  střílnových  okének  s okosenou  hranou  po  celém obvodu 
otvoru a dalo se jím vstoupit  v prvním patře přes pavlač do Vysokého domu a současně  
i přímo do místnosti před kaplí, v patře druhém vedlo rovněž po pavlači do druhého patra 
Vysokého domu a do interiéru věže. Vstupy byly prosté s rovným překladem a bez okosení. 
Stěna schodiště je v horních dvou patrech v šířce vstupů rovná a svírá se stěnou věže pravý 
úhel.  Horní  portálek  vedoucí  do  Vysokého  domu se  přestal  používat  už  někdy   koncem  
16. století  a byl zazděn. Pod jeho prahem se nacházejí dvě drobné konzoly, které dřív nesly 
pavláčku ke vstupu. Před portálkem prvního patra se nachází zděná pavlač o šířce 1,50m  
a je nesená cihelným obloukem, který se na jedné straně opírá o tělo schodiště (dosedá těsně 
nad římsu přízemní etáže schodiště) a na druhé straně je vynášen masivním pilířem z tesaných 
kvádrů, který se ve výši paty oblouku mírně rozšiřuje. Z této pavlače se původně vstupovalo 
do  interiéru  věže  a  odtud  teprve  do  vysokého  domu,  později  v  16.  století,  kdy  zanikla 
rezidenční funkce Vysokého domu a objekt byl stále z části využíván úředníky mincovny  
až se posléze roku 1604 došlo k adaptaci na byt úředníka Davida Endreleho, vznikla nová 
spojnice,  tedy  krytá  dřevěná  lávka,  která  spojila  Vysoký  dům a  rajtunek a  to  za  účelem 
zkrácení  cesty.  Tato  lávka  byla  položena  částečně  na  zděnou  pavlač  a  částečně  ji  nesl 
mohutný krákorec nad vjezdem do dvora. Schodiště a přilehlá pavlač naštěstí nebyla příliš 
zasažena  přestavbou,  a  až  na  výměnu  některých  kamenných  kvádrů  jsou  v podstatě 
v původním nezměněném stavu. 

Podoba paláce a jeho půdorysné uspořádání přesvědčivě ukazuje na vznik v době Václava 
IV. a to v jediné stavební etapě.445 Svojí podobu z konce 14. století si palác uchoval po celé 
15. a 16. století až do zániku rezidenční funkce objektu. K objektu se vztahuje řada údajů  
o drobných stavebních přestavbách, jako například z roku 1474, kdy se zde konaly menší 
stavební úpravy, při kterých se měnily podlahy na půdě a bílily se místnosti,446 nebo údaje 
z následujících  let,  kdy sem často  zajížděl  Vladislav  Jagelonský:  opravovaly  se  zámky,447 

stavěly se nová kamna,448 opravovaly se okna449 atd. 

Věž

Branská věž patří k jednomu z mála objektů na Vlašském dvoře, který přežil přestavbu 
z konce 19. století, ale nikoliv bez úhony, jak by se mohlo na první pohled zdát. Věž byla 
vystavěna v severní části areálu dvora a je oklopena relativně vysokými budovami, z jihu  
je to Vysoký dům a ze západu průčelí  mince a kaple,  které převyšuje a dodnes tak tvoří 

445 Autoři Pasportu došli ke složitému vývoji paláce, který měl vzniknout již v době Karla IV. a rozšířen za 
hradbu Vlašského dvora až za Václava IV., důvodem byla chybná interpretace oken paláce, ta byla považována 
za projev přestavby pozdního 14. století, která ovšem jsou až z počátku 17. století, která nahradili starší okna, 
právě takto starší okenní otvory byly posunuty do doby Karla IV. a to i s řešením průčelí v přízemí
446 1474 omnes gentes: od dláždění pódy na vysokém domě 1 kp 42 gr i s pacholky;
1474 Ecce Deus: dělníkům 7 gr ješto klidili na vysokom domě po zboření podlah a po zednících; 1474 Ecce 
Deus: od šróbu okování 4 gr, ješto zkazili kdy šróbovali velikú světnici
447 1477 Deus in loco: zámečníku 2 gr, ješto opravoval zámek u pokoje královského;1483 Gaudate: za zámek a 
čtvery panty k pokoji krále JMti ½ kp; 1484 Resurrexi: Hronkovi 1 kp 35 gr, ješto zánky dělal a panty k komoře 
krále JMti a sekretářově
448 1486 Exurge: za kamna v světnici krále JMti 2 kp 43 gr; 1486 Latare: další kamna celkem 5 do královských 
místností...
449 1478 Esto: na potřeby k opravení skel v pokojích královských 20 gr; 1484 Adorate I: za mříž k pokoji krále 
JMti 2 ½ kp 15 gr i za zámky i za panty
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pohledovou dominantu  Vlašského dvora,  která  byla  ještě  zvýrazněna  ubouráním mladších 
objektů v parkánu. 

Věž má obdélný půdorys o rozměrech zhruba 7,20 m x 5,90 m a je zcela zasunuta za linii 
obvodové hradby. Dosahoval výšky 19.3 m, ale to je výsledkem dvou stavebních etap, z nichž 
ta druhá nás bude zajímat, protože pochází z doby Václava IV. Věž byla původně o jedno 
patro nižší a byla zakončena cimbuřím. Při přestavbě Václava IV. došlo k zazdění původního 
branského průjezdu,  který  byl  přenesen  do  sousedního  nově  vystaveného  paláce  po  jižní 
straně věže. Nově vznikla dvě podlaží, čtvrté a páté, která zvýšila původní výšku věže. 

Čtvrté patro bylo plochostropé a jeho zdivo bylo proti předešlým patrům výrazně slabší. 
Na fotografiích je totiž patrné, že právě zde končila výška původní věže z doby Václava II. 
která  byla  opatřena  cimbuřím  s třemi  prolukami.  Jestliže  celé  zdivo  věže  bylo  
až  sem  z lomového  kamene,  tak  nadstavba  nad  starší  zdivo  byla  již  z cihel.  Patro  bylo 
opatřeno okny s ostěním která vedla jak na sever, zde bylo jedno okno v ose, tak i na jih  
do dvora, kde se nacházela okna dvě, přičemž jedno (západní) bylo zazděné. Obě okna byla 
na vnitřní straně opatřena sedilemi. Na některých fotografiích jsou snad i patrné pozůstatky 
štukových paspart  kolem oken.  Rekonstrukce pak zde obnovila  pouze jedno okno v ose,  
které nemělo s původním stavem co dělat.

Poslední páté patro bylo rovněž plochostropé a bylo osvětleno,  podobně jako předešlé, 
dvojicí oken z nádvoří a další dvojicí ze severu, jedno okno se nacházelo na západní stěně  
a  bylo  umístěno  mimo  osu  výrazně  posunuté  k severní  hraně  věže,  podobné  okno  
se nacházelo i na opačné stěně, které ovšem bylo posunuté naopak k jižnímu nároží věže. 
Okna jsou opět opatřena profilovaným ostěním a štukovými paspartami a na vnitřní straně 
sedilemi.

 Kaple a mince 

Objekt  kaple  a  tak  zvané  mince  byl  vystavěn  v severní  části  jádra  Vlašského  dvora. 
Zmíněné části tvořili stavebně jeden celek, ale komunikačně byly zcela nezávislé. Místnosti 
mince,  které  se  nalézaly  v přízemí,  byly  přístupny pouze  z  nádvoří  dlouhou  chodbou při 
prenárně,  kdežto v patře  se  nacházela  kaple  spojena  pouze s prvním patrem.  Do nádvoří  
se tato část obracela honosným arkýřem, který je s kaplí bezpochyby  nejreprezentativnější 
částí  Vlašského dvora.  Kaple je vzhledem ke svému umístění  orientována  k jihovýchodu  
a to do nádvoří. 

Průčelí  kaple  je  symetrické  a  dominuje  mu  arkýř  obsahující  v patře  presbytář  kaple.  
Po stranách je arkýř flankován vždy dvojicí oken, v přízemí obdélnými, které jsou kryty mříží 
a  v patře  hrotitými  sakrálními  okny  s kružbou  ve  vrcholu.  Noha  arkýře  je  mohutná  
a je založena na pěti stranách osmihranu. Při zemi je opatřena nízkým soklem. Ve středu nohy 
se nalézá drobná místnost osvětlená podélným štíhlým okénkem v ose, které je kryté mříží. 
Noha vynáší podélný sokl presbytáře. Přechod mezi oktogonálním průřezem nohy a podélnou 
základnou  presbytáře  zajišťují  dvě  konzoly  hustě  pokryté  listovým dekorem,  který  téměř 
zcela  pokrývá  jejich  povrch.  Levá  konzola  je  tvořena  hustou  změtí  bohatě  zduřelých 
bukových listů s bukvicemi a v nároží vykukuje hlava divého muže. Pravá konzola je tvořena 
výrazně  stylizovaným listovím,  které  ve  spodní  části  vyrůstá  z podvinutí.  Základový sokl 
presbytáře  se  rozšiřuje  směrem  vzhůru  a  je  bohatě  profilován  řadou  ústupků,  oblounků  
a výžlabků. Presbytář samotný je ovšem opět polygonální. Nároží jsou proto vyplněna dvěmi 
patry  obloučkové  arkády,  horní  patro  zasahuje  do  okenní  zóny  a  je  korunováno 
novogotickými  vimperky.  V dolní  části  jsou  arkádou  nezakryté  boky  presbytáře  pokryty 
paneláží opatřené soklíkem. Dolní část nárožní arkády je rámována okrouhlými příporami, 
které rovněž vyrůstají  ze soklíků.  Kaple je opásaná mohutnou podokení římsou, z níž pak 
vyrůstají okna a druhé patro arkád s vimperky. Přípory, které vyrůstají již ze soklu, pokračují 
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až do horní části okenní zóny presbytáře, zhruba do tří čtvrtin výšky oken, kde jsou zcela 
netektonicky  ukončeny  kalichovou  hlavicí,  která  nese  fiálu.  Okna  jsou  štíhlá,  členěná 
středním prutem zakončená jeptiškami  a v horní  části  obsahují  kružbu. Kružby oken jsou 
trojího typu: čelní kružba je variací na čtyřlist ve sférickém čtyřúhelníku jehož nosy přerůstají 
v lilie, sousední dvě mají nad jeptiškami vloženy dva drobné plamínky a ve vrcholu se nalézá 
drobný  trojlalok  v kruhu,  ve  zbylých  dvou  oknech  je  čtyřlist  vložený  do  sférického 
čtyřúhelníka.  Ostění  oken  je  členěno  výžlabky  a  oblounky.  Ve  vrcholu  je  ostění  okna 
zakončeno drobnou kytkou. Presbytář je ukončen korunní římsou, která původně přecházela 
i na kapli, jejíž zdivo bylo při přestavbě v devatenáctém století zvýšeno. 

Arkýř je ve své spodní části zcela v původním stavu, bez zásahu 19. století a je možné na 
něm nalézt i kamenické značky. Okenní ostění, kružby a fiály jsou kopiemi z 19. století, které 
jsou ovšem věrné své předloze. Arkáda ve výši oken je výsledkem Láblerovi rekonstrukce, 
originál  se  do 19.  století  nedochoval,  ale  dá se  říct,  že  vycházel  z nalezených osekaných 
náběhů oblouku a výsledný tvar je tak velmi pravděpodobný. Vimperky jsou již zcela bez 
předlohy. Celkově lze konstatovat, že exteriér arkýře si zachoval svůj původní ráz. 

Do přízemí kaple se vstupovalo z dlouhé chodby v prenárně hrotitým pozdně gotickým 
portálkem  a  to  do  místnosti,  která  je  označovaná  jako  mincovní  světnice.  Portálek  měl 
okosenou  hranu  a  ve  vrcholu  byl  ozdoben  reliéfem  iniciálou  L  provlečenou  královskou 
korunou a letopočtem 1518, portálek se zachoval a je druhotně použitý jako vstup do přízemí 
kaple. 

Mincovní  světnice  byla  situována  za  přízemím  kaple  a  byla  přiložena  ke  staršímu 
čtvercovému  útvaru  v sousedním  křídle  rajtunku.  Místnost  byla  klenutá  valenou  klenbou 
vysokou 4,70 m vynášenou po stranách arkádami se dvěmi segmentovými oblouky po obou 
stranách.  Místnost  byla  původně  otevřena  širokým  půlkruhově  klenutým  obloukem  
do  sousední  místnosti  pod  kaplí,  jak  je  patrné  z dobové  fotografie  i  ze  zaměření  
F.  Hradeckého  a  Č.  Dajbycha.  Tento  oblouk  byl  roku  1501  zazděn  a  opatřen  náročným 
pozdně gotickým sedlovým portálem. Portál je na překladu ozdoben reliéfní iniciálou W krále 
Vladislava s nasazenou korunou, na obou stojkách se pak nalézají  reliéfní  erby s hráběmi, 
které  náležejí  tehdejšímu  nejvyššímu  mincmistrovi  panu Kostkovi  z Postupic.  Nad levým 
erbem se navíc nachází datum 1501. Na čelní ploše konzol portálu se nachází nápis v gotické 
miniskule  „Noli me tangere“ . K portálu se pak vztahují dva zápisy v registrech a to:  1501 
Adorate I.: Rajskovi 1. kp za práci, ješto k dělníkům přihledal při dvoře a 1501 Adorate II.:  
od udělání tesaných dveří v minci u sklepu 3 kp 42 gr. První je tradičně spojován s autorstvím 
portálu s mistrem Rejskem a druhý spolehlivě potvrzuje dataci portálu. Osvětlení zajišťovalo 
pouze jedno okno umístěné v hlubokém výklenku v severozápadní stěně. Místnost byla při 
přestavbě zcela zbořena.

Přízemí kaple bylo půdorysně shodné s kaplí samotnou. původně se jednalo o lichoběžnou 
místnost  o  rozměrech  6,87m  při  nádvorní  stěně,  4,98m  pří  jihozápadní,  5,31  m  při 
severovýchodní stěně,  zadní stěna byla  pak stejně široká jako čelní  tj.  6,87m. Prostor byl 
klenut žebrovou klenbou svedenou na střední sloup. Prostor sloužil jako mincovní pokladnice, 
která je zde doložena již od 15. století. . 

Pokladnice  byla  přístupná  ze  severozápadu,  ze  sousední  mincovní  místnosti,  pozdně 
gotickým portálem, původně však byla otevřena již zmíněným obloukem. Ve středu nádvorní 
stěny se pak nacházel vstup do dutiny v noze arkýřové kaple. Dutina byla zakončena třemi 
stranami  osmiúhelníku  a  byla  zklenuta  valenou  klenbou.  V ose  prostor  osvětlovalo  štíhlé 
střílnové okno. Od prostoru pokladnice  byla  tato  dutina oddělena půlkruhovým portálkem 
s tesanou zárubní na dveře, nad kterým se otevíral vysoký půlkruhový oblouk bez profilace. 
Jeho účel není doložen dobovými prameny, ale podle mého názoru sloužil jako pokladnice.450 

450 Autoři pasportu tento prostor interpretovali jako soukromou kapli Václava IV., což je možné zcela vyloučit 
Jan MUK / Luboš LANCINGER: Vlašský dvůr, Pasport SÚPRPMO, Praha 1985, 63.
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Osvětlení  místnosti  zajišťovala  dvě  okna,  která  byla  téměř  symetricky  rozmístěna  okolo 
střední  nohy arkýře  a  jedno,  které  směřovalo  k jihozápadu.  Toto  okno bylo  okolo  roku  
1523 – 1524, při stavbě pavlače a přilehlého schodiště zazděno. Přestavba z konce 19. století 
jej opět prolomila.  Okna jsou dvojdílná, opatřena bohatým profilovaným ostěním a zvenčí 
jsou kryta kovanou mříží. Uvnitř jsou osazena v hluboké segmentově zaklenuté nice.  

Klenba prostoru pokladnice, stejně jako kaple nad ní, je řešena nestandardně. Základem 
klenutí je klasická křížová žebrová klenba o čtyřech klenebních polích svedených na střední 
sloup. Tento sloup ovšem nebyl umístěn ve středu skutečného lichoběžného prostoru, jak by 
se dalo očekávat,  ale  do prostoru  založeném na ideálním čtverci,  který byl  v zadní  části 
zkrácen o více jak jednu čtvrtinu. Sloup se tak ocitl mimo střed. Klenba prvních dvou polí je 
křížová  s meziklenebními  žebry.  Ale  vzhledem  k tomu,  že  v ose  prostoru  se  již  ocitl 
půlkruhový  oblouk  dutiny  nohy  pilíře,  tak  se  meziklenební  žebro  překvapivě  rozdělí,  
a  to  nikoliv  v podobě  konvečního  trojpaprsku,  ale  na  dvě  zcela  samostatná  žebra,  která 
dosedají na stojky oblouku do dutiny v arkýřové noze. Zadní dvě pole, opět křížová, byla ve 
vrcholu uříznuta zadní zdí. Meziklenební žebro zcela odpadlo (nebo snad bylo již „použito“ 
na opačné straně?). Žebra měla profil prostého vyžlabeného klínu a ve středu klenebních polí 
se hladce protínají bez použití svorníku. 

Střední  sloup  má  kruhový  průřez,  při  zemi  je  opatřen  soklem  asi  o  5  cm  širším  
než samotný sloup a  je vysoký 68cm.  Klenební  žebra se do sloupu zařezávají  přímo bez 
konzol  a  ve shodné výšce  2,32m.  Stezky žeber  zcela  plynule,  bez  jakéhokoliv  přerušení, 
přejdou do povrchu dříku sloupu. Zcela jinak jsou ovšem řešeny klenební kápě, kterými sloup 
prostě proniká až do horního patra, jak je patrné zvláště v místě vynechání meziklenebního 
žebra. Tento zvláštní harmonický klid při náběhu klenby při sloupu je ovšem vystřídán zcela 
jedinečnými  klenebními  náběhy  na  zdi.  Klenba  byla  totiž  vytvořena  tak,  že  usiluje  
o  vrcholnice  kleneb  ve  stejné  vodorovné  výšce,  což  by  nebyl  problém,  v případě,  
že  by  se  meziklenební  žebro  více  zahrotilo.  To  by  ovšem  bylo  v rozporu  s dobovým 
estetickým kánonem, který neusiloval o vertikalitu.  Místo toho byla dána přednost zakončit 
toto žebro značně výše, než jsou náběhy diagonálních žeber, které dosedaly na dvě samostatné 
krákorcovité konzoly v podobě kolínka. Výsledný tvar byl tedy tvořen dvěmi k sobě srostlými 
krákorcovými konzolami v podobě písmene V, na něž dosedají diagonální žebra. Stezky žeber 
přecházejí do čtvrtkruhově podříznutého krákorce, jehož stěny jsou ovšem pouze okoseny,  
na rozdíl od vyžlabení žeber.  Nad tímto seskupením se pak do zdi zařezává meziklenební 
žebro.  Koutové konzoly jsou poněkud konvečnější.  Mají  podobu polygonálního jehlance,  
ale  i  zde  přerůstá  stezka  plynule  do  konzoly  a  boky  jsou  rovněž  hladké  na  rozdíl  
od  vyžlabených  stěn  žebra.  Dalším  pozoruhodným  místem  je  průnik  diagonálních  žeber 
prvních dvou polí a dvou meziklenebních žeber při  otvoru do dutiny nohy pilíře. Zmíněná 
žebra dosedají na stojky ostění bez konzol a jejich stezky se protínají v podobě vlaštovčího 
ocásku  a  to  individuálně.  Zatímco  (v pohledu  od  sloupu)  vlevo,  je  tento  průnik  zcela 
rovnocenný a odehrává se na hraně okosení otvoru a dojde zde ke krásnému proniknutí stezek 
žeber,  tak vpravo převládlo  žebro meziklenební,  diagonální  se  zařezává  poněkud výše do 
boku předešlého žebra a tento průnik se odehraje poněkud vzdálen od hrany ostění. Stezka 
meziklenebního žebra splyne s ostěním.  Tento malý rozpor nás upozorňuje, že prostor ani při 
nádvorní stěně není zcela pravoúhlý, což se projeví i v samotné kapli.

Princip výtvarné hry s uťatou klenbou byl devatenáctému století zcela neznámý a zůstal 
naprosto  nepochopen.  Celkem  shodně  byl  považován  za  barbarský  zásah  16.  století  
a tak na konci 19. století L. Lábler  doplnil klenební vzorce do dnešního stavu. 

První patro obsahovalo samotnou kapli sv. Václava a Ladislava, která byla v půdoryse, 
rozměrově  shodná  s přízemím.  Prostor  lodi  byl  klenut  hvězdovou  žebrovou  klenbou,  
která  byla  nesena  středním  sloupem,  který  stoupal  z  přízemí.  Do  nádvoří  se  loď  kaple 
otevírala  do  drobného  arkýřového  presbytáře  a  na  opačné  straně  se  nalézala  místnost,  
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která půdorysně odpovídala mincovní světnici  v přízemí a byla  zcela otevřena do prostoru 
kaple velkým hrotitým obloukem. Loď kaple byla přístupná ze severovýchodu a jihozápadu 
dvěma hrotitými portálky.  Severní vedl do tak zvaných královských komnat, druhý, jižní,  
vedl na pavlač před rajtunkem. Osvětlení zajišťovala dvě hrotitá kružbová okna se středním 
prutem po boku vítězného oblouku v nádvorní zdi a jedno ve stěně jihozápadní nad vstupem 
na pavlač, které bylo kolem roku 1523/24 zazděno. 

Místnost při kapli byla lichoběžná a plochostropá. Výška stropu byla 5,80m. Směrem  
ke kapli byla zcela otevřena hrotitým obloukem bez profilovaného ostění o šířce 5m a 3,70m 
výšce.  Severní  stěna ve svém středu obsahovala  novogotické hrotité okno dělené prutem  
ve vrcholu s vloženým čtyřlistem v kruhu. Boční stěny byly hladké bez dveří. Takto je tento 
prostor zachycen na plánech Č. Dajbycha a F. Hradeckého z roku 1880, ale tento stav byl 
výsledkem první regotizace kaple E. Hajkem a F. Hradeckým z roku 1862, k níž se dochovala 
plánová  dokumentace  (AK  č.  mapy  42).  Původní  okno  v severní  zdi  bylo  umístěno 
asymetricky,  zhruba  do  poloviny  délky  místnosti  byla  zeď  z vnějšku  přikryta  budovou 
puchalterie. Okno je zachyceno na Krausově modelu  jako vyšší s půlkruhovým zaklenutím 
a vnitřním dělením.  V interiéru je na nejstarším řezu kaplí  z roku 1810 (AK č. mapy 33) 
zobrazena na boční jihozápadní  stěně místnosti  kruchta,  která  je v regestech  doložena už 
v 15.  století:  „1499  Quasimodo  od  opravení  v  kaple  kruchty...“  Vstup  na  kruchtu  není 
zřejmý. Strop se na témže řezu zdá jako trámový se svrchním záklopem. Při patě hrotitého 
oblouku  se  nacházel  zazděný  vstup  do  jižního  křídla  s ostěním  otočeným  do  sousední 
čtvercové místnosti. 

Prostor zjevně sloužil jako prodloužená loď kaple, ovšem je zřejmá výrazná hierarchie 
mezi vznosným prostorem samotné lodi kaple a tímto plochostropým prostorem, který dává 
tušit  sociální  diferenciaci  návštěvníků  kaple.  Tato zadní  část  byla  asi  vyhrazena  řadovým 
zaměstnancům  mincovny  a  přední  část  vlastní  kaple  královskému  dvoru,  mincmistrovi  
a vyšším úředníkům. 

Loď kaple byla, jak bylo již naznačeno, lichoběžná, zaklenutá na střední sloup a opakoval 
se zde motiv se zkráceným, respektive uříznutým klenebním vzorcem, který jakoby klene 
místnost na půdorysu čtverce. Klenba byla hvězdová nesená středním sloupem, který se ocitl 
mimo  geometrický  střed  skutečné  místnosti.  Hvězdová  klenba  je  vytvářena  systémem 
trojpaprsků, které  ve středu zabíhají do sloupu a zbylé dvě žebra se ve vrcholu klenby rozdělí 
v široce rozevřeném úhlu  a dosednou vždy na jinou stěnu kaple a nechají mezi sebou místo 
pro další klenební podporu, která slouží sousedním trojpaprskům se kterými se prostupuje. 
Tím vznikají charakteristická lichoběžná pole klenby. V koutech kaple vznikly dvě čtvercová 
pole, kam hvězdový vzor organicky nezasahuje a tak sem byly vloženy krátká „diagonální“ 
žebra,  která  jsou  jakýmsi  doplňkem a nezapojují  se  do  hvězdového vzoru.  Tento  princip 
klenutí  s použitím  prostupujících  se  trojpaprsků  je  identický  s klenutím  vysokého  chóru 
katedrály sv. Víta v Praze, a to s tím rozdílem, že střed je zde sveden do sloupu a hvězdová 
klenba je zde vepsána do čtverce (nebo oktogonu?), který je v zadní části oříznut.  

Klenební žebra v kapli jsou bohatší než v přízemí. V přízemí se nacházejí prosté klínové 
vyžlabené  profily  a  v kapli  se  nalézá  srdcový  profil.  V hvězdovém  vzoru  klenby  nejsou 
použity svorníky a dojde zde k řadě průniku žeber, které jsou řešeny téměř vždy individuálně. 
Stezky žeber se někdy harmonicky spojí, jindy se zde nalézá drobná hrana zalomení stezky, 
nebo jedna ze stezek je poněkud výše a přetíná druhou stezku. Podobně individuálně jsou 
řešeny průniky boční profilace žebra kde významnou roli hraje oblounek, který se někdy spojí 
s druhým  žebrem,  nebo  jej  protne.  K těmto  průnikům  dochází  především  při  střetech 
jednotlivých  trojpaprsků.  Ve  vrcholu  jednotlivých  trojpaprsků  k podobným  anomáliím 
nedochází. 

Klenební  žebra se  ve středu zařezávají  přímo do těla  sloupu a  to  v různých výškách  
a různým způsoben, některá dosedají přímo a jejich stezka splyne s povrchem sloupu, jiná 
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jsou naopak zaseknuta do povrchu a jejich patka se nachází kdesi v těle sloupu,  pouze jedno 
žebro  ze  severu  dosedá  na  jehlancovou  konzolu  s římsičkou.  Nejníže  se  ocitlo  žebro 
dosedající  na  konzolu,  která  je  415  cm  vysoko  a  nejvýš  žebro  na  opačné  straně,  
které  se  zaseklo  470  cm  vysoko.   Na  zdi  pak  žebra  dosedají  na  oblé  klenební  přípory 
s hlavicemi  a  v koutech  jen  na  konzoly  a  to  ve stejné  výši  372 cm.  Pouze  v zadní  části, 
v severním koutě, kde byl klenební vzorec oříznut, žebra vybíhala přímo ze zdi a to mimo roh, 
v protějším západním koutě  již  přímo  v  rohu,  protože  ono oříznutí  bylo  poněkud hlubší. 
Drobné konflikty dávají tušit, že tento oříznutý čtverec není zcela pravoúhlý, což se nejvíce 
projevilo  na bočních stěnách kaple.  Na jihu se totiž  žebro,  které  přichází  kolmě ke stěně 
zasekne výše než je hlavice přípory a protne přitom druhé žebro se kterým by mělo sdílet 
hlavici. Opačná severní stěna je poznamenaná jiným nedorozuměním. Tentokrát žebro, které 
přichází  kolmě,  dosedne  přesně  tam  kam  má,  ale  druhé  dosedne  mimo  střed  hlavice,  
která tak musí být opatřena samostatným výběhem.  

Střední  sloup  je  hladký,  kruhového  průřezu,  ve  spodní  části  je  opatřen  soklem.  
V horní  části  sloupu  pod  náběhy  žeber  je  sloup  opatřen  řadou  osmi  bobulí,  
které jsou umístěny ve výšce konzoly a jejich umístění odpovídá mezerám mezi klenebními 
žebry. 

Oblé  klenební  přípory spočívají  na nízkých oblých  soklících.  Nesou kalichové hlavice 
v dolní části s oblým prstencem, které z  kruhového průřezu dole přerůstají  směrem nahoru 
v šestiboký  útvar zploštělé  krycí  desky  přepásaný   oblounem.  Hlavice  se  do  prostoru 
projevuje čtyřmi stěnami, takže jedna její hrana míří do středu kaple. Výjimku tvoří konzola 
severní, ta je opatřena jedním samotným výběhem a je tak asymetrická. Koutové konzoly  
a  konzola  na sloupu jsou shodného jehlancového typu  a  jsou odvozené  od hlavic  přípor, 
utváření krycí desky je stejné.  

Loď kaple  byla  při  přestavbě  koncem 19.  století  doplněna  do  celého  čtverce  a  navíc 
prodloužena o jedno samostatné pole za zadní části. 

Střed  nádvorní  stěny  kaple  je  prolomen  profilovaným,  štíhlým,  hrotitým,  vítězným 
obloukem  do  presbytáře  kaple  umístěném  v arkýři.  Šířka  oblouku  je  183  cm  a  prostor  
je  tak  téměř  izolován  od  lodi  a  má  zcela  jiné  drobnější  měřítko.  Presbytář  je  podélný, 
zakončený pěti stranami osmiúhelníku. Výška podlahy je oproti lodi mírně zvednuta o jeden 
schod.  Zaklenut  je  drobnou  síťovou  klenbou,  která  je  téhož  typu  jako  klenba  průjezdu 
Staroměstské mostecké věže. Žebra jsou ovšem jiného profilu, jedná se o drobný hruškový 
profil  s velmi  plochou  přitlačenou  stezkou.  V průniku  profilace  žeber  dochází  opět 
k přetínání. Žebra, která stoupají z hlavic přípor  se vždy zařezávají do profilace žeber v horní 
části, ale jejich stezky se hladce spojují. 

Klenba je nesena oblými příporami, které v závěru při zemi vyrůstají z oblých nízkých 
soklíků. Přípory jsou ukončeny drobnou polygonální kalichovou hlavicí s prstencem bez krycí 
desky. Závěr je prolomen pěti okny pod nimiž probíhá mohutná podokenní římsa, která přetne 
profilaci zbíhající z okenní zóny. Pod římsou se nachází paneláž, ale pouze pod okny, zbytek 
tvoří hladká stěna, ve které je na severovýchodní straně umístěn sanktuář s tepanou mříží.  

Kaple, i přes barbarskou dostavbu, která zcela smetla původní ideu s uříznutým vzorcem 
klenby,451 se  řadí  k mistrovským dílům své doby.  Její  morfologie  a  především řešení  její 
klenby v chóru a také v presbytáři ji řadí do nejtěsnější souvislosti se stavbou vysokého chóru 
sv. Víta dokončeného 1385, nebo 1386 což velmi dobře odpovídá vyznačené dataci v kapitole 
k dějinám objektu s předpokládaným dokončením kolem roku 1389, kdy byl  nadán hlavní 
oltář. 

451 Motiv uříznutého vzorce se poprvé objevil na klenbě ve vysokém choru sv. Víta a to hned dvakrát jednou 
v závěrovém poli a v lodi. Později se tento motiv stane velmi typickým, ale zde byl povýšen, z pouhé nutnosti 
ukončit jinak nekonečný průběh síťového vzorce, na prvotřídní výtvarnou hru, která ve své době nemá obdobu
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V interiéru se zachovalo původní vybavení včetně oltářních menz a sochařského vybavení 
z konce 15. století. Zdi ovšem byly pokryty secesními malbami manželů Urbanových a okna 
byla opatřena barevnými vitrážemi, které prostoru kaple odebraly podstatnou část výtvarného 
účinku. Dějiny kaple v 15. a 16.  století  velmi podrobně popsal již E.  Leminger452 a není 
potřeba znova ji interpretovat. 

Západní křídlo - Rajtunek 

Stavební  aktivita  se  dotkla  i  staršího  západního  křídla,  které  je  zvané  jako  Rajtunek. 
Upravována  byla  především jeho část  v sousedství  kaple,  kde v severní  stěně  se  nacházel 
zazděný portál vedoucí do zadní části kaple. Jeho podoba je známá z dobové fotografie. Jedná 
se o sedlový portál s bohatou profilací z konce 14. století a téměř stejný je možné nalézt na 
hradě Točník a to mezi královskými pokoji v horním paláci. 

452 Emanuel LEMINGER: Kaple Vlašského dvora v Kutné Hoře, in: Památky archeologické XXIII. 1911, 137 – 
150.
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4. 8. Žebrák a Točník

Dějiny hradu Žebráku do vzniku Točníku 

Hrad Žebrák byl nejspíše založen již na konci 13. století. Poprvé se připomíná roku 
1280 v predikátu jistého Přibyslava, který se psal „Pribislaus de Sebrak“453 Tento Přibyslav 
je A. Sedláčkem považován za člena rodiny Buziců a také za zakladatele hradu.454 Naproti 
tomu D. Menclová uvažuje o vzniku hradu až za jeho synů Jaroslava a Oldřicha ze Žebráka 
a  konkrétně  za  samotného  zakladatele  označuje  Oldřicha.455 Jeho  syn  Zbyněk  Zajíc  ze 
Žebráka „Steynk der Has von den Petlern“ rozšířil panství o vsi Sedlec, Tlustce, Katopeky, 
Lhotu, Praskolesy a Jesenici a to jako náhradu za hrad Nižbor, který mu dal do zástavy král 
Jan  Lucemburský456.  Roku  1335  získal  Házenburk  i  s panstvím  a  o  rok  později  vyměnil 
Zbyněk Zajíc  „Sbycove Lepore de Waldek domino in  Mendico“ Žebrák hrad a městečko  
i  s okolními  vesnicemi  s Janem Lucemburským za menší,  ale výnosnější  sousední  panství 
Budyni.457 K hradu tehdy patřilo stejnojmenné městečko a vesnice Hředle, Lhota, Chodouň, 
Tlustce, Bíleč, Zabdiší, Bavoryně a část Sedlce, Praskoles se vším příslušenstvím.

Žebrák  se  tak  stal  královským majetkem a  král  Jan  jej  svěřil  svému  synovi  Janu 
Jindřichovi, tehdy knížeti  Korutanskému.458 Ten provedl opravy zpustlého hradu a obnovil 
hradní kapli, která měla být tak zpustlá, že se v ní nemohly již konat bohoslužby. Kaple byla 
zasvěcena  sv. Apolináři a sv. Markétě a byla prý vyzdobena nástěnnými malbami a dostala 
nadání ve vsi Praskolesy, rovněž byl ustanoven kaplan Alberta, který měl povinnost sloužit 
každý den mši svatou.459 Příštího roku tj. 1349 Karel IV., převzal hrad Žebrák od svého bratra 
a  potvrdil  Jindřichovu  nadaci.  V roce  1350  uvádí  hrad  v Majestas  Caroline  jako  hrad 
podmínečně zcizitelný.460 O rok později, krátce po vánocích, zde zemřel Karlův prvorozený 
syn Václav a zdá se, že hrad tak ztratil u Karla IV. na oblibě.461 Roku 1357 přenáší nadaci 
z kaple sv. Apolináře na novou kapitulu na Karlštejně a rok na to je hrad v zástavě Purkarta, 
purkrabího Magdeburského.462 Později roku 1377 je na hradě doložen Petr z Vartenberka a na 
Kosti,  ale  neví  se,  zda  měl  hrad  v zástavě,  nebo  zde  vystupoval  z pozice  královského 
hofmistra,  připomíná  se  totiž  při  stavbě městských hradeb v Žebráku,  kdy byl  při  lámání 
kamene poškozen majetek místního kostela, konkrétně pole.463

S nástupem vlády Václava IV. začíná pro hrad zcela mimořádná role, hrad se totiž stal 
bezpochyby nejoblíbenějším sídlem mladého krále. Hlavní úlohu zde sehrála asi jeho poloha 
na cestě do říše a to, že byl obklopen rozsáhlým lesem na rozhraní křivoklátského polesí  
a Brd. Hrad byl přestavěn již v době, kdy byl v držení Jana Jindřicha, ale v době Václava IV. 
byl  radikálně  přestavěn.  Bohužel  k přestavbě  nejsou  k dispozici  žádná  přesná  data,  

453 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae. Pars II, Josef EMLER.(ed.) Praha 1882, 
1185. 
454 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 148.
455 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady I, Praha 1976, 334.
456 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae, Pars III. Josef EMLER  (ed.), Praha 1890, 
242.
457 Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae, Pars IV. Josef EMLER  (ed.), Praha 1892, 
106.
458 Jan František BECKOVSKÝ: Poselkyně starých příběhů českých aneb Kronyka Země České, Praha 1700, 
539.
459 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 148.149. 
460 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1844, 87.
461 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889,150.
462 Liber erectionum archidiecesis Pragensis I, Léta 1350 – 1405, ed., Karel BOROVÝ. / Antonín PODLAHA 
(ed.). Praha 1875 – 1927, 2. 
463 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 150.
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ale  zdá  se,  že  počáteční  tři  krátké  návštěvy z roku 1383 iniciovaly  přestavbu,  která  byla 
nejpravděpodobněji dokončena ke konci roku 1386, protože již od ledna 1387 jsou zde pobyty 
Václava IV. velmi pravidelné a časté.464 Stěsnané staveniště by totiž bylo jen stěží slučitelné 
s výraznou stavební aktivitou a pobyty krále. Největší intenzita pobytů Václava IV. přichází 
s podzimem 1387 a trvá do poloviny 90. let, následně vhledem k politické situaci, jsou jeho 
pobyty  poněkud řidší.  K roku 1395  D.  Menclová  uvádí  požár  hradu,  který  měl  iniciovat 
stavbu sousedního Točníku.465 Tento údaj se zatím nepodařilo ověřit, ale v itineráři Václava 
IV. se Žebrák, od 6. června 1395 až do 11. listopadu 1396, zcela ztrácí,466 což je vzhledem 
k předešlé  a  následné  intenzitě  poněkud zvláštní  a  je  možné  toto  vykládat  jako  následek 
požáru,  jehož  oprava  zabrala  nějaký  čas.  Každopádně  v následujících  letech  se  intenzita 
pobytu Václava IV. vrací do starých kolejí, ale od vzniku hradu Točníku se Žebrák přeci jen 
musí  dělit  o  pozornost  krále  s novým hradem.  Zdá  se,  že  Václav  IV.  na  hrad  zanevřel  
až po roce 1410, kdy je zde doložena poslední návštěva a krátce na to roku 1412 se naposledy 
připomíná i na Točníku.467

Točník  vznikl  na žebráckém panství,  které  nebylo  rozděleno  a  tak  tyto  dva  hrady 
sdílely  společné  osudy,  i  když  každý  měl  svého  purkrabího.  V letech  1390  –  1394  
se  zde  připomíná  Bohouněk  Kozlík  z Drahobudic  a  poté  od  roku  1395  Jan  Lukava 
z Lukavice468  a od roku 1402 Jan z Leskova.469 Přesto, že Žebrák nedosahoval ani zdaleka 
monumentality  nového  Točníku,  tak  si  až  do  svého  katastrofálního  zániku  v roce  1532 
podržel dominantní postavení. 

Vznik hradu Točníku 

V dosavadní literatuře se běžně uvádí, že hrad Točník vznikl někdy v druhé polovině 
90.  let  14.  století  a  D.  Menclová jeho vznik dala  do souvislosti  s požárem na sousedním 
Žebráku, který měl údajně vypuknout někdy na podzim roku 1395.470 Datum tohoto požáru 
se  ovšem  zatím  nepodařilo  ověřit,  ale  archeologické  nálezy  T.  Durdíka  tuto  informaci 
potvrzují, a samotná Menclová dále uvádí druhý podstatně  důležitější důvod a to byla snaha 
o zachování  svého postavení  v Říši.  To by se  ovšem neobešlo  bez  zvýšené  diplomatické 
činnosti vyžadující přijímání i početného poselstva. Toho Václavův oblíbený a jistě i luxusně 
zařízený  hrad  Žebrák  rozhodně  nebyl  schopen,  jeho  staveniště  bylo  totiž  velmi  stísněné  
a již zcela zastavěné. Rovněž byla brána v úvahu i napjatá vnitropolitická situace panující v 
zemi po Václavově zajetí v roce 1394, která v letech 1395 a 1396 hrozila přerůst v otevřenou 
válku proti králi. Právě v těchto letech byly spatřovány možné důvody založení nového hradu, 
který by v sobě spojil pohodlné a reprezentativní sídlo s lepší obranyschopností než sousední 
Žebrák. Jako první zmínka o Točníku se běžně uvádí zpráva z roku 1398 (23. listopadu),  
kdy zhořelecké poselstvo hledalo panovníka v Praze a na Žebráku a zatím on pobýval na 
Točníku  „... do suchtin sie en zun Bettelern unde suchtin en vorbas unde vunde en of dem  

464 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 64 – 94. 73, 76 a dále. 
465 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 153.
466 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 81.
467 Ibidem 86.
468 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 151.
469 Ibidem 153; Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy III, Praha 1875, 412.
470 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 153, „Bezprostřední příčinou ke stavbě nového hradu 
Točníka ... byl bezpochyby požár, který poškodil hrad Žebrák“ 
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Toczenik  dem  huse...“471 Tato  zmínka  byla  poprvé  zaznamenána  ve  vztahu  k  hradu  
A. Profousem472 a D. Menclovou.473 

Ovšem  tato  zpráva  z  roku  1398  o  Točníku  rozhodně  není  nejstarší.  Již  v první 
polovině 18. století publikoval Berghauer  zprávu o hradu již k roku 1383 (!), kdy měl Václav 
IV. na Točníku vydat jakousi listinu pro Staré město „Datum in Tocznik 6.id. Junii an 1383 
regni nostri Boemici vigesimo, Romani septimo,“474 která řešila obchodní věci. Tato zpráva 
byla odmítnuta již Pelzelem,475  který se domníval, že se jedná o zjevný omyl a uvádí jako 
nejstarší  zmínku  o hradu až k roku 1409 (mimochodem toto datum uvádí  i  Bergahauer)  
a  následně  datum 1383  odmítnul  i  August  Sedláček,  v  podstatě  s touž  argumentací  jako 
Pelzel,  i  když  sám mylně  uvádí,  že  listina  byla  vydána  8.  května.476  Listina  se  bohužel 
nezachovala,  ale  nejspíše  se  jednalo  o  nějaké  falzum,  nebo  se  Berghauer  opravdu spletl. 
Z itineráře Václava IV. je totiž patrné, že se Václav IV. tou dobou vyskytoval spíše v Praze, 
kde je doložen 31. května a 24. června477 a je tak nepravděpodobné, že by nakrátko odjel 
pouze na Točník, i když to zcela vyloučit nemůžeme. Václav IV. tou dobou totiž několikrát 
odjel  na  velmi  krátkou  dobu,  často  ne  více  než  na  několik  dní,  na  Karlštejn,  Žebrák  
a Křivoklát. Tato zpráva ovšem u Berghauera není jediná, uvádí ještě druhou, kterou Václav 
IV. měl vydat na vánoce 1391 „Datum in Tocznik die S. Chrisogoni an. 1391“ 478 Této zprávy 
si  Pelzel  ani  Sedláček  nevšimli,  listina  se  také  bohužel  nedochovala,  nebo  není  známá,  
ale s porovnáním již zmíněným itinerářem se jeví podstatně věrohodněji.  Václav IV. totiž 
konec roku trávil právě na Žebráku a celý rok zjevně neopustil Křivoklátské lesy.479 O obou 
dvou listech,  které  uvádí  Berghauer  můžeme  mít  oprávněné  pochybnosti,  Berghauer  totiž 
uvádí,  že Jan Nepomucký byl  po jistou dobu držen právě na Točníku,  jak později  rozvíjí 
lidová tradice, která je dobře podpořena i Svatojánskou zbožností, jež se pěstovala v hradní 
kapli (v horním paláci) až do nedávné doby. Berghauer tak mohl mít důvod „falšovat“ dějiny 
hradu, ale existuje i další  zpráva,  která zůstala  zcela opominuta a velmi dobře potvrzuje  
i pravdivost druhé Berghauerem uvedené zprávy. Roku 1390 se totiž připomíná jistý Ulrich 
kaplan  z Točníku  „Ulricus  capellanus  de  Tocznik“,480 který  byl  jmenován  Václavem  IV. 
plebánem  v Borku  a  následujícího  roku  1391  si  vyměnil  své  místo  s jistým  Benešem  
a stal se plebánem v Mrtníku.481  

471 Codex diplomatichús Lusatiae superioris III, Richard JECHT (ed.), Görlitz 1905 – 1910, 275.
472 Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách IV, Praha 1957, 344.
473 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady II, Praha 1976, 154.
474 Jan Tomáš Vojtěch BERGHAUER: Proto Martyr poenitentiae S. Johannes Nepomucensis I. Augsburg 1736, 
360. 
475 Franz Martin PELZEL: Konigs Wenceslaus I, Praha 1788,136; ke stavbě t Točníku Franz Martin PELZEL: 
Konigs Wenceslaus II, Praha 1790, 558.
476 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 152 pozn. 2.
477 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962,  73.
478 Jan Tomáš Vojtěch BERGHAUER: Proto Martyr poenitentiae S. Johannes Nepomucensis I. Augsburg 1736, 
361
479 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962,  79.
480 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim V, Antonín František TINGLE 
(ed.),  Praha  1865,  21 – 22:  Ad ecclesiam in Borek.  Johannes  Pomuk atc.,  quod nos ad presentacionem et 
peticionem Serenissimi Principis et domini Wenceslai Romanorum regis semper Augusti et Boemie Regis in et 
ad ecclesiam parachialem in Borek per mortem domini – ultimi et immediati ipsius ecclesie rectoris vacantem, in 
qua prefatus dominus Rex juspatronatus dinoscitur, discretum virum dominum Ulricum capellanum de Tocznik 
presbyterum Prag. diocensis crida seu proclamacione etc. In cuius rei etc. Datum Prage Anno Domini 1390 die 
XXVI. mensis Julij. 
481 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim V, Antonín František TINGLE 
(ed.), Praha 1865, 72.
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Je zde sice možnost, že se nejedná o hrad Točník, ale o starou ves nedaleko Klatov, 
která je doložena již ve 13. století,482 nebo o dnešní ves Točník, která se nalézá pod hradem 
Žebrákem.  Rovněž vsí, které nesou jméno Borek je hodně, ale jméno vsi Mrtník najdeme 
pouze dvakrát. První Mrtník se nachází nedaleko Plas a poprvé se připomíná roku 1420483 
a druhý u Komárova, což je nedaleko Žebráku, kde byl farní kostel již před rokem 1354, roku 
1364 byl v kostele nadán oltář.484 V podobné vzdálenosti od Žebráku, jako zmíněný Mrtník 
se nachází jistý Borek u Suchomast, kde se roku 1350 připomíná farní kostel a ves patřila 
českým králům.  Byl  zde  manský dvorec se  službou k Vyšehradu,485 navíc  se  ves  nachází 
v těsném sousedství bývalého Žebráckého panství. A tak zbývá pouze možnost, že se jedná 
o ves Točník, nebo o hrad, ovšem tato ves se při převodech panství ve 14., 15., ani 16. století 
nikdy nezmiňuje  a  její  pojmenování  je  tak  až  novověkého původu.   Zmíněná  konstelace 
lokalit  a vztahu k Václavu IV. ukazuje, že se z největší pravděpodobností  skutečně jedná  
o kaplana z hradu Točníku. Tato zpráva tak mimo jiné dokládá i existenci kaple na hradě jejíž 
architektonické  pozůstatky  byly  nalezeny  roku  1990,486 i  když  se  zatím  nepodařilo 
přesvědčivě  prokázat  její  původní  umístění  v rámci  hradního  areálu.  Podle  nalezených 
artefaktů  se  jednalo  o  jednosloupovou  síň  s arkýřem,  jejíž  výtvarný  ráz  a  prostorové 
uspořádání silně připomínalo kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře, která se poprvé připomíná 
již roku 1389487 a je tak možné, že obě stavby vznikly současně. 

Kromě těchto zpráv je k dispozici ještě popis hradu z roku 1700, kde je zmiňováno 
„katovo  obydlí,  kde  v roce  1392  mistr  popravčí  za  časů  krále  Václava  býval“488 
což je zajímavým dokladem místní tradice, která jen ukazuje na povědomí, že Točník vznikl 
o něco dříve, než se dosud soudilo. 

Zmíněné  zprávy  spolehlivě  posouvají  vznik  hradu  Točníku  již  před  rok  1390,  
tedy do druhé poloviny 80. let,  kdy zde vznikla bezpochyby krásná kaple, ve které, podle 
všeho, v roce 1391 Václava IV. strávil  vánoce. Svěcení kaple bohužel není známo, později 
je zde doloženo zasvěcení sv. Bartoloměji, které se ovšem váže ke kapli v horním paláci a 
není jisté, zda se již také vztahuje i na původní kapli, která byla asi v 16. století zbořena. 
Kaple je před svým zbořením doložena pouze nepřímo a to až roku 1424, kdy se připomíná 
jistý Šimon, kaplan z Točníku.489 Otázkou zůstává rozsah tehdejšího hradu a jeho následný 
stavební vývoj a především jeho účel, protože již výše uvedena teorie D. Menclové s tímto 
datem padají a je třeba je znova přehodnotit. 

Hrad byl  pravděpodobně z větší  části  dokončen již před rokem 1400, jak dokládá  
již  zmíněný   Václavův  pobyt  z roku  1398,  kdy  jej  hledalo  Zhořelecké  poselstvo.  
Krátce po sesazení Václava IV. v říši  (20. srpna 1400)490 poručil 15. září 1400 před hradem 
pracovat „an dem Graben umbe die Veste“.491 Další pobyt Václava IV. je doložen roku 1401, 
kdy se mu 31. ledna snažilo norimberské poselstvo předat list, kterým mu město vypovídalo 
482 připomíná se roku 1289. Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae. Pars II. Josef 
EMLER (ed.), Praha 1882, 1192.
483 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek VII, Josef KALOUSEK (ed.), Praha 
1887, 623.
484 Liber erectionum archidiecesis Pragensis I, Léta 1350 – 1405, ed. Karel BOROVÝ. – PODLAHA Antonín 
(ed.). Praha 1875 – 1927, 87.
485 August SEDLÁČEK: Místopisný slovník historický království českého, Praha 1909, 45.
486 Jan SOMMER: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník. Castellologica bohemica IV, 
1995, 331-340.
487 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. Díl II. Josef EMLER (ed.), 
Praha 1879, 215.
488 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 18.
489 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. Díl VII.-X, Josef EMLER 
(ed.), Praha 1889, 73
490 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Band III. Julius WEIZSÄCKER (ed.), München 1877, 254 – 
264. 
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poslušnost492 a odevzdalo jej jeho služebníkům, protože on sám je zjevně nechtěl přijmout ač 
sám byl přítomen.493 Jeho pobyt je zde a na sousedním Žebráku doložen až do 14. února,494 

kdy osvobodil České Budějovice na dva roky od všech daní a platů.  „Geben zum Toczenik“ 
Téhož roku 14. dubna zde vydal privilegium Českým Budějovicům „gebe zum Toczenik“495

17.  březen  roku 1404 ustanovil  Václav  IV.,  že  ves  Bzová,  která  dříve  přináležela 
k hradu Žebráku, má patřit  celá,  včetně všech obyvatel,   k hradu Točníku a dále 6 jejích 
obyvatel má povinnost se každou noc dostavit na Točník ke střežení hradu. Na hradě mají mít 
zajištěnou večeři podle možností purkrabího, jídlo mají  spotřebovat na hradě a neodnášet  
je.  Dále  měli  povinnost  nosit  vodu a  dřevo k vaření  a  vytopení  1  místnosti.  Za  což  byli 
zbaveni všech daní a platů k hradu a dostali povolení brát suché dřevo v královském lese.496

Roku  1405  se  připomíná  jistý  kameník  Jan  z Točníka  „A.  D.  MCCCCV°.  Datum 
Nicolao de Holessicz pincerne d. regis in Tocznik et Johanni lapicide de ibidem. Relacio  
d. regis literalis,“497  který o rok později s Mikulášem z Holešic dostali potvrzené držení dvora 
ve  vsi  Borovany.498 Bohužel  o  tomto  kameníku  nevíme  nic  bližšího,  snad  se  podílel  
na  stavbě,  nebo spíše  vedl  dokončovací  práce  na  hradě,  eventuálně  lámání  příkopu před 
hradem,  podobně jako  později  Řehoř  zedník  a  jeho  bratr  Mařík  Otrle  na  Novém hradě  
u Kunratic.499 

K roku  1404  se  připomíná  Bohuš  z Drahkova  jako  „… supremus  camerius  castri  
nostri in Tocznik“, tedy jako nejvyšší komorník hradu Točníka pobírající plat 800 kop. Pak se 
připomíná ještě roku 1407,5001409 a 1412 jako purkrabí.501 

Dějiny Žebráku a Točníku od smrti Václava IV.

Kronika  Vavřince z Březové uvádí  k roku 1420, že  „král  Zikmund jel  se svými ze  
Slaného  přes  Hrádek,  přijel  na  Žebrák,  a  byv  na  Točníku  s malým  průvodem  připuštěn  
podívat  se  na  poklady,  zanechané  po  smrti  někdy  svého  bratra  krále  Václava“502 
kde je skutečně doložen 8. června roku 1420.503 Krátce nato roku 1421 Zikmund zastavuje a 
zapisuje hrady Točník a Žebrák Erkingerovi ze Seinsheimu. Z této zástavy se nedochoval  
ani list,  ani  výpis,  protože 9.  září  1422 se stalo nové vyúčtování  o nákladech a škodách, 
přičemž byl původní majestát vrácen do kanceláře a zničen.504 Roku 1422 byl potvrzen dluh 
491 Tuto zprávu uvádí Menclová (Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny 
hradu.Rkp. 1969, 2) a její opis se nachází i v pozůstalosti, ovšem původní pramen se dosud nepodařilo najít.  
492 Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht Band IV. Julius WEIZSÄCKER (ed.), Gotha 1882, 291.
493 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 83.
494 Codex juris municipalis regni Bohemiae II, Jaromír ČELAKOVSKÝ (ed.), Praha 1895. 943; č. 730 
495 Ivan HLAVÁČEK: Studie k diplomatice Václava IV. 4. Itinerář krále Václava IV z let 1361 – 1419, in: 
Československý časopis historický XX, 1962, 83: listina je zachovaná v opisu SA Třeboň, odd J. Hradec, Dipl. 
Budvicense. 
496 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 153.
497 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XXXV, ed. Gustav FRIEDRICH, Praha 
1935, 280.
498 Idem. 472:  „In villa Borowan per mortem Petri de ibidem inducti sunt Johannes lapicida et Nicolaus dictus 
Tetyenek de Holessicz pincerna regius super curia arature cum agris, pratis, silvis,  piscinis et omni libertate ad 
ea pertiente et taxatum eis pleno iure in CL sexagenis grossorum.
Actum a. d. mill. quadriugentesimo sexto sabb. in die s. Stanislai conf. Christi“ (8. května)
499 Neuwirt, 604 – 605
500 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XXXV, ed. Gustav FRIEDRICH, Praha 
1935, 212: „Bohussio de Drahkow camerario in Tocznik“
501 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889 ,153.
502 Vavřinec z Březové, Husitská kronika. HEŘMANSKÝ František (ed.), Praha 1979, 71.
503 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek I, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1840, 13.
504 August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, 129. č. zápisu 916 
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Erkingerovi  ze  Seinsheimu a  ze  Švarcenberku  ve  výši  12205 kop grošů a  3726 zlatých  
za vydržování vojska a z toho 6797 kop grošů zapsaných na Žebráku a Točníku.505

Erkinger si hrady dlouho neponechal, následně totiž byl domluven sňatek mezi jeho 
synem  Heřmanem  a  Eliškou,  dcerou  Bedřicha  z Kolovrat,  přičemž  byly  hrady  Žebrák  
a  Točník  dány do zástavy jako záruka  svatební  smlouvy.506 Krátce  na  to  8.  června  1421 
Bedřicha  a  Hanuš  z Kolovrat  (Fridrici  et  Hanussi  fratrum de  Kolowrath)  podávají  faráře 
v Cerhovicích, které se nacházejí na panství.507 

Žebrák se v následující době stal místem jednání mezi katolickou stranou a Pražany, 
první schůze roku 1423 se sice nakonec nekonala,508 ale následujícího roku 1424, na konci 
září, se tento sněm odehrál ve Zdicích a Žebrák se stal na 9 dní sídlem pánů katolické strany, 
zatímco husité se usídlili v Berouně.509

Roku 1425 na den sv. Zikmunda (2. května) přitáhlo k hradům Žebráku a Točníku 
husitské vojsko v počtu devíti set jezdců a sedmi tisíc pěších, které již od velikonoc pustošilo 
okolí Prahy a dobylo a vypálilo město Slaný. Po marném třídenním dobývání hradů vypálili 
města Žebrák a Hořovice a odtáhli dále na Krašov a Libštejn.510 Na přelomu září a října téhož 
roku  bylo  dohodnuto  roční  příměří  mezi  Pražany  a  katolickou  stranou  a  hrady  Žebrák  
a Točník byly zahrnuty do seznamu hradů, na které se příměří vztahovalo.511 Další schůzka 
nepřátelských stran se na Žebráku odehrál na vánoce roku 1427.512

Nedávno V. Razím představil novou teorii o vzniku dolního paláce na hradě Žebráku 
opírající se o dendrochronologické datování záhlaví trámu z dolního paláce,513 které provedl 
Tomáš Kyncl.514 Razím se na základě tohoto datování snaží dokázat, že zmíněný palác vznikl 
až někdy před rokem 1427 pro zmíněný vánoční sjezd, na kterém se v celku nic nedohodlo 
a to jako sjezdový palác.  Myšlenka je to sice lákavá, ale poněkud uměle vykonstruovaná  
a  především ve velkém kontrastu s tím v jakém rozsahu předpokládá  rozsah paláce,  který 
neměl mít půdorys L s delším jižním křídlem, jak jej rekonstruuje D. Menclová, ale měl být 
vystavěn pouze v rozsahu západní části,  tj. delší stěna měla mít pouze 21,5 m a  budova  
by  tak  obsahovala  pouze  dvě  obytné  místnosti,  z nichž  ta  jižní  by  byla  kamny  vytápěna 
roubená  světnice  a  druhá  by  sloužila  jako  místo  pro  služebnictvo  odkud  se  přikládalo  
do  kamen  v sousední  místnosti.  Vzhledem  ke  křehkosti  vojenské  rovnováhy,  či  spíše 
tolerance  ze  strany  husitů,  je  stavba  palácového  objektu  jen  velmi  málo  pravděpodobná. 
S přihlédnutí  k tomu,  že  na  sousedním  Točníku  i  na  Žebráku  bezpochyby  byl  dostatek 
reprezentativních prostor a dokonce i vytápěných místností, což je jeden z argumentů, které 
V. Razím uvádí, že na obou dvou hradech  nebyly vytápěné prostory vhodné pro zimní pobyt, 
což  jednoznačně  vyvrací  početné  a  dlouhé  pobyty  Václava  IV.  v zimních  měsících,  
tedy pokud nepředpokládáme, že římský a český král mrzl někde v koutě zabalený v kožešině. 
Rovněž představa, že by se Žebrák bez dolního paláce mohl stát sídlem českého a římského 

505 Idem 168. č. zápisu 1213
506 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 156.
507 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. Díl VII.-X, Josef EMLER 
(ed.), Praha 1889, 4.
508 František ŠMAHEL: Husitská revoluce III, Praha 1996, 135.
509 Idem 156.
510 Bartošek z Drahonic, Kronika,  in: Ze zpráv a kronika doby husitské, HLAVÁČEK Ivan (ed.), Praha 1981, 
234.
511 František ŠMAHEL: Husitská revoluce III, Praha 1996, 170; Archiv Český čili staré písemné památky české 
a moravské. Svazek III, František PALACKÝ (ed.), Praha 1844, 254 – 256.
512 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III, PALACKÝ František (ed.), Praha 
1844, 264 – 267.
513 RAZÍM Vladimír: Dolní palác hradu Žebráka, in: Hláska 2003, Zvláštní otisk věnovaný konferenci Dějiny 
staveb, Nečtiny 2003, 11; Idem: Dolní palác hradu Žebráka. Několik poznámek k problematice dřevem 
zateplených prostor českých hradů, in: Průzkumy památek X/2, 2003, 65-85.
514 Tomáš KYNCL: Datování dřeva z hradu Žebráku, in: Průzkumy památek X/2, 2003, 86.
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krále je téměř naivní, obytná plocha horního hradu by sotva uspokojila průměrného šlechtice 
a  to  nemluvíme  dvorském o okruhu Václava  IV.  Rovněž  představa,  že  se  dřevo skácené 
evidentně  před  vojenskou  akci  husitů,  která  nebyla  mírumilovná,  jak  dokazuje  masakr  
po dobytí  Slaného, který předcházel útoku na Žebrák a Točník a následné vypálení města 
Žebráku a Hořovic, použije někdy na přespříští rok pro „sjezdový“ palác je poněkud zvláštní. 

Později roku 1433 hrady Žebrák a Točník přecházejí ze zástavy Erkingera a jeho syna 
Heřmana do rukou bratřím z Kolovrat, což bylo potvrzeno Zikmundem teprve roku 1437.515 

Roku 1461 byl hrad vyplacen Jiřím z Poděbrad od Hanuše z Kolovrat a zapsal je na 
své syny Viktorína, Bočka, Jindřich a Hynka.516 Již roku 1466 byly hrady Žebrák a Točník 
znova  zastaveny  Janu  Heroltovi  z Kunštátu517.  Vladislav  Jagelonský  oba  hrady  zastavil 
Burjanovi  z Gutštejna518 a  od  jeho  syna  Kryštofa  z Gutštejna  získal  roku  1509  hrady  
i  s  panstvím zpět.  Po  smrti  Vladislava  držel  Žebrák  a  Točník  Zdeněk  Lev z Rožmitálu  
a od něhož je roku 1522 chtěli zemští úředníci vyplatit, což se stalo tak, že Jan z Vartenberka 
je vyplatil a následný dluh ve výši 850 kop měl zapsané na obou hradech.519  V majestátu 
krále Ludvíka byla i povoleno zpustlý hrad Točník opravit v celkové sumě 800 kop a nechat 
vykopat  studnu za 500 kop.520 Účty „registra,“  které Vartenberk roku 1534 předložil  byly 
shledány králem i stavovským sněmem jako uspokojující.521 

8.  června  roku 1532 vyhořel  hrad  Žebrák  a  to  právě  tehdy,  kdy zde  nocoval  král 
Ferdinand a jak píše Da ický zč  Heslova: „v týž den vyjevše z Prahy, noclehoval na Žebráce. 
I zapálilo jse tam a ho elo, že král sotva z toho ohn  vyšel. A sho elo mu tu n co klenotuov,ř ě ř ě  
koní,  mezkuov i  lidí.  Odjížd je pak  odtud  promluvil:  O pessime mendace,  tota  me nocteě  
turbasti.“522 Hrad samotný již  nebyl  obnoven a byl  ponechán svému osudu, naproti  tomu 
hospodá ský dv r p i hradu byl obnoven a zachoval se po mnoha p estavbách dodnes.ř ů ř ř

Roku 1534  uzavřel  pan  Vartenberk  smlouvu  o  výměně  panství  a  hradů  Žebráku  
a  Točníku  za  hrad  Rohozec  s panem  Volfem  starším  Krajířem  z Krajku,  který  doplatil  
5000 kop grošů.523 Ještě téhož roku pan Volf starší Krajíř z Krajku postoupil panství svému 
strýci  Volfovi  mladšímu  Krajíři  z Krajku.524 Roku  1538  bylo  vydáno  povolení  prostavět 
dalších 500 kop.  Sedláček uvádí že pan Volf hrad Žebrák nejvíce pokazil a zbořil a to prý, 
že na hradě hledal poklady.525 Roku 1544 pan Volf postoupil panství a hrady Janovi mladšímu 
z Valdštejna,  který  později  roku  1549  přestavoval  hrad  Točník  a  panství,  načež  mohl 
vynaložil 500 kop,526 k čemuž roku 1552 podal přehled konaných oprav.527 Téhož roku byl 
hrad králem vykoupen a byl opětovně zastaven Janu staršímu z Lobkovic. Následně je hrad 

515 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek II, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1842, 450; Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XV, Josef KALOUSEK (ed.), 
Praha 1896, 237-238; August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, 
204 č. zápisu 1492
516 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XV, Josef KALOUSEK (ed.), Praha 
1896, 237-238; August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, 247 č. 
zápisu 1543.
517 August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, 266 č. zápisu 1800
518 Idem 287 č. zápisu 1901
519 Monumenta histrica bohemiae, Tomus I. Gelasisus DOBNER (ed.), Praha 1764, 299.
520 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974. 4; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889,159.
521 Monumenta histrica bohemiae, Tomus I. Gelasisus DOBNER (ed.), Praha 1764, 4.
522 Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti. Josef JANÁČEK (ed.), Praha 1996, 97.
523 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 4 - 5; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 159.
524 Monumenta histrica bohemiae, Tomus I. Gelasisus DOBNER (ed.), Praha 1764, 282 – 283.
525 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 159.
526 Monumenta histrica bohemiae, Tomus I. Gelasisus DOBNER (ed.), Praha 1764, 282 – 283.
527 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 5 – 6; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 159.
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v majetku Lobkovické rodiny a z počátku je udržován v dobrém stavu. Roku 1594 se dokonce 
jednalo o výměně točnického panství s Rudolfem II. z čehož ovšem sešlo, tehdejší vlastník 
Bohuslav Havel totiž zemřel. Jeho dědici ale upadli u Rudolfa II v nemilost a byli zatčeni  
a odsouzeni za urážku královského majestátu, přičemž byl jejich majetek panství Žebrácké  
a  Zbirožské  roku 1394 zabaven a  přičleněn  ke  komoře  královské.528 Ještě  roku 1607 byl 
učiněn  dotaz  na  Českou  komoru,  zda  se  hrad  má  vybavit  nábytkem  a  příslušenstvím 
k příjezdu pana císaře, ale kancelář to zamítla s tím, že na hradě strašilo a není toho třeba. 
Hrad v této době začíná pozvolna chátrat.  V době Třicetileté války hrad sloužil jako úkryt 
okolního obyvatelstva, ale jako nepřiliž dobře obsazený a zásobený byl dobyt a vydrancován. 
Koncem válek je hrad v nepříliž dobrém stavu a často se připomínají škody především na 
střechách, následně je hrad využíván jako sklad obilí a i k jiným hospodářským účelům. Hrad 
v průběhu  18.  a  19.  zpustl  s výjimkou  hradního  paláce,  kde  byla  kaple  zasvěcená  
sv. Bartoloměje zřízená podle D. Menclové 1733529 což je zjevně mylné,  protože kaple je 
v paláci  doložena již na počátku 17. století  a popis hradu z roku 1700 připomíná i obraz  
sv. Bartoloměje.530 Kaple a horní palác byl jako jediný objekt na hradě udržován až do vzniku 
moderní památkové péče. 

528 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 10; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha 1889, 159.
529 MENCLOVÁ Dobroslava: Žebrák a Točník, státní hrady a okolí. Praha 1958, 24.
530 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 17.
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Žebrák, hradní dispozice 

Hrad  Žebrák  byl  vystavěn  na  dolním  konci  skalnatého  křemencového  bradla,  
které na východě vybíhá ze zalesněného Zámeckého vrchu, na jehož vrcholu později vznikne 
hrad Točník.  Jednalo se  o  extrémní  staveniště,  které  v ledasčem převrací  dobová obranná 
schémata,  čehož  doboví  stavitelé  plně  využili.  Skalní  bradlo  bylo  ze  tří  stran  obtékáno 
potokem, jenž napájel systém rybníků. Rybníky hrály v obraně hradu zásadní roli. Skála totiž 
již  nebyla  natolik  vysoká,  aby  zcela  zajistila  obranyschopnost   areálů,  zvláště  na  západě 
skalnatý hřbet klesal velmi pozvolna do údolí. Na severu se skála projevovala jako vysoký 
skalní  převis  a  jižní  strana  byla  podstatně  mírnější.  Hradní  areál  nebyl  oddělen  od vrchu 
příkopem, jak by se dalo u podobné ostrožné dispozice očekávat, nebylo to totiž nutné. Skalní 
bradlo bylo  natolik  ostré,  skalnaté  a  tudíž  i  jen s největší  námahou přístupné,  že  z tohoto 
směru útok v podstatě nehrozil. Dnes je tato skála novodobě proražena cestou, která zdánlivě 
vypadá jako příkop.

Z krátkého popisu terénu,  na  kterém hrad vznikl,  je  zřejmé,  že  se  jednalo  o zcela 
unikátní staveniště. Štíhlé skalnaté bradlo neposkytovalo příliš mnoho prostoru, ale sloužilo 
jako  velmi  dobrá  ochrana  a  to  nejen  z bočních  stran,  ale  také  z východu,  oproti  kopci,  
ze kterého bradlo vybíhá. Přístupná zůstala pouze západní strana na konci bradla, která bude 
využita jako vstupní. 

Jak  již  bylo  řečeno,  hrad  byl  založen  na  konci  13.  století  a  to  jako  šlechtický,  
proto bylo zvoleno klasické schéma bergfritového hradu. Nejednalo se ovšem o čisté použití 
tohoto typu, ale o variantu rozšířenou o druhou menší věž, což právě v této době není nijak 
výjimečné.531 Specifické staveniště ovšem způsobilo to, že se řazení budov hradu neotáčelo 
oproti  kopci,  jak  by  se  dalo  očekávat,  ale  oproti  přístupové  cestě  vedené  od  západu.  
Úzké staveniště způsobilo to, že budovy byly řazeny přísně lineárně za sebou. 

Na západním konci bradla byla vystavěna druhá menší okrouhlá věž o průměru 7 m, 
která měla bránit vstup. Věž byla vysunuta z jádra na 15 m dlouhém krčku, který byl po obou 
stranách  hrazen  hradební  zdí  svírající  štíhlé  nezastavěné  prostranství.  Následuje  hlavní 
bergfritová věž o průměru 10,5 m, která byla těsně obepjata plášťovou zdí.  Přístupová cesta 
stoupá podél jižní stěny vysunuté věže k bráně, která se nacházela v rohu, při styku krčku 
vysunuté druhé věže s plášťovou hradbu bergfritu, a vedla dále do hradu k východu, kde se 
nalézal palác a to těsnou chodbou mezi plášťovou zdí a bergfritem po jeho jižní straně. Palác 
těsně navazoval na bergfrit a jeho celková délka byla 24 m a v nejširším místě dosahoval  
až 11 m. Palác byl dvojdílný, nejvýchodnější část byla založena na čtverci 9x9 m a prostor 
mezi tuto částí a věží vyplňovala zužující se západní část paláce. Suterén východní části byl 
přístupný chodbou v síle jižní zdi,  která vedla z úzké vstupní chodby mezi plášťovou zdí  
a  bergfritem.  Čelní  část  paláce  měla  zřejmě  podobu  věže  srostlou  s palácem,  čemuž 
odpovídají i silnější zdi.

Hrad ve 13. století byl samozřejmě vybaven i předhradním, které obklopovalo jádro 
na severní, západní a pravděpodobně i na jižní straně. Plocha předhradí se nachází již pod 
sklaním bradlem a není chráněno žádným přírodní útvarem. Jeho plocha se plynule svažuje do 
údolí. Hradba, která zajišťovala obranu se zachovala především na severní straně a začíná při 
východním čele  paláce ve svahu, kdy sbíhá přímo k severu od skály,  na které  stojí  jádro 
hradu, do údolí. Asi po 18. m, v místech, kde dnes stojí mladší třetí věž z 15. století, se hradba 
lomila v pravém úhlu a pokračovala po vrstevnici k západu kde se pozvolna stáčela k jihu. 
V nejzápadnější části se nalézala brána, kterou se dalo vstoupit do předhradí. Dodnes je patrná 

531 Stačí si připomenout několik soudobých hradů, kde druhá věž zajišťuje přístupovou cestu, jako jsou 
Kostomlaty pod Milešovkou, Házmburk , Cimburk u Koryčan, Pecka, nebo Frýdštejn, kde ovšem druhá věž 
zajišťovala vodní zdroj. Prototypem tohoto řešení je asi královská hrad Bezděz, kde vzniká druhá věž vysunutá 
mimo vlastní jádro přímo nad vstup. 
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přístupová cesta, která k této bráně stoupá z údolí po severním svahu. Jižní část předhradí byla 
zastavěna na konci 14. století a jeho rozsah je pouze hypotetický. 

V polovině 14. století byl hrad přestavěn a rozšířen. Jestli a jak se přestavba dotkla 
jádra  hradu  dnes  již  není  zřejmé,  ale  hrad  byl  výrazně  rozšířen,  respektive  prodloužen, 
především východním směrem o novou zástavbu na skalním hřebenu. Pravděpodobně právě 
zde vznikla nová kaple sv. Apolináře, i když současné fragmenty tomu příliš neodpovídají. 
Naštěstí  existuje vyobrazení  hradu z 18. století,  kde tato část  stojí do značné výšky a má 
podobu hranolové obytné budovy. Na vrcholu bradla vznikla i další zástavba, ale její poznání 
je vzhledem ke stavu dochování značně nesnadné. 

Stavební činnost Václava IV.

Doba Václava IV. přinesla radikální změnu. Do té doby v podstatě stále ještě řadový 
šlechtický hrad byl přestavěn na luxusní rezidenci římského a českého krále, který zde strávil 
podstatnou část doby kdy vládl a přijal zde celou řadu cizích poselstev a návštěv.  Přestavba 
se dotkla všech částí jádra, které bylo kompletně přestavěno. Nově vznikl západní palác mezi 
bergfritem a západní věží,  která byla z poloviny zbourána a byla  tak zapojena do budovy, 
přestavěn byl i východní palác, kde v prvním patře vzniká rozlehlý sál osvětleny řadou dodnes 
dochovaných oken a přestavěna je východní část, která byla vybavena točitým schodištěm 
a v patře obsahovala klenutou místnost. V předhradí vzniká druhý dolní palác  na půdoryse 
písmene L, posunuta je i brána a pravděpodobně současně jsou zesilovány hradby předhradí. 

Přestavba jádra hradu – Východní část. 

Původní  24  m dlouhý  dvojdílný  palác  z konce  13.  století  byl  radikálně  přestavěn. 
Původní  zdivo  bylo  zachováno  pouze  v rozsahu  přízemí  a  bylo  zesíleno  přizdívkou  
ze smíšeného zdiva. Na takto upraveném zdivu vzniklo nové reprezentativní podlaží, z něhož 
se  zachovala  především  severní  stěna  střední  části  paláce  s pozůstavky  4  oken. 
Archeologickým výzkumem T. Durdíka byl odhalen suterén východní čtvercové části paláce, 
který původně byl zcela překryt sutinami. Tato část musela být nejméně třípodlažní, suterén 
této  části  paláce  se  totiž  oproti  západní  podélné  části  nacházel  značně  níž  
a je tak pravděpodobné, že druhé podlaží odpovídalo přízemí sousední západní části. Suterén 
byl  přístupný z východu i ze západu. Ze západu k němu vedla chodba v síle zdi od věže  
a východní zeď o šířce 2,2 m byla prolomena dalším vstupem, který má doposud částečně 
zachované  ostění,  především  dolní  část  levé  stojky  a  práh.  Ostění  je  dosti  poškozeno  
a profilace není zcela zřejmá, jako materiál je použit žlutý pískovec, který byl užit na všechny 
kamenické  články  z doby  Václava  IV.,  příslušnost  právě  k této  době  dokládá  i  samotné 
umístění  vstupu,  které  jistě  není  původní,  jeho  zřízení  výrazně  snížilo  obranyschopnost 
paláce.  V interiéru  této  západní  části  se nachází  základ točitého  schodiště,  které  vedlo do 
horních podlaží. Schodiště je opět vytesáno ze žlutého pískovce. Palác byl v této části zjevně 
vyšší,  čemuž  odpovídají  i  mohutnější  základy  a  v některém  z horních  pater  byl  klenut 
křížovou žebrovou klenbou, kterou dokládají nálezy hruškových žeber. 

Západní  část  východního  paláce  byla  konická  a  byla  jednopatrová.  V přízemí  
se nenachází vcelku nic pozoruhodného, ale pod jeho podlahou se ukrývá teplovzdušná pec, 
která  za  pomocí  důmyslného  systému  kanálků  v šíři  zdi  vytápěla  první  podlaží,  
kde se nacházela hlavní obytná místnost, nebo spíše reprezentativní sál. Přístup k peci nevedl 
z paláce samotného, ale z prostoru mezi věží a plášťovou zdí, která jej obíhala. 

Z prvního patra paláce se zachovala pouze severní zeď, která obsahuje pozůstatky čtyř 
oken. První tři od východu jsou téhož charakteru a jsou symetricky rozmístěny, západní okno 
je  poněkud  vzdáleno  a  má  jinou  profilaci.  Okna  mají  stejný  rozměr  a  jsou  osazena 
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v segmentově klenutých nikách, které jsou vybaveny částečně dochovanými bočními sedátky. 
Na  vnější  části  jsou  okna  rámována  pásem hlazené  omítky,  která  se  dosud  velmi  dobře 
dochovala. První okno od východu se zachovalo jen ve své levé polovině, pravá část se zřítila 
relativně v nedávné době, ještě D. Menclová jej zakreslila jako stojící, zbylá dvě jsou dosud 
zachovaná. Okna mají zachované ostění a původně byla vybavena vnitřním křížem, po kterém 
se zachovaly náběhy. Profilace oken je velmi pozoruhodná, na vnější části je tvořena dvěma 
okoseními, která jsou souběžná, ale nikoliv v jedné linii, vnitřní poněkud předstupuje, a mezi 
ně je vložen obloun. Do vnitřní části se profilace obrací další šikmou plochou, zcela vypuštěn 
je ozub pro uchycení okenní výplně. Okenní otvor je po celém rozsahu obíhán ústupkem a po 
bocích jsou velmi široké vpadliny v jejichž ploše registrujeme zavrtané díry.  Okenní výplň 
nebyla totiž osazena do kamenného ostění, jak bývá zvykem, ale do dřevěného rámu, který 
byl  osazen  ve  zmíněných  ozubech  na  vnitřní  části  okenního  profilu.  Západní  okno  
je  zachováno  pouze  ve  své  pravé  polovině  a  má  dochovanou  část  ostění,  které  bylo 
profilováno  jinak,  než  předešlá  tři  okna  a  to  okosením,  stezkou,  čtvrtvýžlabkem,  
na který navazuje ozub pro osazení okenní výplně. 

Severní  zeď  paláce  má  dosud  dochované  původní  omítky  a  to  jak  v interiéru,  
tak na exteriéru. 
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Západní část jádra hradu 

Západní  část  jádra  byla  rovněž  zcela  přestavěna.  Původně  volný  prostor  mezi 
bergfritem a západní  věží  byl  vyplněn  dvojdílným palácem.  Západní  věž  byla  z poloviny 
zbořena  a  byla  zapojena  do  interiérů  nového  paláce.  O  podobě  paláce  mnoho  nevíme, 
zachoval  se  totiž  pouze  v rozsahu  základových  zdí,  které  byly  odkryty  archeologickým 
výzkumem T. Durdíka. Do větší výše zůstala zachována pouze východní zeď a zbytek starší 
věže. Západní část paláce byla přístupná chodbou v síle zdi a byla delší než východní část 
pláce,  která  v přízemí  osahovala  menší  místnost  osvětlenou  z jihu  okénkem,  z něhož  
se zachovala spodní část. V přízemí byl palác přístupný v prostoru těsně za hlavní branou, 
která vedla mezi věž a plášťovou zeď, která obepínala věž.

Zřejmě v rámci přestavby západní části jádra hradu v době Václava IV., nebo ještě 
dříve, vzniknul před hlavní branou nový koridor, který se táhl až k patě západní věže, kde byl 
ukončen branou. Tento prvek je z obraného hlediska pozoruhodný a velmi dobrě zvyšoval 
obranyschopnost. 

Věž 

Původní  bergfritová  věž  ze  13.  století  byla  v době  Václava  IV.  zvýšena  o  jedno 
plochostropé podlaží, které bylo osvětleno šesti obdélnými okénky. Okna mají tesaná ostění, 
jejichž hrany jsou prostě okoseny a okna jsou usazena v hlubokých, segmentově klenutých, 
okenních  nikách  bez  sedátek.  Vnitřní  průměr  kruhové  místnosti  je  7,50  m a  šíře  zdiva  
se  pohybuje  mezi  160  –  170  cm.  Při  této  přestavbě  byla  celá  věž  pokryta  iluzivním 
kvádrováním, které bylo provedeno pásky z hlazené omítky na hrubém povrchu podkladové 
vrstvy. Kvádrování se dosud dochovalo v dobrém stavu po celém povrchu věže. Tato výzdoba 
začíná v úrovni prahu vstupu do věže a končí při horním okraji oken v posledním podlaží 
z doby Václava IV. 

Dolní palác

Omezené  možnosti  jádra,  které  vhledem ke svým malým rozměrům,  i  po scelení  
a přestavbě, v podstatě, do jednoho velkého paláce okolo věže, ani zdaleka nemohlo pokrýt 
potřeby nádherymilovného krále. Jádro sotva stačilo pro jeho soukromé potřeby a nedostatek 
reprezentativních  prostor  byl  vyřešen  stavbou  druhého  dolního  paláce  na  půdoryse  L. 
Vzhledem  k úzkému  a  již  zcela  zastavenému  jádru  hradu,  musel  vzniknout  v prostoru 
bývalého  předhradí,  v jižním  svahu  pod  hradním  jádrem,  kde  jeho  stavba  zcela  zrušila 
původní hradbu. Palác je vysunut svým jihozápadní nárožím mimo původní areál hluboko do 
stráně.  Tím vzniká  druhé  palácové  jádro,  které  známe  již  z přemyslovského  Křivoklátu  
a především ze sousedního a jen o málo mladšího Točníku a jeho účel byl zřejmě stejný, 
ubytování cizích poselstev, konání oficiálních událostí, audiencí atd. a to mimo samotné jádro 
hradu, které poskytovalo klid a soukromí panovníkovi. 

Z paláce se zachoval pouze dosti vysoký fragment západní zdi, úseky jižní a severní 
boční  zdi  jižního  křídla  a  část  severního  křídla,  tedy  jen  část  původního  rozsahu,  
který  je  předmětem  diskuze.  Podle  D.  Menclové,  především podle  půdorysu  z její  knihy 
„České  hrady“  i  z terénní  skici,  která  pochází  z první  poloviny  40.  let  minulého  století  
a  je  přesnější  než  samotný  publikovaný  půdorys,532 měl  palác  půdorys  L  s delším jižním 
křídlem a  kratším severním.  Zdá  se,  že  palác  dosahoval  značné  délky  až  45  m,  což  by 
z druhého paláce činilo jednu z nejdelších staveb svého druhu. Tuto představu odmítl v SHP 
J. Muk a uvádí, že palác obsahoval pouze jedno křídlo na ose sever – jih se dvěmi místnostmi 

532 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady I, II.. Praha 1976, obr. 482.
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a dále, že se po jižním křídle nezachovaly žádné stopy a relikty zdiva v jižním svahu, které 
Menclová považovala za dělící zdi paláce, považuje za zbytky jiného objektu a pozůstatky 
jižní palácové zdi identifikuje jako hradbu, která navazovala na jižní průčelí paláce.533 Později 
tuto  interpretaci  přejímá  V.  Razím.534 Jenže  D.  Menclová  ve  svém  půdoryse  zakreslila  
i jakousi zeď ve středu paláce a na terénní skice je označena jako stojící. Problém je ovšem 
ten, že tato zeď se nenachází ve středu budovy, ale podstatně severněji blíže menší věže. Dnes 
je tato zeď jen sotva patrná, ale na zaměření z roku 1976 je zakreslena v délce 8 m a má šířku 
1,6 m, tedy je zhruba stejně široká samotné zdi paláce a shodně jako severní zeď. Tato zeď 
ovšem evidentně nenavazuje na severní zeď jižní části budovy, jak předpokládá D. Menclová, 
ale je poněkud jižněji. Naštěstí právě tato zeď je zobrazena na obrázku Točníku a Žebráku 
z roku 1736 a to v poměrně dlouhém úseku a výšce. Zeď navíc je zakreslena s oknem, které je 
otočeno k severu.  Podobně špatně se  dochovala  jižní  zeď,  kterou sledujeme jen v malých 
fragmentech především ve východní části, ale ještě v 19. století byla patrná ve značné délce, 
jak je zřejmé na vyobrazení F. A. Hebera z poloviny 19. století. V jižní stráni pod věží dnes 
registrujeme tři  větší  relikty zdí zbíhající  ze svahu k jihu, z nichž pravděpodobně k paláci 
patřily pouze první dvě od západu, na třetí na jihu navazovala zjevně zeď obsahující bránu do 
hospodářského dolního dvora, jehož jádro pochází rovněž již z doby Václava IV. V bývalé 
budově pivovaru dosud spatřujeme základy této zdi, která je zde vybavena i soklem. Zmíněné 
zdi v jižním patřily k dělícím příčkám paláce a jeho zakončení na východní straně.

Takže pokud shrneme tyto údaje vychází nám dvoukřídlý palác do L, jehož dvojdílné 
kratší křídlo zabíralo celou západní stěnu, jak předpokládal J. Muk, a jeho delší jižní křídlo 
bylo  poněkud užší,  než jak se domnívala  D. Menclová,  jeho celková šířka se pohybovala 
kolem 10 – 11 m, což odpovídá přibližně 7,5 - 8 m šíři místnosti,  tedy právě tolik jakou 
předpokládáme šířku západního křídla, kde šíře činí 7,8 m viz níže. 

Další pozůstatky zdiva, které patřilo jiné budově nalezneme dále na východ, což nám 
dokazuje, že podél jižního svahu existovala téměř souvislá zástavba. Důvodem, proč se palác 
ve své střední a východní části zachoval pouze ve fragmentech, je totiž jeho extrémní poloha, 
jižní zeď je založena již na hraně terénu, což mohlo způsobovat značné tektonické poruchy, 
které mohly způsobit destrukci zdiva. Rovněž poměrně dobrá dostupnost této partie z níže 
ležícího dvora a pivovaru jistě způsobila rozebrání  přilehlých částí na stavbu a ledasco má 
nasvědomí rozšíření silnice, která dodnes vede pivovarem. 

Oproti východní části paláce je západní velmi dobře dochována a obsahuje několik 
pozoruhodných momentů. Jedná se především o západní zeď a na ní navazující část jižní zdi, 
které směřovaly k východu. Západní zeď dosud obsahuje okna a otisk po roubené komoře. 
Velmi  dobře je dochováno jihozápadní  nároží,  které je vytvořeno z mohutných nárožních 
bosů ze žlutého pískovce, z protějšího severozápadního nároží se zachovaly pouze negativní 
otisky po vytrhaných, nebo vypadaných kvádrech. 

Západní zeď paláce je dodnes zachována do značné výše a je možné identifikovat,  
že obsahovalo dvě podlaží, a to suterén a druhé podlaží, které se nacházelo v úrovni terénu 
a obsahovalo hlavní obytné prostory. 

Celý  rozsah  suterénu  je  zavalen  větší  či  menší  vrstvou  sutin  a  nebyl  dosud 
archeologicky  zkoumán.  V západní  zdi  je  prolomen  rozměrný  otvor  vzniklý  destrukcí 
původně malého obdélného okénka, které je ještě několikrát zobrazeno v polovině 19. století 
a  na konci  téhož  věku je  vyfotografováno již  jako amorfní  otvor,  ale  výrazně  menší  než 
dnes.535 Vnitřní líc západní a jižní zdi je v celém rozsahu destruován. Západní část obsahovala 
533 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ.: Hrad Žebrák. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. 
Praha 1974, 29, 36; 
534 Vladimír RAZÍM: Dolní palác hradu Žebráka. Několik poznámek k problematice dřevem zateplených prostor 
českých hradů, in: Průzkumy památek X/2, 2003, 65.
535 Z okna se zachovali pozůstatky cihelného záklenku okenního otvoru v rozsahu 4 cihel viz též Jan MUK / Olga 
NOVOSADOVÁ.: Hrad Žebrák. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 1974, 28.
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obdélnou místnost,  která  byla  od jižního křídla  oddělena zdí,  jejíž pozůstaly viděla  ještě  
D. Menclová a výběh východní zdi zaznamenal i J. Muk, který ovšem zapomněl udat v jaké 
vzdálenosti  se  nalézal,  podle  zaměření  z doby  provádění  rekonstrukce  hradu  je  tato  zeď 
zakreslena zhruba 9,5 m od vnějšího líce západní zdi tj. vnitřní rozměr místnost na ose východ 
západ byl zhruba 7,9 m oproti 10 m na ose sever jih. J. Muk dále uvádí, že  se zde, při výběhu 
východní  zdi  nalézal  vstup a zmiňuje  výběh nějakého cihelného pasu,  který se nacházel  
120 cm od zmíněného výběhu východní zdi.536

Nejzajímavější je ovšem druhé podlaží, které obsahovalo roubenou komoru. Místnost 
byla osvětlena ze západu třemi, vzhledem k místnosti, symetricky rozmístěnými obdélnými 
okny.  Okna  mají  segmentové  záklenky  a  původně  se  ostění  rozšiřovalo  směrem  ven,  
jak  je  u  roubených  komor  zvykem,  okenní  výplň  byla  totiž  osazena  přímo  do  roubené 
konstrukce,  čímž se zabránilo  úniku tepla.  Ostění  i  záklenek je vyzděn z cihel.  Na vnější 
straně  jsou  okenní  otvory  rámovány  paspartami  z hlazené  omítky,  stejně  jako  na  horním 
paláci, nebo na Točníku. Později byla okna značně necitlivě přezděna, zmenšena a byl zvýšen 
jejich  parapet,  dále  bylo  ostění  oken  přitesáno  a  dozděno  tak,  aby  se  okna  rozšiřovala  
do místnosti. 

O tom, jak byla  roubená komora vytápěna mnoho nevíme,  pravděpodobně to bylo 
kachlovými kamny, které se nalézaly při severní zdi o jejichž existenci možná svědčí drobné 
okénko v této zdi, které mohlo sloužit jako otvor pro přikládání do ohniště. 

Na vnitřní straně se velmi dobře dochovaly otisky po roubené komoře a trámovém 
stromu  mezi  suterénem  a  roubenou  komorou.  Stropní  trámy  byly  kladeny  na  ose  
východ – západ a zanechaly velmi dobře patrné otisky po záhlaví trámů, které je zapuštěno 
do západní zdi a částečně byly položeny na zúžení zdi, které zde registrujeme. Směr kladení 
trámů  dal  podnět  J.  Mukovi  k úvahám  o  jiném  dispozičním  řešení  pláce,  než  jaké 
zaznamenala  D.  Menclová.537 Roubená  komora  po  sobě  zanechala  dobře  patrné  otisky  
po jednotlivých trámech, kterými byla vyložena. Stavba zdí paláce a srubu probíhala současně 
a  to  do  výšky záklenků  okenních  otvorů,  kde  již  otisky po kuláčích  nezaznamenáváme,  
což bylo způsobeno stavbou zmíněných cihelných záklenků. Stopy po zastropení místnosti  
se nezachovaly. Zhruba 70 cm nad horním okrajem oken probíhá velmi dobře viditelná spára, 
která se projevuje na všech zachovaných částech, a to jak uvnitř, tak i z venku. Velmi dobře 
je patrná z vnějšku na západní zdi, kde se projevuje ústupkem a podobný ústupek registrujeme 
i u jižní zdi, ale z interiéru. Zmíněná spára zjevně bude souviset s konstrukcí srubu. Nad touto 
spárou se ve středu západní zdi, přesně nad středním oknem, nachází další obdélný otvor, 
který má rovněž ven mírně  rozevřenou špaletu.  V horní  části  zdiva se  rovněž nacházejí  
4 zazděné trámy, které procházejí celou šířkou zdi a vyčnívaly po obou stranách. Nacházejí 
se zhruba 1,2 m nad spárou, která probíhá nad okny. Tři trámy se nacházejí v západní zdi a 
jeden  v jižní.  Jeden  z trámů  byl  dendrochronologicky  datován  a  jeho  poražení  připadá  
do doby vegetačního klidu mezi říjnem 1424 a květnem 1425.538 Jejich účel je ovšem dost 
nejasný,  k tomu aby nesly strop,  jak předpokládá  V.  Razím,  jsou dost  slabé a  především 
nesymetricky umístěné. Jejich kladení na západní zdi od jihovýchodního rohu je následující: 
první trám se nalézá zhruba 60 cm od rohu, druhý je od prvního trámu vzdálen 2,5 m a třetí 
3,5 m a vzdálenost do protějšího rohu (ten se sice sám nedochoval, ale zdi v této části končí 
těsně asi 20 cm od jeho hrany) je 3,8 m  z toho je zjevné, že zde zcela chybí  další trám 
v severní časti zdi. Trámy jsou stejně tak slabé a řídké nato aby nesly obranný ochoz. 

Je ovšem otázka jak se dřevo, asi jistě datované do let 1424 – 1425 mohlo dostat  
do  paláce  z doby  Václava  IV.?  Další  otázka  je  funkce  čtvrtého  okna  v západní  zdi.  
Podle  V.  Razíma  se  jednalo  o  charakteristické  seskupení  oken  roubené  komory  ve  dvou 

536 Ibidem 
537 Ibidem
538 Tomáš KYNCL: Datování dřeva z hradu Žebráku, in: Průzkumy památek X/2, 2003, 86
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etážích, které je jinak velmi časté a to již od nejstaršího horizontu výskytu roubených komor. 
Problém ovšem je v jejich seskupení. Naprostá většina roubených komor má horní etáž oken, 
převážně menšího rozměru vloženou obkročně. To znamená, že pokud byla roubená komora 
vybavena  dvěmi okny v dolní etáži, tak v horní bylo jedno a podobně i v případě, že komora 
měla tři okna v dolní etáži,  tak horní etáži byla dvě okna. Na Žebráku jsou ovšem oka tři 
v dolní  etáži  a  odpovídat  by  jim  tak  měla  okna  dvě,  nikoliv  jedno,  což  je  seskupení,  
které  nemá v Čechách  obdoby.  Vraťme  se  zpět  k první  otázce.  Zdá  se,  že  jsou  v postatě 
možné pouze dvě řešení, a to, že palác vznikl ve zmíněné období a nebo horní část zdiva 
paláce byla dostavována až za husitských válek. Stavba nového paláce rozhodně nepřipadá 
v úvahu, už pouze fakt, že by si obránci krátce po návštěvě husitských vojsk rozhodli zbořit 
celou třetinu opevnění předhradí, a vyřadili je tak na 2 – 3 roky z obrany, je nemyslitelná.  
Ani  teorie  se  zvýšením   zdiva  není  bez  problému.  Tato  teorie  by  dobře  vysvětlovala 
zlepšování  obranyschopnosti  hradu,  nebo  opravu  po  obléhání,  ale  odporuje  existence 
bosovaného nároží, které probíhá od nejspodnějších částí až k vrcholu. Bosy jsou provedeny z 
výrazně  žlutého  pískovce  střední  tvrdosti,  ze  kterého  jsou  rovněž  provedeny  všechny 
kamenické články z doby Václava IV. v jádře hradu (okna, točité schodiště) a také kamenické 
články v suterénu a některé okna v prvním patře horního paláce na Točníku. To by se snad 
dalo vysvětlit použitím již dříve vytvořených článků, nebo jejich sekundárním osazením z jiné 
části  hradu.  Každopádně  se  ukazuje  nutnost  dalšího  archeologického  zkoumání  této  části 
hradu,  které  by  odpovědělo  řadu  palčivých  otázek,  které  bez  znalosti  celé  budovy  nelze 
spolehlivě vysvětlit. 
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Točník, hradní dispozice 

Hrad  Točník  byl  založen  na  pozoruhodném přírodním útvaru  a  to  totiž  na  hřbetu 
křemencového bradla, které na východě vybíhá ze zalesněného Zámeckého vrchu a prudce 
klesá dolů do údolí, kde je na opačném konci tohoto bradla vystavěn hrad Žebrák. Toto bradlo 
je tvořeno charakteristickými velmi šikmými skalními deskami, které z jihu prudce stoupají 
k vrcholu,  kde  vyčnívají  jako  ostrý  břit.  Hradní  areál  je  na  východě  oddělen  od  zbytku 
Zámeckého vrchu mohutnou rozsedlinou, která je částečně přírodního původu a byla později 
prohloubena na hradní příkop. Od vrcholu bradla, kde je příkop nejužší, se severním směrem 
rozsedlina prudce klesala a rozšiřovala se do úctyhodných rozměrů. Na dně rozsedliny se také 
nachází uměle vyhloubené jezírko, které až do počátku 16. století sloužilo jako jediný zdroj 
pitné vody pro hrad. Tato poloha byla přímo ideální a tak není divu, že v prostoru hradu byly 
nalezeny pozůstatky již po pravěkém osídlení.  Zámecký vrch a hrad Točník je pohledově 
exponován ze severu, západu a především z jihu, kudy procházela zemská stezka vedoucí  
do Plzně a dále do Norimberku,  přes městečko Žebrák,  které  se nachází  nedaleko hradu  
a  naopak  vrch  nabízel  výborný  výhled,  který  údolnímu  Žebráku  rozhodně  chyběl,  Tyto 
unikátní kvality jistě sehrály svou roli při výběru lokality ke stavbě nového hradu.   

Jak bylo již řečeno hradní areál byl ze dvou stran chráněn prudkými skalnatými svahy, 
které  byly  pro  hrad  tou  nejlepší  obranou  a  z východu  příkopem,  který  jej  oddělil  
od  Zámeckého  vrchu,  od  východu  byla  vedena  také  jediná  přístupová  cesta.  Cesta 
překonávala příkop při severním svahu po dřevěném mostě s dvěmi zděnými pilíři a záhlavím 
mostu  a  vstupovala  do  hradního  areálu  přes  hranolovou  průjezdní  branskou  věž.  
Z této  přístupové  cesty  se  návštěvníkovi  nabízel  a  dodnes  nabízí  impozantní  pohled,  na 
vrcholu bradla byl totiž vystavěn mohutný věžový palác Václava IV,  jehož čelo bylo oproti 
vrchu zřetelně konvexně vyklenuto a pohled byl navíc ještě umocněn dnes již nedochovaným 
zastřešením s řadou nárožních  vížek,   které  výrazně  dramatizovaly  siluetu,  dále  byl  tento 
pohled  umocněn  erbovou  výzdobou  dnes  již  nedochované  branské  věže  za  příkopem,  
která nikoho nenechala  na pochybách,  že se jedná o sídlo samotného římského a českého 
krále Václava IV. z rodu Lucemburského. 

Takto  heraldicky  vyzdobenou  branou  se  vstupovalo  na  první  severní  předdvoří,  
které  mělo  obdélný  půdorys,  bylo  obklopeno  hradební  zdí  a  kromě  lehčích  dřevěných 
konstrukcí bylo v podstatě prázdné. Jeho účel byl totiž ryze obranný, přístupová cesta se tu 
totiž lomila v pravém úhlu k jihu, čímž bylo znemožněno přímému útoku na druhou bránu, 
která vedla již přímo do obytné části hradu.  Severní předdvoří bylo odděleno od samotného 
hradu mohutnou hradbou a také zděným příkopem, který byl  v nedávné době ještě patrný. 
V jihozápadním koutě  předdvoří  se  nacházela  druhá  věžová brána,  kterou  se  po  padacím 
mostě vstupovalo na první hradní nádvoří. První nádvoří je dnes od zbytku hradu odděleno 
zdí z raného 16. století  a řešení vstupu na druhé nádvoří není dnes známé. První nádvoří  
ve své východní části obsahuje pozůstatky mladší renesanční hospodářské budovy a stejně 
starou  studnu.  Na  druhém nádvoří  se  již  nachází  mohutný  dolní  palác  na  půdoryse  L,  
který  je  dnes  nazýván  „purkrabský,“  i  když  původně  měl  sloužit  k pohodlnému  
a reprezentativnímu ubytovávání  cizích  hostů.  Rozdílná  výška  terénu nádvoří  dává  tušit,  
že i v době Václava IV. bylo první a druhé nádvoří děleno nějakou zdí, i když to nemusela být 
zrovna  hradba.  Cesta,  neznámo  kde,  musela  zdolat  tento  výškový  rozdíl  a  pokračovala 
k samotnému jádru  hradu,  kde  bylo  sídlo  samotného  panovníka.  Na třetí  hradní  nádvoří  
a  do samotného jádra hradu cesta  vstupovala  menší  hrotitou  bránou od západu.  Brána se 
nacházela  v menším  západním  křídle  a  po  pravé  straně  byla  brána  flankována  velkou 
hranolovou věží, která v celé své hmotě předstupovala před jádro. Jádro hradu bylo tvořeno 
velkým trojtraktovým věžovým palácem, který byl postaven do čela hradu, již zmíněnou věží 
na opačné východní straně a výrazně menším západním křídlem. Tyto budovy obklopovaly 
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obdélné druhé nádvoří,  které  bylo  na severu uzavřené hradební  zdí  a  na jihu obezděným 
výběhem skalního bradla. Mezi věží a palácem Václava IV. byla terasa položená na zmíněné 
skále, která byla později v 16. století vyplněna obytnou budovou.539 

Na přelomu první a druhé čtvrtiny 16. století bylo výše popsané komunikační schéma 
změněno.  Přístupová  komunikace  byla  přeložena  na  jižní  stranu  bradla,  kde  bylo  nutné 
vytesat ve skále novou cestu, která vedla před západní konec hradu, kde vznikl nový parkán 
s novou  bránou.  Cesta  byla  z jihu  kryta  nízkou  zdí  s řadou  střílen  pro  ruční  zbraně.  
Při  této  změně  komunikačního  schématu  došlo  i  na  zbourání  původní  první  brány  
a její zbytky, zvláště ostění portálu a heraldická výzdoba byla přesunuta na novou západní 
bránu.  Cesta  zmíněnou  branou  vstupovala  do  prostoru  parkánu,  kde  se  po  pravé  straně 
nacházel  drobný domek  strážného  a  pokračovala  další  nově  proraženou  branou,  na  první 
hradní nádvoří. Vzhledem k jiné výškové úrovni, byla cesta vedena v zářezu před západním 
průčelím purkrabského paláce, přes bránu v nové dělící zdi, na východní část prvního nádvoří, 
kde se cesta musela otočit o 180° a projít touž dělící zdí do západní části prvního nádvoří  
a před samotnou bránu do jádra. 

Stavební vývoj hradu 

Přesto, že hrad Točník zdánlivě vypadá jako jednotné dílo doby Václava IV., pouze 
s drobnými  změnami  plánu,  je  jeho  stavební  vývoj  poměrně  složitý  a  to  především  již 
v samotné  době  Václava  IV.  K poznání  vývoje  hradu poprvé  přispěli  manželé  Menclovi  
a především Dobroslava Menclová ve stavebně-historické průzkumu hradu z roku 1969.540 

Dále to byl především Jan Muk, který provedl jen o něco málo později hloubkový stavebně-
historický průzkum hradu,541 jehož výsledky bohužel nebyly nikdy publikovány i když mají 
zásadní význam pro lepší poznání původní středověké podoby a následných změn. 

Jak jsme si mohli všimnout hrad Točník je zhruba o deset let straší než se doposud 
soudilo,  je  ovšem otázka,  zda  tato  skutečnost  má  vliv  na  interpretaci  stavebního vývoje  
a zdá se že ano. Bezpochyby nejstarší částí hradu je velká hranolová věž ve středu dispozice 
a zástavba západně od ní, která je sní přímo stavebně provázána, jak si povšiml ji J. Muk.542 

Věž a první etapa hradu

Věž je postavena na vrcholu skalního bradla a to v jeho nejvyšším místě ve střední 
části hradní dispozice. Věž má pravidelný mírně obdélný půdorys o rozměrech zhruba 12 x 13 
m a dnes je zachována do výšky prvního patra. Jako stavební materiál bylo použito lomové 
omítané zdivo, na zděné konstrukční prvky, jako jsou záklenky okenních nik, cihly. V přízemí 
síla zdi dosahovala šířky 250 cm. Přízemí bylo původně plochostropé a teprve v pokročilém 
16. století bylo zaklenuté valenou klenbou, která je dnes již zborcená, ale vylámané kapsy pro 
její osazení a otisky v omítce jsou dodnes dobře zřetelné. 

Do  přízemí  věže  se  vstupovalo  z východu,  z vrcholu  skalního  bradla,  i  ze  západu 
z navazující terasy, věž totiž původně byla v přízemí průchozí. Východní vstup byl později 
zazděn a komunikace směřující do západní části hradu byla přeložena k severní patě věže, 
původně asi vedla po dřevěné lávce, ale později byl tento přechod vyzděn, což se zjevně stalo 
až v pozdním 16. nebo 17. století. Tento vstup byl situován asymetricky k ose věže, je totiž 
posunut výrazně k jihu a byl opatřen bohatě profilovaným hrotitým portálem, který se dodnes 
539 Asi již v první třetině 16. století, protože tato budova je zobrazena již roku 1536 v tzv.Würzburském albu (viz 
obr. 4. 8. 1)
540 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969.
541 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974.
542 Ibidem 34.
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dobře dochoval. Pod prahem vystupuje vrchol skály a poloha portálu se tak evidentně vázala 
právě na tento skalní výběh, což dnes již není tak patrné, protože prostor západně od věže byl 
později výrazně změněn a samotná skála byla zjevně odlámána, takže práh portálu je dnes 
značně vysoko.  Ostění bylo  profilované výžlabky a oblounky,  profilace sjížděla  do stojky 
poměrně  vysoko.Vstupní  nika byla  kryta  segmentovou valenou klenbou vyzděnou z cihel, 
která je z větší části již zřícená. V novější zazdívce ze 16. století je osazené druhotně použité 
drobné větrací  okénko,  jehož  ostění  je  vytesáno  z jednoho kusu.  Jižní  portál  se  dochoval 
podstatně hůře, jeho ostění  bylo až na malé zbytky pravé stojky zcela  odlámáno,  ale  měl 
podobné rozměry jako portál východní. Jeho umístění se zhruba blíží středu věže. Přízemí 
bylo osvětleno dvěmi stejnými okny k jihu a k severu. Obě okenní niky mají po obou bočních 
stranách dosud dochované přízední sedátka a evidentně jsou původní. Ostění se u severního 
ani u jižního okna nedochovalo, ale jsou zachované jeho otisky, které dávají tušit, že byly 
velkého  rozměru,  což,  vzhledem  k tomu,  že  se  věž  nalézá  na  skále,  nijak  výrazně 
neohrožovalo bezpečnost věže a to i přesto, že se tato okna nalézají v jejím přízemí. 

V prvním patře se nalézala  jedna velká plochostropá místnost,  zdivo zde bylo  více 
poškozeno a proto bylo v minulosti  více opravované a dozděné.  Zdá se,  že je jeho výška 
oproti  původnímu stavu o něco snížena.  Východní  stěna prvního patra  obsahovala  okno,  
které je asymetricky posunuto k severní hraně věže a má dosud částečně dochované stojky 
ostění. Ostění je značně poškozeno a kromě čelního okosení se profil nedochoval. Záklenek 
okenní  niky  je  novodobě  dozděn  cihlami.  V jižním  sousedství  tohoto  okna  se  nachází 
rozměrná nika, která má stejné rozměry jako samotné okno, ovšem vnější líc věže je v těchto 
místech  neporušený,  takže  se  v  žádném  případě  nejedná  o  zazděné  okno,  nebo  portál  
jak uvádí D. Menclová.543 Záklenek tohoto otvoru je opět novodobě vyzděn z cihel a zvláště 
jeho pravá strana je výrazně opravována. J. Muk vyslovil názor, že se pravděpodobně jedná 
o výklenek pro krb a viděl vylomené zdivo na hranách, které by snad odpovídalo umístění 
konzol, ale měl o tomto určení jisté pochybnosti.544 Dnes je vše pečlivě přezděno a současný 
stav neumožňuje žádnou interpretaci. Jižní stěna obsahuje tři nestejně velké otvory, střední  
je největší  a jednalo se o velké okno, boční stěny a záklenek je značně přezděn cihlami. 
Východní část obsahuje hrotitý portálek, orientovaný do místnosti,  s částečně zachovaným 
ostěním.  Levá stojka je evidentně nová.  Portál  vedl do chodby v šířce zdi,  který původně 
směřoval šikmo k jihovýchodu na renesanční záchod, který se nalézá při jihovýchodním rohu 
věže.  Třetí  otvor  je  opět  hrotitý  portálek,  který  je  orientovaný  do  místnosti.  Má  prosté 
hranolové ostění a na pravé stojce je datum 1941. Chodbička vedla rovně k jihu, měla hrotitý 
cihlový záklenek a na vnější straně jsou hrany otvoru novodobě obezděny z cihel. Kam vedl 
tento portálek není zřejmě, D. Menclová se domnívá, že se jedná o vstup do arkýře545 - podle 
mého názoru asi záchodového, naproti tomu se J. Muk domnívá, že se jednalo o vstup na 
odstraněný  ochoz.546 Západní  stěna  obsahovala  pouze  jeden  vstupní  otvor,  který  je  dnes 
z poloviny zazděn a původně vedl do obytné zástavby, která se nalézala západně od věže. 
Severní  stěna  byla  prolomena  dvěmi  nestejně  velikými  okny,  pravé  bylo  podobného 
charakteru  jako ostatní,  ale  druhé  bylo  podstatně  menší  a  posazené  značně  vysoko snad  
až těsně pod stropem. Okénko snad dokládá, že prostor prvního patra byl dělen příčkami lehčí 
konstrukce, které se dnes již nedochovaly, původně snad vedlo do nějaké komory, nebo na 
schodiště  do  dalšího  braného  patra.  Mezi  okny  se  navíc  nalézá  drobný  čtvercový  otvor 

543 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, legenda 
k plánu č. 10, s. 5. 
544 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 35.
545 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, legenda 
k plánu č. 10, s. 5.
546 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 35.
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neznámého účelu.  Věž byla  původně zakončena  ještě  jedním obraným patrem,  které  bylo 
dřevěné, nebo hrázděné, jak je ještě zachycené na obrázku z roku 1536. Věž byla  pokrytá 
hrubou omítkou s širokým hlazeným pásem při nároží,  jak je dosud patrné na jižní straně 
věže. 

Dnes  se  západně  od  věže  nachází  obdélná  terasa,  která  je  vystavěna  na  vrcholu 
skalního bradla a má zhruba tutéž šířku jako samotná věž, pouze směrem k jihu se mírně 
rozšiřuje.  Její  zdi  ve  spodní  části,  zhruba  v úrovni  výšky  dnešního  terénu  ve  věži,  jsou 
postaveny současně s věží a jsou spolu beze spáry svázány v jedno, jak je patrné především 
na jižní straně. Podobně tomu bylo i na straně severní, kde byl ovšem tento vztah znejasněn 
přístavbou jižního  křídla  dolního  „purkrabského“  pláce  a  především mladší  komunikací,  
která prochází při severní patě věže. Každopádně náběh zdi se doposud dochoval a je patrný 
při  severozápadním  nároží  věže,  v podobě  krátkého  reliktu  s novodobým lícem.  Na  jižní 
straně měla tato zeď šířku 170 cm. Zeď na jihu sledovala hranu skály a pokračovala na západ, 
kde se zhruba po dvaceti metrech lomí v pravém úhlu k severu. Západní čelo mělo šířku 10,5 
m, ale je ve velké míře poškozeno destrukcí a je novodobě vyzděno, severozápadní nároží 
z vnějšku je zmíněnou opravou poněkud znejasněno, ale  z vnitřní  strany je dobře patrné,  
že západní stěna vybíhající z „purkrabského“ paláce je přiložena na spáru.

J. Muk upozornil  na existenci  pozůstatků dvou oken v jižní stěně terasy z nichž se 
zachovaly  parapetní  kvádry  a  zbytky  stojek  při  jihozápadním nároží.  Okna  byla  od  sebe 
vzdálena zhruba 250 cm a jejich parapet je 180 cm pod horním okrajem hradby což znamená, 
že původní úroveň terénu zde musela být o 160 cm níže než dnes. Pozůstatky byly později 
přezděny lomovým zdivem, takže existence okenních otvorů zcela zanikla.547

Další zajímavá situace je při jihozápadním nároží věže, spodní část zdiva je, jak jsme 
již výše poukázali, zcela spojená se základy věže, horní část zdiva je ale přiložena na spáru 
a nároží věže je v těchto místech vyzděné z cihel. 

Celkem zajímavý je fakt, že tato nejstarší část hradu nemá ani jediné armované nároží, 
na  rozdíl  od  zbytku  hradu,  všechny  okolní  stavby  jsou  k této  části  připojeny  na  spáru,  
nebo  jsou  do  prostoru  západní  terasy  neorganicky  vestavěny  jako  západní  křídlo 
„purkrabského“  paláce.  Na  základě  těchto  skutečností,  se  domnívám,  že  se,  na  rozdíl  
od názoru J. Muka, nejedná o první fázi, výstavby celého hradu, tak jak jej známe dnes, a
le  o  zcela  samostatnou  etapu,  která  předcházela  monumentální  výstavbě  Václava  IV.  
Vznik tohoto hrádku asi lze spojit s prvními zprávami o Točníku z 90. let 14. století, kdy zde 
v 80. letech vzniká drobný hrádek, vystavěný na vysoké skále, respektive na skalním bradlu, 
které ho dobře chrání z jihu a ze severu. Hrádek je vybaven velkou věží, kterou se vstupovalo 
přímo od východu dosud dochovaným portálem ze skalního hřebenu, ke které je na západě 
přiložen palác, z něhož se zachovaly pouze základy a zbytky dvou oken. Hrádek měl také 
kapli, kterou dokládá existence kaplana. Tento hrádek byl evidentně Václavem IV. budován 
jako pohodlné vedlejší sídlo nedaleko Žebráku, které asi mělo sloužit jako lovecká „chata“  
a jako místo klidu, kde se bylo možné vyhnout úřednickým povinnostem, před kterými utíkal 
z Prahy a kterého jistě dostihly i na Žebráku, jak dokládá celá řada listin vydaných právě na 
tomto  hradě.  Takovýto  lovecký hrádek by  v křivoklátském polesí  nebyl  žádnou raritou,  
již od konce 13., nebo počátku 14. století zde byl jeden z nejmenších českých hradů Jenčov, 
který nebyl ničím jiným než loveckou chatou a shodou okolností se také skládal z hranolové 
věže a obdélného paláce. Podobnou funkci plnilo i větší Jivno, nebo Hrad v královské oboře 
při  pražském hradu.  Tyto  hrádky neměly  samostatnou  správu,  ale  byly  podřízeny větším 
královským  hradům,  Křivoklátu,  Nižboru  a  Pražskému,  které  tyto  hrádky  zabezpečovaly 
potřebným vybavením, podobně tomu asi bylo i zde, kde v této etapě byl Žebrák ústředním 
hradem. 

547 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 37.
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Druhá etapa hradu Točníku

Druhá etapa hradu je doprovázena změnou funkce,  která  nastala  asi  až  po prvním 
Václavově  zajetí,  kdy  si   tento  hrádek  král  nechal  radikálně  přebudovat  na  luxusní  
a reprezentativní sídlo, které se mělo stát centrem jeho politické moci. S touto změnou vzniká 
i nový královský palác v čele hradu, původní palác západně od věže je zbořen a na jeho místo 
je vestavěno západní křídlo „purkrabského“ paláce. 

Druhá etapa výstavby Točníku je až nevěřitelně jednotná, tehdy byl  vystavěn čelní 
trojtraktový  palác  a  v podstatě  celý  hradní  areál,  kromě  severního  předdvoří  a  to  vše  je 
postaveno ze zdiva, které nemá do jisté výšky jedinou spáru, vše tudíž muselo být budováno 
najednou podle jednotného plánu, který se měnil pouze v detailech, jak uvidíme především na 
samotném horním paláci Václava IV. Počátek této druhé etapy je možné spojit se starším 
datováním D. Menclové do druhé poloviny 90. let 14. století. 

Horní palác Václava IV.

Jak bylo již řečeno, v této druhé etapě vzniká čelní věžový palác Václava IV. Tato 
budova  je  naprosto  mimořádná  jak  svým umístěním,  tak  svým půdorysným,  hmotovým  
i  komunikačním  řešením,  které  nemá  obdoby.  Palác  byl  vystavěn  v čele  dispozice,  bez 
parkánu ani jiného opevnění, které by jej chránilo, což je samo o sobě zcela unikátní, a to na 
vrcholu  skalního  bradla,  které  již  klesalo  na  východ  do  příkopu  a  na  sever.  Palác  je 
trojtraktový, čtyřpodlažní s obdélným půdorysem, jeho východní stěna je na čelní straně nad 
příkopem konvexně vyduta do podoby štítové zdi. Palác je podélně členěn na tři trakty dvěmi 
zdmi, které stoupají až do nejvyšších pater, severní trakt je navíc rozdělen na dva prostory 
což se opakuje až do vrchních pater. 

Exteriér paláce nemá jednotně řešenou fasádu a umístění oken a dveří vždy vychází 
z potřeb interiéru. Nároží paláce jsou od jisté úrovně armována velkými bosovanými kvádry, 
ve spodní části, kde se armování nenalézá je zdivo spojeno se severní a jižní hradbou. Na jihu 
se k paláci pojí mladší křídlo z 16. století, které výrazně zasáhlo do podoby jižního průčelí 
paláce,  východní  a  severní  průčelí  je  kromě menších  zásahů v původním stavu.  Stavebně 
nejkomplikovanější je západní průčelí, které si vyžádá bližší pozornost. 

Samostatnou kapitolou je komplikovaný komunikační systém, který připomíná velké 
bludiště a ze kterého je možné utéct na všechny strany, každá místnost se dá opustit až třemi 
směry a z každé vedla výpadová branka s padacím mostem kamkoliv mimo palác. Část těchto 
branek měla i jinou funkci, jako byl vstup na záchod, stejně tak umožňovaly zcela nenápadné 
vstoupení a opuštění hradu, které ostatní obyvatele neměli šanci zpozorovat. Na tomto pojetí 
se asi podepsala Václavova velmi negativní zkušenost s jeho zajetím, která asi navodila stavy 
klaustrofobie a také velmi vyspělý dvorský život. Část tohoto bludiště totiž pečlivě oddělovala 
služebnictvo,  hosty  a  samotného  krále,  takže  král  přecházející  mezi  jednotlivými  patry 
rozhodně nepotkal služebníky, kteří by mu překáželi na schodech.  

Vhledem  ke  klesajícímu  terénu  k severu  je  palác  v rozsahu  severního  traktu, 
podsklepen.  Sklepy  zachovávají  dvojdílnou  dispozici  jakou  mají  i  vyšší  patra,  jen  s tím 
rozdílem, že dělící zeď, která odděluje severní a střední trakt je zde nesena na mohutných 
vylehčovacích  pasech,  čímž  vznikly  dvě  mohutné  a  hluboké niky.  Sklepy jsou  zaklenuty 
valenou  klenbou,  která  má  při  střední  zdi  pozoruhodně  řešenou  patu,  ta  je  totiž  nesena 
cihelnými segmentovými pasy, které spočívají na kamenných konzolách. Střední dělící zeď 
při  jižním konci obsahuje točité  schodiště,  které vzhledem k tomu,  že bylo dvojité  ústilo  
do obou sklepů a stoupalo odsud až do prvního patra. Sklep byl přístupný z prostoru třetího 
nádvoří před palácem po zděném schodišti a překvapivě i z nádvoří prvního, v severní zdi, 
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poblíž severovýchodního nároží paláce, je totiž proražen vstup s hrotitým portálkem a ležatým 
okénkem nad vstupem. Tímto vstupem se evidentně dalo z paláce vyjít přímo k sousednímu 
portálku  v čelní  východní  hradbě  prvního  nádvoří,  kde  se  nalézal  další  vstup,  respektive 
branka s padacím mostem, která vedla k jezírku v hradním příkopu, což byl v době vzniku 
hradu  jediný  zdroj  pitné  vody,  později  v 16.  století  právě  zde,  v  blízkosti  téhož  vstupu, 
vznikla i nová studna. Je tedy evidentní, že se jednalo o služební vstup do paláce, kterým se 
zajišťovala voda pro potřeby paláce a také asi vstup služebnictva, což přispělo k oproštění 
třetího  nádvoří  od jakýchkoliv  provozních  funkcí,  které  tak  získalo  intimnější  charakter.  
To vše na úkor obranyschopnosti. Později, v novověku, byl do sousedního západního sklepa 
proražen další vstup. 

V přízemí se nacházelo provozní zázemí paláce, které zajišťovalo každodenní potřeby 
krále.  Do  přízemí  se  vstupovalo  hrotitým  bohatě  profilovaným  portálkem  se  stojatým 
větracím okénkem v nadpraží,  které bylo kryto kovanou mříží.  Portálek je téměř identický 
s tím  jaký  se  nachází  ve  sklepě,  nebo  na  Křivoklátě  v  purkrabství.  Tento  vstup  vedl  
do středního traktu, který byl pozoruhodně řešen jako trojlodní hala. Dvě souběžné arkády 
o délce dvou oblouků vynášejí trojici valených kleneb. Oblouky jsou vyzděny z cihel a jsou 
ve středu neseny pilířem na půdoryse  čtverce,  které  jsou tvořeny z pískovcových kvádrů, 
oproti  pilířům při  obou koncích místnosti,  kde jsou pilíře  vyzděny jen z lomového zdiva. 
Klenby i  stěny mají  dosud dochované omítky.  Prostor  byl  osvětlen  pouze  oním větracím 
okénkem,  jinak,  zde  nejsou  žádné  okenní  otvory,  pouze  úzké  stojaté  větrací  průduchy 
s kamenným ostěním s okosenou hranou, které  jsou vždy ostěním otočeny do této  střední 
místnosti. V severní stěně střední lodi se svou hmotou uplatnilo točité schodiště stoupající ze 
sklepa do prvního patra. Jeho plášť je ve střední části destruovaný, ale je zřejmé, že se do něj 
dalo vstoupit. 

Severní trakt obsahuje dvě místnosti do kterých se vstupovalo pouze ze západní lodi 
středního traktu a  to dosud dobře dochovaným kamenným portálkem. Obě místnosti  mají 
valenou klenbu a byly osvětleny okny ze severu s dosud zachovaným ostěním a ze západu, 
kde po okně zbyl jen amorfní vylámaný otvor. V západní místnosti se rovněž nacházel vstup 
na točité  schodiště,  který byl  opatřen pravoúhlým ostěním s prostou vpadlinou pro dveře, 
podobné dveře vedly i do sousední východní místnosti. K vybavení místností patřily i skříňky 
ve zdi s dřevěnými policemi a dvířky,  které jsou zvláště početné v severní stěně východní 
místnosti. 

Jižní trakt byl původně také přístupný pouze ze střední místností, z prostřední lodi,  
a  to  hrotitým portálkem s dosud  částečně  dochovaným ostěním.  Prostor  je  klenut  dvěmi 
valenými  klenbami,  které  jsou  uprostřed  podpírány  dvěmi  segmentovými  oblouky  dělící 
arkády.  Ty jsou stejně jako ve středním traktu vyzděny z cihel  a  zatím co střední  sloup  
je postaven z tesaných pískovcových kvádrů. Prostor byl původně osvětlen dvěmi okny od 
jihu, které ovšem později v 16. století,  kdy vzniklo nové jižní křídlo mezi palácem a věží, 
byly nově proraženy na vstupy, ale doposud si částečně ponechaly původní ostění, které bylo 
shodné s okny v severním traktu. Západní prostor byl dodatečně přezděn příčkou, respektive 
dymníkem černé kuchyně, která zde byla zřízena v 16. století. 

V západní  stěně  se  dnes  nachází  nepůvodní  vstup,  který  je  dodatečně  probourán,  
nebo  rozšířen,  předním  se  totiž  nacházelo  vnější  schodiště  po  kterém  se  vstupovalo  do 
prvního patra paláce.

První  patro  obsahovalo  již  samotné  královské  místnosti,  které  patří  k výtvarně 
nejnáročnějším profánním prostorům své  doby.  Ve středním traktu  se  nacházel  prostorný 
hlavní sál o rozměru  zhruba 14 x 8,5 m, který byl klenut čtyřmi poli křížové klenby. Žebra 
mají štíhlý hruškový profil a protínají se bez svorníků. Klenba nasedá na kuželové konzoly 
s proláklým  lícem  a  v koutech  na  polygonální  jehlancové  konzoly,  z nichž  jihozápadní  
je  osazená  mimo  vlastní  roh  a  opačná  severozápadní  je  zcela  volně,  protože  boční  stěna 
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plynule  přechází  do  okenní  niky.  Konzoly  jsou  holé,  bez  dekoru,  pouze  jedna kuželová  
a jedna jehlancová konzola na severní stěně je pokryta bohatě zduřelým listovým dekorem. 
Konzoly  jsou  značně  odsazeny  od  zdi  a  vyčnívají  3/5  svého  objemu  před  plochu  zdi  
a  tím i  klenební  žebra  jsou  předsazena  a  opticky se  téměř  nedotýkají  zdi,  což  je  ovšem 
výtvarný  záměr  a  nikoliv  technické  řešení,  jak  se  domníval  J.  Muk.548 Klenba  měla 
půlkruhová čela a samotná meziklenební žebra byla jen mírně zahrocena. V 18. století byl sál 
nově  vyzdoben  decentním  barokním  štukem  a  bylo  odstraněno  tělo  točitého  schodiště,  
které  se  původně  uplaňovalo  v prostrou  sálu,  jak  je  dosud  patrné  především  na  cihelné 
podlaze, která je starší, než barokní úpravy a zachovala tak jeho otisk. 

Sál  byl  osvětlen  z východu  dvojicí  k ose  místnosti  symetricky  umístěných  oken 
v nikách.  Okna mají  dosud zachované  bohatě  profilované  ostění,  ale  výplň byla  v baroku 
vybourána a nově vyzděna, takže současná okna jsou o 2/5 menší než původní, která sahala 
podstatně  hlouběji  než dnes a  původně byla  vybavena  vnitřním křížem a zvenku je kryla 
kovaná mříž, po které se zachoval pouze hustý sled jamek po obvodu oken,na její osazení. 
Okno bylo navíc rámováno paspartou z hlazeného štuku. Na opačné západní stěně se dnes 
nacházejí  dvě  nestejně  velká  okna  v nikách.  Severní  okno  je  o  podstatně  menší,  
je  totiž  situováno  v samotném  rohu  místnosti,  jeho  výška  byla  totiž  limitována  existencí 
klenby, která by jej zakryla. Severní stěna okenní niky plynule navazuje na severní stěnu sálu 
a  obsahuje decentní  vstup na točité  schodiště,  které  vede do druhého patra.  Druhé okno  
je naproti tomu dokonce vyšší, než jeho protějšky ve východní stěně. Osa okna je situována 
severně od osy místnosti. Jižně od těchto dvou oken se původně nacházelo třetí okno, které je 
dnes zazděné. Původně bylo dokonce o málo větší, než střední okno. Důvod, proč bylo toto 
jižní  okno  zazděno  je  prostý,  sál  byl  v 16.  století  opatřen  novými  kachlovými   kamny,  
do kterých bylo nutné přikládat ze zadní části,  aby panstvo nebylo rušeno, proto vznikla,  
nebo byla adaptována starší chodbička, která vedla do boční stěny okenní niky a v její klenbě 
byl proražen komín.  Později, když sál byl změněn na kapli, byla tato chodba upravena jako 
vstup  na  kruchtu.  Všechna  tři  okna  mají  zachované  ostění,  která  jsou  ovšem přezděna  
pro menší  barokní okna.  Střední okno navíc obsahovalo i  portálek,  který vedl na dřevěný 
ochoz vedoucí před západním průčelím paláce ze schodiště, jak bylo zjištěno při opravách  
ve  čtyřicátých  letech  minulého  století.  Do  sálu  z jihu  ústil  náročný  profilovaný  portál,  
který si jako jediný v této místnosti zachoval své ostění.

Další  dvě  obytné  místnosti,  tentokrát  již  zcela  soukromé  se  nacházely  v severním 
traktu  paláce.  Do jejich  interiéru  se  dnes  vstupuje  barokním portálem ze středního sálu,  
který se nachází v druhém poli křížové klenby od východu. Východní komnata má vzhledem 
kw konvexně vydutému čelu paláce nepravidelný lichoběžný půdorys.  Komnata je klenuta 
křížovou  klenbou,  která  ovšem  nerespektuje  lichoběžný  prostor  a  vytváří  pravidelný 
pravoúhlý obdélník, jihovýchodní koutová konzola se tak ocitla zcela volně značně vzdálená 
od rohu a ve zbylé části klenby se nachází trojúhelná výseč, která je klenutá hrotitou valenou 
klenbou. Žebra mají hruškový profil, který je stejný jako ve středním sále a také se ve vrcholu 
protínají  bez svorníku.  Žebra dosedají  na jehlancové konzoly,  které  se svým tvarem blíží 
koutovým konzolám ve středním sále. Rozdíl je pouze v tom, že konzoly ve středním sále 
mají okosenou hranu mezi spodním lícem a svrchní částí, kdežto v komnatách je zde pouze 
ostrá hrana. Obě dvě východní koutové konzoly (severovýchodní se pohledově neuplatňuje, 
je  totiž  skryta  v dýmníku  krbu)  mají  samostatné  náběhy  pro  diagonální  a  pasové  žebro. 
Komnata  byla  osvětlena  z východu  a  ze  severu  dvěmi  okny  v nikách,  které  si  dodnes 
zachovaly svoje ostění, byť je současný stav  výsledkem rekonstrukce. V severovýchodním 
koutě  se  nachází  původní  architektonicky  náročný  krb,  jehož  polygonální  plášť  spočívá  
na  profilované  římse,  které  je  po  stranách  nesena  čtvrtkruhovými  konzolami,  pravá  

548 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 85.
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je zdvojená, a profil římsy přechází i na samotné konzoly. Pláštěm krbového dýmníku zcela 
výjimečně  procházejí   klenební  žebra  a  dosedají  na  již  popsanou  konzolu,  což  je  zcela 
jedinečné  řešení.  Vlevo  od  krbu  se  nachází  pravoúhlý  portálek  s jednoduchou  zárubou  
pro  dveře,  který  vedl  do  krátké  chodbičky  v tloušťce  zdi  vedoucí  k vnějšímu  dnes  již 
zazděnému portálu s vpadlinou pro padací můstek. Portálek byl zazděn v 16. století a byla 
v něm osazena klíčová střílna, chodbička ovšem nebyla zrušená, ale byla prokopaná v šířce 
zdi  k východu,  kde  navazovala  přímo  na  hradební  ochoz  prvního  nádvoří.  V opačném 
jihozápadním koutě se nacházel vstup na točité schodiště do přízemí a sklepa. Do sousední 
západní komnaty se vstupovalo sedlovým profilovaným portálkem, který byl orientován do 
východní komnaty. Původně snad byla místnost přístupná i ze sousedního středního sálu, ale 
vstup  byl  později  zazděn.  Místnost  je  zaklenuta  pravidelnou  křížovou  klenbou,  která  má 
stejné  výtvarné  pojetí  jako  v sousední  východní  komnatě.  Pouze  konzola  v jihozápadním 
koutě  je  pokryta  poněkud  těžkopádným  listovým  dekorem,  který  má  téměř  houbovitý 
charakter a konzola v opačném rohu je opět ukryta v dýmníku krbu a nemá jehlancový tvar, 
ale je kuželová. Prostor je osvětlen ze severu a ze západu dvěmi okny, okenní niky nejsou 
vybaveny sedátky, ostatně jako i ve střední i sousední místnosti a není zcela jasné, zda byly 
odstraněny v 16. století, nebo zde vůbec nebyly. V severozápadním rohu se nachází podobný 
krb jako v sousední místnosti. V západní stěně je situován profilovaný segmentový portálek, 
který vedl do krátké chodbičky k dnes již zazděnému portálu s vpadlinou pro padací mostek, 
který byl vybaven i konzolami pro tento účel. 

Jižní  trakt  původně  obsahoval  jednu velkou  prostoru,  která  byla  oproti  sousedním 
sálům  patrová,  obsahovala  totiž  mezipatro.  Spodní  sál  měl  plochý  trámový  strop  
a byl  dodatečně rozdělena příčkou. Jeho západní část  dnes slouží jako vstupní předsíň do 
středního sálu.  Krom dnes fungujícího pozdně gotického portálu,  který byl  proražen skrze 
straší okno, se v západní zdi nalézají další dva zazděné vstupy, které mají směrem do interiéru 
zachované niky.  Severní dosud slouží jako vstup do chodbičky,  která vedla do zazděného 
okna hlavního sálu a sloužila k obsluze kamen a později jako vstup na kruchtu. Původně tento 
vstup ústil na schodiště před západní fasádou paláce. Střední otvor původně vedl na terasu 
mezi  palácem  a  věží.  V jihozápadním  rohu  se  nalézá  drobný,  ale  pěkně  provedený  krb 
kruhového půdorysu  s rovným překladem a koutovými konzolami.  Profilace je identická,  
jako  u  krbů  v severním  traktu.  V jižní  stěně  je  vstup  do  drobné  chodbičky,  která  ústila 
k záchodové věži jižně od paláce a byla zde drobná komora.

Východní  místnost  je  po  rozdělení  patra  přístupná  ze  středního  sálu  barokním 
vstupem.  Místnost  je  osvětlena  z východu  oknem  v jehož  blízkosti  se  nachází  vstup  
na výpadovou branku s vpadlinou na padací můstek. V jižní stěně se nalézá sedlový portálek, 
který sice pochází z doby Václava IV., ale byl zde osazen dodatečně, po vzniku jižního křídla 
v 16. století. Původně zde bývalo okno, stejně jako v přízemí.

Horní  polopatro  je  po destrukci  jižního křídla  ze  16.  století  a  po zbourání  jižního 
schodiště přístupné pouze po žebříku. Sál je klenut renesanční valenou klenbou a byl výrazně 
upravován v 16. století. Sál byl osvětlen z jihu oknem, které je dnes částečně zakryté klenbou. 
Jižní stěna obsahuje původní gotický vstup na padací můstek, který byl podobného charakteru 
jako ostatní  branky v paláci  a vedl  asi  k záchodové věži,  podobně jako portálek  v dolním 
patře. Kromě toho je tu renesanční vstup se sekundárně použitým gotickým ostěním, od něhož 
vede  několik  schodů,  protože  úroveň  podlah  v sousedním  křídle  byla  vyšší.  Západně  
od tohoto vstupu se nalézalo okno, které je dnes zazděné. Z jeho niky vedla úzká chodbička 
přímo  do  původního  vstupu.  V západní  stěně  je  zachováno  poškozené  okno  s ostěním.  
V jeho sousedství se pak nacházíopět dva zazděné vstupy, z nichž ten severní vedl na zaniklé 
schodiště.
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Druhé patro mělo dříve tutéž dispozici jako zbytek paláce, ale později byla jižní dělící 
příčka vybourána,  jak se  domnívala  již  D. Menclová,549 i  když  J.  Muk byl  toho názoru,  
že příčka nebyla realizovaná a v Pasportu se odkazuje na některé situace, které v současné 
době nelze ověřit. Ať byla tato příčka zbourána, nebo nebyla postavena, vznikl  zde rozlehlý 
sál,  který  později  sloužil  jako  horní  kaple.  Patro  je  dnes  přístupné  po  točitém  schodišti 
v západní fasádě paláce a dříve také s hrotitým portálkem z dnes již zbořeného schodiště. 
Dnes  používané  schodiště  ústí  prostým obdélným portálkem s dveřní  obrubou do západní 
komnaty severního traktu. Místnost je klenutá s renesanční valenou křížovou klenbou a byla 
osvětlena ze severu i západu, podobně jako komnata v prvním patře, okny s dělícím prutem. 
Ostění  je  dosud dochované,  ale  jeho profilace  je výrazně  jednoduší,  než v patře  prvním  
a je shodná s profily oken na velkém purkrabském paláci. V západní stěně se nalézá sedlový 
kamenný  portálek,  který  vede  do  sousední  jižní  komnaty  a  jeho  ostění  je  orientované  
do  západní  místnosti.  Podobně  jako  u  okna  je  zde  oproti  prvnímu  patru  výrazně  prostší 
profilace, respektive hrana portálku je pouze okosena. Východní místnost je řešena obdobně. 
Pouze východní  okno má  podobu štíhlé  střílny,  stejně jako všechna ostatní  okna v tomto 
patře,  které  směřují  na  východ.   Z obou  místností  se  původně  dalo  vstoupit  do  velkého 
středního sálu, ale východní vstup byl záhy zazděn, zato západní portál se zachoval v úplnosti. 
Jedná se o sedlový portál s koutovými konzolami a je zajímavě profilován. 

Střední sál byl později spojen se sousedním jižním traktem do jednoho prostoru. Dnes 
je tato místnost bez stropu s volným průhledem do mladšího barokního krovu. Původně byl 
střední sál jistě plochostropý a byl osvětlen dvěmi velkými okny s vnitřními kříži v nikách. 
Ostění je zachovalé a má tutéž jednodušší profilaci  jako sousední severní trakt.  Ve středu 
místnosti se nacházelo další střílnové okénko v hluboké nice,  která byla později přeměněna 
na  oltářní  apsidu  v šíři  zdi  a  byla  značně  rozšířena  do  půlkruhu.  J.  Muk  se  domnívá,  
že se od počátku jednalo o původní kapli a, že tato apsida měla polygonální tvar s žebrovou 
klenbou,550 podobně jako kaple v Litoměřickém hradě, nebo na Jenštejně. Dnes je tato apsida 
výrazně poškozena a má jen z jedné třetiny zachovanou omítku, zbytek ukazuje pouze hrubě 
vylámané zdivo Zachovaná omítka  je zcela  jistě až renesanční  dokonce má i  zachovanou 
římsou. Tato identifikace je zcela mylná, nic nenasvědčuje tomu, že zde byla nějaká žebrová 
klenba a ani polygonální  presbytář.  Teorie  byla  zcela  spolehlivě vyvrácena nálezy zbytků 
soudobé kaple.551 

Do místnost vedl od západu vstup hrotitým portálkem, který má velmi šikmou vstupní 
niku, která se vyhýbala dnes neexistující dělicí zdi. Sál byl vytápěn krbem na severní stěně 
v těsném sousedství vstupního portálu ze severního traktu. Z krbu se zachoval pouze dýmník, 
jeho podobu není ze skromných zbytků možné rekonstruovat, ale byl menších rozměrů.

Bývalý  jižní  trakt  byl  osvětlen  jedním oknem ze  západu,  který  je  ve  středu stěny 
místnosti. Okno je výrazně menší, než okna v sousedním středním sále a na rozdíl od jižního 
traktu má vnitřní kříž. Další okno se nalézá ve východní stěně a mělo také střílnový charakter, 
ale  později  v renesanci  bylo  zvětšeno  a  posunuto  k  severu.  Zachovala  se  část  ostění  
i omítková pasparta. Jižní stěna neměla okna, později sem přiléhalo jižní renesanční křídlo, 
které stěnu krylo střechou do jehož podkroví vedl soudobý nově prolomený vstup. 

Nad  severním  traktem  se  nalézá  ještě  jedno  podstřešní  polopatro,  které  je  velmi 
poškozené snížením zdiva a vložením renesančních kleneb ve spodní části severního traktu

Třetí nádvoří, západní budova a opevnění jádra hradu
549 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, legenda 
k plánu č. 5, s. 2.
550 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 91.
551 Jan SOMMER: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník. Castellologica bohemica IV, 
1995, 331-340.
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Západní křídlo jádra hradu, jedná o jednopatrový objekt, který se nachází v západní 
části  jádra  hradu  a  přiléhá  k jeho  hradbě  a  na  jihu  se  dotýká  rohu  věže.  Budova  
je  jednopatrová a  je rozdělena na dvě místnosti.  V severní  části  se nachází  hlavní  brána  
do  jádra  hradu,  která  je  opatřena  prostým  hrotitým  portálem,  pouze  s okosenou  hranou. 
Prostor brány je klenut segmentovou renesanční klenbou. 

Jižní  část  křídla  obsahuje  bývalou  kuchyni  ze  16.  století.  Prostor  je  dnes  klenut 
valenou klenbou s výsečemi  a  obsahuje zbytky  druhé postatě  nižší  klenby,  která  původně 
klenula samotnou kuchyni ve vzniklém meziprostoru se snad nalézala udírna. V jižní části  
se  nachází  zbytek  ohniště  a  fragment  dolní  valené  klenby.  Dnes  je  kuchyně  přístupná ze 
západu  širokým portálem s předsíní  ze 16.  nebo  17.  století,  z průjezdu  brány a  z nádvoří 
vstupem proraženým v okně.  Původně byla  místnost  plochostropá  a byla  osvětlena  dvěmi 
velkými okny s vnitřním křížem ze západu. Okno k západu je mladší a jeho ostění je tvořeno 
sekundárně použitými kamenickými články ze staršího okna,  nebo dveří.  Okna mají  tutéž 
profilaci jako okna horního paláce a jako purkrabství. V jižní části, kde se dnes nalézá mladší 
topeniště  se  v době  Václava  IV.  nalézalo  točité  schodiště,  které  vedlo  do  horního  patra. 
Z tohoto  schodiště  se  zachoval  pouze  portál  s  charakteristicky  kruhovým  prahem  a  část 
bočních stěn v horních partií, které jsou silně přezděny, čehož si nepovšimla D. Menclová ani 
J, Muk, kteří tento portál považovali za sekundárně použitý ke stavbě topeniště.552 Nad branou 
se nacházelo ještě nízké mezipatro původně přístupné z prostoru dnešní kuchyně kamenným 
portálkem. První patro je v celém svém rozsahu až ze 16. století v severní části bylo dokonce 
pouze roubené jak ukazují  otisky na střední dělící  zdi.  Jižní místnost  obsahovala  průchod 
z terasy před věží do západní časti hradu, který vznikl současně se stavbou horního patra. Oba 
portály  jsou  tvořeny  druhotně  použitým  ostěním  z doby  Václava  IV.,  západní  portál  má 
segmentový překlad. Před západním průčelí tohoto křídla později v 16. století vzniklo  nové 
zděné schodiště,  které spojovalo terasu mezi věží a palácem a třetím nádvořím.  K jakému 
účelu toto křídlo sloužilo  není  jasné a  asi  se  jej  již  nepodaří  plně rekonstruovat,  otázkou 
zůstává existence prvního patra, která je dnes renesanční, nelze vyloučit možnost, že budova 
byla pouze patrová a zmíněné schodiště z doby Václava IV. nevedlo do prvního patra, ale na 
terasu mezi věží a palácem, nebo na hradební ochoz.

Z doby Václava IV. pochází také zeď, která kryje skalní převis na jižní straně třetího 
nádvoří, pod nímž vznikly tzv. skalní světničky. Prostory byly přístupny gotickým sedlovým 
portálem s bohatou profilací a v západní části je osvětlují původní gotická okna. Nejpozději 
od 16. století tyto prostory sloužily k obytným účelům, jak dokládá i černá kuchyně v západní 
části.

Třetí  nádvoří  bylo  uzavřeno  ze  severu  hradební  zdí,  která  spojovala  čelní  palác 
Václava IV.  a  na západě byla  napojena na menší  vstupní  křídlo.  Výška hradby odpovídá 
výšce podlahy v prvním patře paláce, se kterým byla komunikačně spojena. Hradba evidentně 
nesla obranný ochoz, jeho podoba bohužel není známa. 

Podobnou hradbou bylo jádro uzavřeno i na jihu, zde ovšem hradba sestoupila o něco 
níže  k jihu  a  byla  vysunuta  z vrcholu  bradla  v podobě  přihrádku,  takže  někdy  bývala 
považována za parkán, kterým, jak ukázal J. Muk, nikdy nebyla. Zdivo je ve spodní části, 
zhruba do výšky 5m, spojeno s palácem a má armované nároží pískovcovými kvádry, které 
začínáji  ve  stejné  výšce  jako  armovaní  čelního  paláce,  mezi  těmito  úrovněmi  se  nachází 
drobná horizontální spára, která ukazuje na dvě etapy výstavby zdi. Při východním nároží  
se  zachovaly  šmorce  do  výšky 160 cm,  na  které  měla  původně  navazovat  hradební  zeď 
pokračující k jihu, ta ovšem nebyla provedena. 

552 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974; Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, legenda 
k plánu č. 7. s. 1.
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Tato  jižní  část  byla  v druhé  polovině  16.  století  radikálně  přestavěna  a  zvýšena. 
Vzniklo zde totiž nové obytné křídlo.  Původní výška hradby opět odpovídala prvnímu patru 
v paláci. Při paláci vznikla záchodová věž, která vystupuje ze současné zástavby jako ryzalit 
a  byla  přístupná  přímo  z paláce  po  nějaké  lávce.  Při  její  patě  se  nachází  obdélný  výtok 
odpadové šachty na exkrementy. V horní části je zdivo značně přezděné a registrujeme zde 
řadu druhotně osazených krákorců, které původně mohly tvořit základ pro svrchní patro věže. 
Po obou stranách této záchodové věže se nacházejí obdélná okna. Levé okno má v horní části 
zachované ostění s dělícím prutem, jehož profilace je typicky Václavská. Spodní část okna  
se nezachovala, zeď se totiž do značné hloubky rozpadla a je dnes novodobě dozděna. Zdivo 
okolo tohoto okna nejeví  známky toho,  že  by sem bylo  druhotně  vloženo,  podobně bylo 
řešeno  i  sousední  levé  okno,  které  je  ovšem  zazděno  smíšeným  zdivem.  
Je tak pravděpodobné, že prostor mezi palácem a hradbou byl již v době Václava IV. vyplněn 
menší  budovou,  která  zrušila  mostky  k věži,  jejichž  pozůstatky  rovněž  registrujeme  
na vnitřním líci hradby. V čelní východní stěně se také nachází původní portálek s vpadlinou 
pro padací most, který vedl před hrad.

 
Druhé nádvoří a dolní velký palác.

Druhé nádvoří má lichoběžný tvar a je na západní a severní straně obestavěno dolním 
palácem, z jihu je nádvoří vymezeno skálou, na které stojí hranolová věž a východní strana 
je na jihu tvořena hradební zdí jádra hradu, kde se nachází i jeho vstup a v severní polovině 
je od prvního nádvoří odděleno nižší hradební zdí. 

Budova paláce je založena v klesajícím svahu k severozápadu na půdorysu písmene L. 
Hlavní trakt je založen na ose jihozápad – severovýchod, boční křídlo je k němu přiloženo 
v pravém úhlu a směřuje k jihovýchodu. Později toto boční křídlo bylo přistavěno a v jeho 
přízemí  vznikla  roku  1534  nová  hlavní  brána  od  které  byla  přístupová  cesta  vedena 
v hlubokém zářezu až na první nádvoří. Tímto se spodní podlaží stalo de facto přízemím,  
i když původně mělo charakter sklepa. 

V přízemí hlavního traktu pláce se nalézají jedny z největších koníren, které kdy ve 
středověkých Čechách vznikly. Ty jsou dnes přístupné ze severozápadu z mladšího přístavku, 
který je zde vložen mezi mladší dělící zeď a samotný palác. Přístavek obsahuje dvě prostory 
klenuté valenou klenbou, z nichž jižní slouží jako vstupní předsíň do koníren pod palácem do 
nichž se vstupuje sedlovým portálem se segmentovým překladem z doby Václava IV. Tento 
portál je ovšem osazen kolmě k ose přístavku a je k čelu paláce šikmý. Přistavek je  asi až 
z počátku  16.  století,  jak  se  domnívala  již  D.  Menclová,553 ale  J.  Muk  opatrně  navrhl 
hypotézu, že pochází již z doby Václava IV.,554 což se mi nezdá pravděpodobné. Konírny jsou 
klenuty dvěmi paralelními valenými  klenbami, které jsou uprostřed neseny arkádou tvořenou 
cihelnými pasy a pilíři z tesaných kvádrů. Pilíře mají přizvanou hlavici a patku a jejich hrany 
jsou okoseny a to pouze z výjimkou třetího pilíře od vstupu, který je mohutnější a má zcela 
prostý hranolový tvar, což je dáno tím, že v prvním patře nese dělící příčku, jak si později 
ukážeme. Valená klenby na straně do nádvoří plynule přechází do zdiva paláce a je při patě 
prolomena řadou tří větracích okének. Na opačné straně je klenba nasazena na další přízední 
arkádu, která je vyzděna z cihel. Rovněž na této vnější straně se nachází řada větracích oken, 
které se nalézají vždy ve středu oblouku arkády. Další dvě okna se nacházela v ose valených 
kleneb v jihozápadní zdi. 

553 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, legenda 
k plánu č. 11. s.  2
554 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 43. 
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Tento prostor s největší pravděpodobností vznikl již v době Václava IV., což poprvé 
uvedl J. Muk555 a nikoliv až v 16. století jak se domnívala D. Menclová.556 V prostoru není 
téměř  nic,  co  by  nasvědčovalo  dodatečnému  vložení  s výjimkou  přízední  arkády,  
která navozuje dojem dodatečného vložení, ale podobné řešení známe také z Vlašského dvora 
v Kutné  Hoře  z průjezdu  brány,  rovněž  opracování  povrchu  pilířku  je  shodné  s pilířky 
v přízemí horního paláce a rovněž podobné je i v Preghauzu  Vlašského dvora, kde najdeme 
téměř identické pilířky. 

První patro paláce obsahovalo tři nestejně velké prostory a dnes je přístupné mladším 
vstupem z horní části přístavku před severovýchodním čelem paláce po renesančním mostku. 
První místnost  od východu původně v době Václava  IV.  obsahovala  rozměrnou roubenou 
komoru,  která byla  ovšem v 16. století  zrušena a zaklenuta valenou klenbou, s lunetovými 
výsečemi.  Klenba se ovšem zřítila a zbyly po ní jen otisky, nad nimiž bezpečně pozorujeme 
otisky po dlouhých trámech, kterými byla místnost obložena. Komora byla plochostropá a její 
vytápění asi zajišťovala kamna po nichž se zachoval komín v nádvorní stěně, který navazoval 
na dnes již nedochovanou dělící příčku. Od zbytku paláce tuto místnost dělila zděná příčka, 
která je dnes zachována zhruba ze dvou pětin původního rozsahu. Příčka je nesena zesíleným 
pilířem v konírnách a je provázána se zdí, rovněž na jejím povrchu registrujeme  otisky po 
roubené komnatě,  takže  jistě  pochází  již  z doby Václava IV.,  což je v rozporu se  starším 
tvrzením  D.  Menclové.557 Místnost  byla  osvětlena  rozměrnými  okny  s vnitřním  křížem  
a profilací jakou známé již z 2 patra horního paláce. Další okno se nalézalo v severovýchodní 
čelní  stěně,  které  je  dnes  zazděné  a  další  dvě byla  otevřena  do nádvoří.  Užití  náročných 
architektonicky řešených oken je u roubených komor poměrně vzácné. Roubené komory totiž 
většinou  mají  okno  osazené  až  v dřevěné  stěně  a  okenní  nika  je  tak  otočena  navenek,  
jako  na  dolním  paláci  na  Žebráku.  Pozoruhodný  je  i  rozměr  této  roubené  komory,  
které činí na šíři necelých 9 m a 13 m na délku, což ji řadí k největším v Čechách.

Střední  a  jihozápadní  místnost  vznikla  dodatečným  rozdělením  asi  v 16.  století  
nebo i dříve. Původně se jednalo o rozměrnou místnost o délce necelých 21 m, která byla 
kryta plochým stropem s výraznou trámovou konstrukcí. Po trámech se výborně zachovaly 
kapsy,  do  kterých  byly  původně  osazeny  rozměrné  skládané  trámy.  V ose  místnosti,  
v jihozápadní stěně, byl umístěn velký krb po kterém se dnes zachoval vylámaný dýmník a 
komín,  z konzol  ani  z ostění  se  nezachovalo  nic.  Sál  byl  přístupný  z nádvoří  bohatě 
profilovaným  sedlovým  portálem  s koutovými  konzolami,  které  jsou  dnes  odlomeny.  
Nad  vstupem se  nachází  obdélné  okno  se  zkosenou  hranou  a  vloženým oblounem.  Tato 
profilace se vyskytuje ještě v podstřeší a je úzce příbuzná s okny na Krakovci a na Žebráku. 
Portál se dnes nachází ve značné výšce, protože v 16. století bylo před nádvorní stěnou zřízen 
zářez pro novou přístupovou cestu, ovšem v době svého vzniku se nacházel jen lehce nad 
úrovní terénu a mohl být přístupný pouze po několika schodech, později zde musel být zřízen 
asi  dřevěný můstek,  po kterém se nezachovaly žádné stopy.  Osvětlení  sálu,  kromě tohoto 
okna, zajišťovaly další dvě okna umístněné v nádvorní zdi. Tato okna se dochovali ve velmi 
špatném stavu v podobě amorfních otvorů, pouze to jižnější má zachované kamenné sedátko. 
Na opačné straně se nacházelo dalších pět oken s touž profilací a rozměry jako v sousední 
roubené komoře, ale jen s tím rozdílem, že okna mají zachovaná sedátka. Rozdělení místností 
bylo provedeno dodatečnou zdí,  která byla  postavena pod jedním z trámu a zakryla  jedno 
okno v nádvorní zdi. 

Druhé patro paláce obsahovalo pouze jeden velký sál s rozměry 10 x 34 m, který se 
řadí k těm vůbec největším v Čechách. Sál byl plochostropý a jeho osvětlení zalištovaly řady 

555 Ibidem 44.
556 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, legenda 
k plánu č. 11. s. 1, 2
557 Dobroslava MENCLOVÁ: Točník, uměleckohistorická analýza, dějiny hradu, rkp. Praha 1969, č. 12. s.  4.
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oken v obou delších a i v jihozápadní stěně. Okna měla opět týž profil s vnitřním křížem, jako 
v prvním patře.Vstup do sálu byl veden z přilehlého očního křídla a to hned dvěmi vstupy.  
Na opačné  straně  sálu  při  severním nároží  je  situován dosud dochovaný  prevét,  který  je 
postaven  na  vlastním  pilíři  před  nárožím  paláce  a  ze  sálu  je  přístupný  chodbičkou. 
V severovýchodní stěně je umístěn další vstup do sálu, který vedl na ochoz před jeho čelem 
a asi dále na původní dělící zeď, která byla později v 16. století nahrazena. Portál je obdélný 
a má částečně dochované stojky s vrubem pro dveře. Pod pravou stojkou se nalézá kamenná 
konzola,  která  měla  nést  ochoz.  Z ochozu  byl  přístupný  i  prevét.  Později  sem zasahoval 
mladší přístavek a stěna dosud nese stopy po přepatrování. 

Jestli  byl  sál  přímo  propojen  i  s prvním patrem nevíme.  Zateplení  sálu  zajišťoval 
pouze jeden krb ve střední části severozápadní vnější zdi, po kterém se opět zachovalo pouze 
ohniště s komínem jako v prvním patře. 

Nad sálem se ještě nacházelo podkroví z něhož se zachovala obě čela štítů s okny  
a kamenné konzoly,  které již opět  nesou polovalbový krov. Jihozápadní štít  obsahuje dvě 
obdélná  okna a  vstup na pavlač,  která  před  štítem probíhala  k jihu do sousedního křídla. 
Druhý štít byl vybaven pouze jedním oknem s vnitřním křížem a byl v severní časti prolomen 
vstupem, který vedl nad pilíř záchodu, kde se snad nalézalo další takové zařízení, provedené 
ovšem již jen z dřeva, nebo z hrázdění. V celém interiéru paláce se zachovali podstatné úseky 
renesančních omítek. 

Navazující  jihovýchodní  křídlo  paláce  je  dnes  podstatě  hůře  zachované  a  prošlo 
složitějším stavebním vývojem, rovněž jeho staveniště je značně výškově rozdílné. V přízemí 
obsahuje průjezd brány z roku 1524, jak je možné číst na svorníku portálu brány. Samotná 
brána  je  v celku  zajímavá,  byla  totiž  proražena  v původní  zdi,  která  je  v těchto  místech 
zajištěna cihelným pasem, ale samotné ostění brány není osazeno v líci, nýbrž je zasunuto až 
za tuto zeď. Průjezd brány je klenut valenou klenbou, která je ovšem v prostoru bezprostředně 
za portálem zvýšena a klenuta segmentem a to tak, aby se daly zavřít dvojdílné dveře brány. 
Podobně byl řešen i protilehlý konec průjezdu, kde ovšem nebylo kamenné ostění, ale pouze 
cihelný oblouk. Klenba je provedena z lomového kamene a tím se také liší  od Václavské 
etapy.  Z průjezdu  vede  vstup  do  sousední  konírny,  který  ovšem  musí  překonat  značný 
výškový rozdíl. 

Nádvorní fasáda je zcela nesourodá a jsou na ní patrné tři vrstvy se zcela rozdílnou 
strukturou zdiva a je také přiložena k sousednímu křídlu dolního paláce na spáru, ale je nutné 
podotknout,  že se s jeho existencí  nějaké zástavby počítalo  již od počátku,  protože hlavní 
křídlo paláce  v místech,  kde je  přiloženo současné jihovýchodní  křídlo,  neobsahuje žádná 
zazděná okna, která by zde jinak jistě byla. 

V prvním patře se dnes nalézají  pozůstatky dvou klenutých místností  dělených zdí, 
která vyrůstá již z přízemí, kde tvoří boční stěnu průjezdu a ještě jednoho prostoru (sklípku?) 
v jižní části. Severní místnost měla stejný půdorys jako přízemí a byla klenuta nízkou valenou 
klenbou z kamene, jak je patrné na nádvorní stěně, kde se zachoval její relikt o délce zhruba 
1 m. na opačné straně se nezachoval ani otisk. Výška terénu zde zhruba odpovídá sousednímu 
sálu,  s kterým  ovšem  není  toto  patro  spojeno.  Místnost  byla  osvětlena  jedním  pozdně 
gotickým oknem z nádvoří a jedním průduchem, který se nalézal nad ním. Obě okna mají 
zachované ostění, ale zadní část stěny je silně přezděna cihlami. Ze západní strany je místnost 
osvětlena  dalším malým obdélným okénkem v hluboké nice,  které  má  zachované ostění.  
Nika je opět vyzděna cihlami a je asi pozdně gotického původu. Dělící zeď je ve střední části 
zcela rozpadlá a zachoval se z ní pouze relikt o výšce až 50 cm, ve kterém jsou patrné dva 
vstupy. Zeď je přiložena na spáru ke starší zdi terasy západně od věže, stejně jako jihozápadní 
vnější  stěna,  která  vychází  z průčelí  dolního paláce,  což je dobře patrné právě z interiéru. 
Druhá místnost mánepravidelný lichoběžný půdorys, který je deformován boční zdí terasy. 
Do nádvoří je tato místnost otevřena amorfním vylámaným otvorem u kterého není jisté zda 
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byl oknem, či dveřmi a nad ním se nalézá obdélné větrací okénko. Prostor byl klenut valenou 
klenbou jak je pouze patrné na střední dělící zdi, kde se dosud dochovala část náběhu klenby 
a kratší otisk, rovněž je zachován otisk na protější značně šikmé stěně v podobě zářezu, jinak 
klenba zcela zanikla. Z východní stěny zbyl jen nevýrazný relikt při jižní straně. 

Nejjižnější  část  nádvorní  zdi  je  prolomena  širokým  obloukem,  který  je  vyzděn 
z kamene. Oblouk se na jižní straně již opírá do skály a klene se diagonálně přes obdélný 
sklípek.  Tento  obdélný  sklípek  vznikl  současně  s dolním  pásem  zdiva  nádvorní  fasády  
a  je  s ním také  spjat.  Sklípek  má  ve své východní  části  zachovanou  trojúhelnou valenou 
klenbu (v podobě poloviny kužele), která je vyzděna z kamene. Podobně byl zaklenut asi i 
opačný trojúhelník v interiéru křídla. Později byl tento sklípek zapojen do stavby přechodu 
severně od věže,  který  je  v horní  části  přiložen  na spáru k nádvorní  stěně  tohoto  křídla,  
což je velmi dobře patrné. Fasáda byla tou dobou kryta sgrafitem z roku 1569, což umožňuje 
datování přechodu po pozdější doby. 

Druhé  patro  se  zachovalo  jen  zlomkovitě.  Je  zřejmé,  že  obsahovalo  místnost,  
která  byla  otevřena  velkými  okny  do  nádvoří,  z nichž  se  zachovaly  pouze  nevysoké 
meziokení  pilířky.  Pod  okny  jsou  zachovány  dvě  konzoly,  k čemu  sloužily  není  zřejmé. 
Křídlo  bylo  zjevně  ještě  vyšší,  protože  nádvorní  zeď  pokračovala  až  na  terasu  za  věží,  
kde se nalézalo další patro. D. Menclová zde ještě viděla  otisk střechy na západní stěně. 

Zbývá zodpovědět otázku jak je tato část stará. O západní stěně křídla nemůže být 
pochyb, je totiž stavebně svázano se sousední dolním palácem, respektive je pokračováním 
jihozápadního  čela.  Nádvorní  stěna  a  v podstatě  i  zbytek  křídla  působí  zcela  odlišně  
od  václavské  etapy.  Většina  valených  kleneb  v ostatních  částech  hradu,  ale  i  na  jiných 
hradech Václava IV. jsou cihelné, stejně tak jsou cihelné i nosné oblouky a pasy, kdežto zde 
je vše vyzděno z kamene. Dosti podivně vypadá i okno do nádvoří, které je buďto pozdně 
gotické, nebo jde o druhotně použitý sedlový portál, který byl ovšem zkrácen. Zdivo v okolí 
tohoto okna nevypadá nějak násilně přezdívané a je proto možné, že samotná zeď pochází 
z konce první čtvrtiny 16. století a není z doby Václava IV. jak se domníval J. Muk.558 Horní 
pásy zdiva jsou již evidentně goticko-renesanční.  Na druhou stranu velký palác v rozsahu 
křídla  nemá  žádná  okna  a  bylo  s existencí  nějakého  přístavku  na  tomto  místě  počítáno. 
Pravděpodobně  byl  původní  objekt  zcela  odstraněn  při  stavbě  vstupu  v 16.  století  
a byl nahrazen současným křídlem, které bylo následně několikrát přestavěno. O jeho podobě 
a  ani  rozsahu  si  nelze  udělat  bližší  představu.  Je  dokonce  možné  uvažovat,  zda  v tomto 
prostoru  nebyla  původní  kaple,  jejíž  zbytky  byly  objeveny  v zásypu  klenby  v sousedním 
křídle velkého paláce. 

První nádvoří a druhá brána

První  nádvoří  má  mírně  obdélný  tvar  a  je  situováno  severně  od  jádra  hradu  
nad příkopem. Jeho opevnění na východě a severu zajišťovala vysoká hradba, která původně 
nesla  obranný ochoz.  Východní  strana je  situována  nad šíjovým příkopem a před severní 
stranou se nachází předdvoří, zde byla hradba chráněna vyzděným příkopem, který byl ještě 
v polovině 20. století  patrný. Tato hradba je stavebně spojena jak s horním, tak i s dolním 
palácem  na  druhém  nádvoří,  z čehož   je  patrné,  že  patří  k původnímu  plánu,  
který byl velkoryse realizován, jak se zdá ve dvou fázích, protože východní stěna má podobně 
jako hradba na jihu patrné dvě vrstvy, ta dolní je spojená přímo s palácem, zatímco horní  
je přiložená na spáru, ale je zřejmé, že se nejedná o dodatečné zvýšení, ale stavební postup. 
Na nároží  severní  a východní  hradby registrujeme mírně vystouplý rizalit,  který se velmi 
podobá záchodové věži na jižní straně, ale jestli sloužil tomuto účelu nevíme, stejně tak mohl 

558 Jan MUK / Olga NOVOSADOVÁ: Točník. Stavebně historický průzkum, Pasport SÚPRUMO, rkp. Praha 
1974, 50.
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nést  hrazděnou  věžičku,  která  akcentovala  nároží  a  sloužila  jako  strážnice  nad  vstupním 
mostem,  který  se  nalézal  v její  blízkosti.  Horní  pás  zdiva  je  pak  na  sevru  vybaven 
vystupujícími šmorci,  které dávají  tušit,  že zeď zde měla pokračovat ve stejné výšce dále 
k severu, což nebylo realizováno v zamýšlené výšce. 

 Při  patě  horního paláce  ve východní  zdi  se nalézá  branka s vpadlinou pro padací 
mostek, která sloužila k zásobování paláce a hradu vodou. 

Hradba  ve  své  severní  části,  blíže  dolního  paláce  obsahuje  druhou hradní  bránu.  
Jedná se o jednopatrovou hranolovou věž, která je zasazena nakoso do jinak rovné hradby. 
Její  dnešní  výška  je  shodná s výškou hradby.  V přízemí  věže  se  nachází  průjezd  brány,  
který je klenut valenou klenbou a po bočních stranách je vybaven sedilemi. Brána je opatřena 
dvojdílným portálem se vstupem pro pěší a vpadlinou pro padací most, který vedl přes příkop. 
Ostění portálu je provedeno z tesaných pískovcových kvádrů a má bohatou profilaci. Původně 
byl průjezd brány do nádvoří otevřen rozměrným cihelným obloukem, ale později v16. století, 
poté  co  byl  hlavní  vstup přeložen  na  opačnou stranu hradu,  byl  zazděn a  nalézal  se  zde 
drobnější vstup s okénkem, který zde byl k vidění ještě v polovině 20. století. Dnes je příčka, 
až na menší relikt, zbořena.   

V prvním patře věže se nalézá obdélná místnost klenutá valenou klenbou. Místnost  
je osvětlena ze severu, východu i z jihu drobnými okénky a byla přístupná ze západu chodbou 
v šířce severní hradební zdi, která končí nedaleko dolního paláce. 

Nádvoří je v podstatě prázdné, ve východní části obsahuje pouze zbytky hospodářské 
budovy  ze  16,  století  a  stejně  starou  studnu,  jejíž  zděné  části  pocházejí  až  z 20.  století. 
Umístění studny navazuje na straší komunikační schéma z doby Václava IV. kdy ve sklepení 
horního paláce vznikl portál vedoucí k jezírku před hradem. 

Předdvoří, první brána a most. 

Před  prvním  nádvořím  se  nacházelo  ještě  obdélné  předdvoří,  které  mělo  pouze 
obrannou  funkci  a  neobsahovalo  žádné  zděné  stavby.  Z jeho  postavení  je  zřejmé,  
že  bylo  realizováno  v jistém  časovém  odstupu  od  zbytku  hradu  a  asi  v jiné  podobě,  
než bylo zamýšleno a to asi v době kolem roku 1400, kdy byl zřízen příkop před hradem.  
Ve východní časti se nalézala obdélná průjezdní brána, z níž se dochovaly jen skromné zbytky 
základového  zdiva.  Brána  měla  původně  heraldickou  výzdobu  a  v přízemí  obsahovala 
dvojdílný portál s vpadlinou pro padací most. Věž byla zbořena v polovině 16. století a její 
části byly použity při stavbě nového vstupu na západní straně hradu.

 K bráně vedl a dnes již opět vede dřevěný most nesený dvěma kamennými pilíři a byl 
vybaven i zděným záhlavím, kde podle některých rekonstrukcí D. Menclové měla stát ještě 
jedna branská věž.  Západní  pilíř  mostu stojí  v těsné blízkosti  východní hradby a je s věží 
spojen kamenným obloukem, na kterém snad stálo předbraní. 

Hradní kaple 

V létě  roku 1990 došlo k destrukci  části  valené  klenby v suterénu  dolního  paláce  
na  Točníku,  která  ukázala,  že  v násypu  klenby  se,  kromě  běžných  důkazů  středověké 
každodennosti,  jako  jsou  střepy,  nebo  kosti,  nalézají  i  zlomky  mimořádně  kvalitních 
kamenických  článků.  Nález  byl  vyhodnocen  a  publikován  J.  Sommerem.559 Celkově  bylo 
nalezeno 41 architektonických fragmentů  architektonického členění,  ostění  oken i  portálů, 
klenebních  říms,  zbytků  sloupu,  žeber,  klenebních  přípor  a  řady dalších,  které  je  obtížné 

559 Jan SOMMER: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník. Castellologica bohemica IV, 
1995, 331-340.
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identifikovat.  Nalezené  zbytky  lze  spolehlivě  identifikovat  jako  zbytky  kaple,  která  měla 
zřejmě  podobné  prostorové  uspořádání  jako  ve  Vlašském dvoře  s  klenutým presbytářem 
v arkýři  a  zaklenutou  lodí  na  střední  sloup.  Datace  článků  do  doby  Václava  IV.  
je nezpochybnitelná, velká část článků má podobnou profilaci jakou nalezneme i v horním 
paláci a zbytek žebra má identický profil jako žebro v průjezdu Staroměstské mostecké věže, 
ale je drobnější, protože evidentně pocházel z arkýře. 

Velkou  otázkou  zůstává  kdy se  tyto  články  dostaly  do  zásypu  klenby.  Již  víme,  
že klenutí koníren nepochází až ze 16. století, jak se domnívala D. Menclová, ale že patří  
již k etapě Václava IV., takže nejpravděpodobnější možnost, že se tam tyto články dostaly 
v době  přestaveb  na  počátku  16.  století  současně  se  stavbou  klenby,  odpadá.  Rovněž  
je  nepravděpodobné,  že  při  stavbě  paláce  demolovali  nějakou  jen  o  něco  málo  starší  
a evidentně nádhernou kapli, která asi patřila k první fázi hradu kolem roku 1390, i když to 
zcela  vyloučit  nemůžeme.  Zbývá pouze možnost,  že se tam dostaly dodatečně při  pozdně 
gotické přestavbě,  kdy byl  palác dělen novou příčkou a při  této  příležitosti  lze  očekávat  
i  manipulaci  se  zásypem  na  klenbě.  Toto  přepažení  staršího  většího  sálu  na  dvě  menší 
místnosti bohužel není datované, ale je hypoteticky možné, že se tak stalo kolen roku 1524, 
kdy vzniká nový vstup a současně i nové západní křídlo paláce, které těžce poškodí zástavbu 
západně od věže. Je tak možné, že zřízení nového vstupu mělo za následek demolici objektu 
kaple, která tak musela stát při paláci v místech mladšího vstupu, protože v místech mladšího 
křídla  evidentně  cosi  stálo,  jak dokazuje  absence oken v jižní  zdi.  V úvahu musíme vzít  
i možné umístění západně od věže a nebo také nálezy blíže neurčeného zdiva při východním 
konci druhého nádvoří. 

K zodpovězení  otázky  kdy,  se  tyto  články  dostali  do  zásypu,  by  bylo  nutné 
archeologicky vyhodnotit nálezovou situaci a nebo alespoň zbytky nádob, které byly nalezeny 
současně s články,  což bohužel nebylo učiněno. K přesné lokalizaci kaple by bylo potřeba 
podniknout rozsáhlý archeologický výzkum v prostoru západně od věže a při dolním paláci.  

Hrad Točník vznikl ve třech základních etapách, první etapě byl hrad vystavěn jako 
drobný  lovecký  hrádek  situovaný  na  skalním  hřebenu,  který  byl  od  poloviny  90.  let  
14. století přestavován na rozměrný reprezentativní hrad, který měl sehrát zásadní úlohu v 
politice Václava IV. Hrad byl  z větší části zjevně dokončen již kolem roku 1400, kdy byl 
Václav IV. sesazen z říšského trůnu a nechal téhož roku lámat příkop před hradem. V třetí 
etapě bylo postaveno předdvoří a první vstupní brána přes příkop. Následné stavební práce 
byly  zastaveny  Václavovým zajetím  a  stavba  byla  dokončována  až  po  jeho  propuštění.  
Tyto práce ovšem neměly zásadní vliv na celkovou podobu hradu. 

Následný vývoj hradu se odehrál v několika fázích především v 16. století, které sice 
částečně zasáhly do dispozice hradu, ale výtvarná kvalita a ani rozsah se nemohl rovnat době 
Václava  IV.  Asi  nejrazantnější  změnou  byla  změna  orientace  vstupu,  která  se  podepsala 
především na bočním křídle dolního paláce a dále to byla stavba nové obytné budovy mezi 
věží a horním palácem, která je ovšem již z větší části zaniklá. Prakticky všechny budovy 
prošly řadou větších, či menších změn od 16. až do 20. století a byly zasaženy chátráním  
a destrukcemi, ale i přesto je původní podoba hradu více než zřejmá a to pouze s výjimkou 
kaple o které netušíme, kde stála. 

136



5. Hrady dvorského okruhu Václava IV. 

Dvorská huť a její příslušníci nestavěli pouze hrady Václava IV., ale realizovali celou 
řadu staveb různého druhu. Na prvním místě je třeba zmínit početnou skupinu hradů králova 
dvorského  okruhu,  stavební  činnost  královny  Žofie  a  také  i  měšťanské  domy.  
Jedná se především o Krakovec, Egerberk, Kynžvart, Staré hrady u Libáně, Jenštejn, Roupov, 
Kost a několik dalších staveb, včetně několika pražských domů, jako například Rotlevův dům 
na Starém městě pražském a nesmíme zapomenout ani na stavební činnost královny Žofie 
Bavorské,  která  stavěla  ve  svých  věnných  městech  zvláště  ve  Dvoře  Králové,  Jaroměři, 
Chrudimi a Vysokém Mýtě.

 Mezi osobami, které  měli přístup k dvorské huti najdeme řadu pozoruhodných osob. 
Alespoň z počátku  to  byl  především Jan  z Jenštejna,  který,  poté  co  se  stal  arcibiskupem, 
dostavuje a přestavuje značným nákladem několik hradů a to Helfenburg u Úštěka, Kyšperk, 
Horšovský Týn, Starý Herštejn, Příbram, Biskupský dvůr na Malé straně a Křivosudov.560 
U  většiny  zde  vypsaných  hradů  již  nejsme  schopni  identifikovat  jeho  stavební  činnost  
a  to  s výjimkou  Kyšperku  a  Helfenburku,  který  byl  rozestavěn  již  v  době  Jana  Očka 
z Vlašimi561 a Jan z Jenštejna jej dokončil. Zmíněné dva hrady byly vystavěny značně kvalitně 
a  velkolepě.  Zvláště  Helfenburk  je  dosud  velmi  dobře  dochovaný,  ale  zdá  se,  
že i přes neobyčejnou kvalitu a monumentalitu  zde nestavěla dvorská huť.  Zato v případě 
svého rodového hradu Jenštejna si arcibiskup Jan dopřál potěšení využít dvorních kameníků. 

Hrad  Jenštejn562 byl postaven poblíž významné cesty do Staré Boleslavi, v rovinaté 
krajině u Brandýsa nad Labem, od kterého je vzdálen asi 6 km. Jako staveniště hradu byla 
vybrána  nevysoká  pískovcová skalka  v údolí  nad Vinořským potokem,  která  je  oddělená  
od planiny před hradem hlubokým příkopem. Z obranného hlediska nevýhodná poloha hradu 
byla vylepšena systémem rybníků jejichž vody jistě naplňovaly i hradní příkop. 

Původní jméno hradu „Jencenstein“ je odvozeno od Jence z Janovic, který si zde ve 
30.  letech  14.  století  vybudoval  hrad.  Okolo  roku  1367  tento  hrad  koupil  Pavel  z Prahy 
(Vlašimi) písař královské komory a služebník Karla IV. Krátce na to, roku 1368, se již Pavel 
píše po Jenštejně.563 Jeho bratři byli Michal z Vlašimi a Jan Očko z Vlašimi, druhý pražský 
arcibiskup.  Pavel  zemřel  roku 1375 a hrad Jenštejn připadl  Janovi  budoucímu pražskému 
arcibiskupu. Jan z Jenštejna se roku 1379 stal nejvyšším kancléřem na dvoře Václava IV.  
a právě v této době se starší hrad dočkal náročné přestavby. Hrad v rukou arcibiskupa zůstal 
až  do  roku  1390,  kdy  jej  v rámci  ostrého  konfliktu  s Václavem  IV.,  převzal  královský 
podkomoří  Zikmund  Huller  a  to  na příkaz  krále.  Zikmund  si  hrad  dlouho  nepodržel  
a  již  v roce  1398 drží  hrad  Pešík  Bryl.  Poté  se  na hradě  často  střídají  majitelé,  většinou 
560 Scriptores rerum Bohemicarum e bibliotheca ecclesiae metrpolitanae Pragensis II.  Ed. PELZL František 
Martin / DOBROVSKÝ Josef,  Praha 1784, 444 – 445; „Item quia etiam ipse Dominus Archiepiscopus a 
tempore suae prouisionis pro aedificiis castrorum suorum et Ecclesiae suae multa impendit de quolibet anno, et  
primo in Gayersperk bene ad MD. sexagenas. Item in Helffenburg ad quinqentas grossorum. Item Tyn-
Horssowiensi, et in Herstein ad quingentas sexagenas. Item in Pribram ad trecentas sexagenas grossorum. Item 
in curia nostar Pragensi ad ducentas sexagenas grossorum. Item in Krzywsudow ad centum sexagenas  
grossorum.“ 
K problematice biskupských a arcibiskupských hradů: Tomáš DURDÍK/Pavel BOLINA: Hrady pražského 
biskupství (arcibiskupství), in: Archaelogica historica XXI, 1996, 291-306. 
561 Scriptores rerum Bohemicarum e bibliotheca ecclesiae metrpolitanae Pragensis II.  Ed. PELZL František 
Martin / DOBROVSKÝ Josef,  Praha 1784, 441.
562 literatura k hradu: Helena BENÁKOVÁ: Jenštejn. Hradní věž. SHP rkp. uložený PÚSČ v Praze, bez data; 
Milena HAUSEROVÁ: Z dějin hradu Jenštejna. Roztoky u Prahy 1973; Ivan HONL,: Hrad Jenštejn. Praha 
1941.Vladimír MALÝ: Jenštejn – průvodce po hradě. Pardubice 1975; Vladimír MALÝ: Historie hradu 
Jenštejna a jeho poslední opravy, in: Jenštejn, Sborník, Brandýs nad Labem 1977, 169 – 176; Cyril MERHAUT: 
Jenštejn hrad a městečko, Praha 1900; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého XV. Praha 
1927, 160 – 163.
563 Liberi erectionum archidioecesis Pragensis IV, Léta 1350 – 1376, Borový, Klement (ed.), Praha 1883, 460.

137



z nižšího,  nebo i  měšťanského stavu,  jako byl  Jindřich Puše z Cách,  který Jenštejn držel  
od roku 1414 až do roku 1419. Po něm převzal hrad Aleš Škopek z Dubé a držel jej až do své 
smrti  1435564.  Hrad  poté  opět  často  střídal  majitele  až  do  roku  1583,  kdy  byl  připojen 
k panství brandýskému,565 a již roku 1597 se popisuje jako pustý. V průběhu třicetileté války 
vyhořel (1641) a stal se obydlím chudiny a to až do roku 1866, kdy obyvatele hradní věže 
postihl mor a ta již nebyla osídlena.566 Již v této době v rámci hradu vzniká řada parazitních 
vesnických domů. 

Původní hrad z počátku 14. století byl vystavěn na nevýrazné pískovcové skále a patřil 
k tehdy zcela běžnému typu bergfritového hradu. Oválný areál hradu byl opevněn plášťovou 
hradbou a při jeho jižní straně vznikl palác a bergfrit,  který stál poblíž brány na východní 
straně.  Jan z Jenštějna nechal  výrazně přestavět  palác a věž.  Z paláce se zachovaly pouze 
zbytky zdí, ale věž patří k mistrovským dílům své doby. 

Původní bergfritová věž s průměrem 8,5 m byla snížena až k přízemí a byla zcela nově 
vystavěna.  To co bylo postaveno na základech staré věže se zcela lišilo kvalitou i funkcí. 
Původní  věž  byla  zcela  jistě  pouze  obranná,  ostatně  jak je  u  bergfritu  zvykem,  ale  nově 
vybudované podlaží byla již obytná a obsahovala velmi kvalitní kapli.  Rovněž materiál  se 
zcela lišil, spodní část věže je postavena z lomového zdiva, ale zato horní část je z velkých 
dobře tesaných kvádrů z kvalitního  pískovce,  které  jsou buď ploché,  nebo navíc  opatřeny 
v pásech  bosováním,  tedy  tím  nejluxusnějším  a  nejmódnějším  řešením,  které  dobová 
architektura nabízela.

První  tři  podlaží  nejsou  příliš  zajímavá,  pouze  třetí  podlaží  je  klenuto  kopulovou 
klenbou. Čtvrté  podlaží  obsahuje kapli  a také z této  úrovně byla  věž přístupna.  Do věže  
se vstupovalo po lávce od západu ze sousedního paláce a to hrotitým portálkem s vpadlinou 
pro padací most. Portálek vedl do malé předsíňky v šířce zdi z níž se dalo vstoupit na točité 
schodiště, které zajišťovalo vertikální komunikaci ve věži, a také přímo do kaple. Kaple má 
kruhovou loď a na východě je otevřena vítězným obloukem do polygonálního presbytáře. 
Loď kaple  je  zklenutá  žebrovou křížovou klenbou,  která  je  ve vrcholu uzavřena  prostým 
plochým svorníkem. Žebra mají hruškový profil a vybíhají přímo ze zdi. Drobný presbytář 
v síle  zdi  se  do  lodi  otevíral  profilovaným vítězným  obloukem.  Presbytář  je  tvořen  pěti 
stranami  osmiúhelníku  a  je  zaklenut  šestidílnou  hvězdovou  žebrovou  klenbou  uzavřenou 
svorníkem. Žebra mají identický hruškový profil jako v lodi, ale jsou drobnější a podobně 
zabíhají do zdi. Výjimku tvoří žebra přilehlá k zadní straně vítěznému oblouku, kde zabíhají 
do oblých přípor. Presbytář je osvětlen z východu v hlavní ose umístěném hrotitým okénkem, 
které  je  osazeno  do  obdélné,  dovnitř  se  otevírající  špalety,  provedené  v tesaném kameni. 
Okénko  je  jediným  zdrojem  přirozeného  světla  v celé  kapli,  což  vypovídá  o  původním 
světelné atmosféře. 

Horní  páté  podlaží  bylo  přístupné  točitým schodištěm a  obsahovalo  plochostropou 
obytnou místnost,  kterou osvětlovalo okno vedoucí k východu. Okno bylo štíhlé, obdélné  
a okenní nika byla vybavena sedátky. Do místnosti se vstupovalo přímo ze schodiště hrotitým 
portálkem, který ale byl otočen na schodiště odkud mohl být i zajištěn závorou, což dává tušit, 
že místnost  byla  využívána  jako vězení  – karcer.567 Šesté  podlaží  bylo  již nízké a rovněž 
plochostropé.  Přístupné  bylo  jen  po  žebříku  nebo  dřevěném  schodišti  v dutině  věže.  
Dnes je místnost kryta betonovým stropem. Do místnosti se otevírala dvojice oken ze západu 
a  z jihu.  Mezi  okny se  pak  nachází  pravoúhlý  portálek  vedoucí  mimo  věž.  Benáková568 

564 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XXVIII, TAYGE Josef (ed.), Praha 1912, 
721.
565 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého XV. Praha 1927, 163; Cyril MERHAUT: 
Jenštejn hrad a městečko, Praha 1900, 15.
566 Cyril MERHAUT: Jenštejn hrad a městečko, Praha 1900, 17.
567 Helena BENÁKOVÁ: Jenštejn. Hradní věž. SHP rkp. uložený PÚSČ v Praze, 5.
568 Ibidem 6.
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se domnívá, že věž v této úrovni obíhalo dřevěné podsebití, nebo ochoz. Po tomto řešení však 
nejsou na povrchu jinak výborně zachovaného pláště žádné pozůstatky a tak smysl  tohoto 
portálku  poněkud  uniká.  Zastřešení  věže  bylo  provedeno  honosnou  formou  v podobě 
kuželové zděné helmice, která na víc byla opatřena čtyřmi vikýřky – vízovníky. Helmice byla 
posazena na profilovanou korunní římsu.

Další postavou z králova dvora, který využil služeb dvorské huti je Jíra z Roztok. Jíra 
z Roztok a jeho hrad Krakovec hrají v dvorském umění a hradní architektuře konce 14. století 
zcela  jedinečnou  a  nezastupitelnou  roly.  Význam  Jíry  z Roztok  poprvé  rozeznal  již  
A. Sedláček569 a plně jej dokázala ohodnotit až D. Menclová.570 Osobnost Jíry z Roztok je 
důležitá  hned z několika  hledisek,  jednak byl  předním milcem Václava  IV.,  kterému také 
vděčil  za svou doslova hvězdnou kariéru,  dále  to byla  stavba hradu Krakovce,  která byla 
realizována  dvorskou hutí  v nejvyšší  možné kvalitě  a tak demonstrovala  jeho společenský 
vzestup  a  především  tím,  že  Jíra  je  doložen  jako  magister  fabricae  právě  tytéž  dvorské 
stavební hutě, která mu stavěla Krakovec. S jeho působením lze spojit několik významných 
staveb. 

Jeho kariéra začíná roku 1380, kdy je poprvé doložen jako purkrabí na Křivoklátě  
a jako lovčí nad královskými lesy.  Už tato hodnost znamenala pro člověka z nižší šlechty 
doslova sen. Jeho otec byl pravděpodobně jistý Petr z Roztok, asi jeden z ušlechtilých manů, 
kteří měli povinnost sloužit na Křivoklátě a zdá se, že z počátku jej Jíra následoval a nastoupil 
službu ještě za života Karla IV.571  Již krátce nato, Jíra získává Krakovec, tehdy ještě tvrz  
a začíná si stavět hrad. Roku 1383 stále ještě zastává oba úřady na Křivoklátě, ale již roku 
1384 byl Jíra povýšen do hodnosti podkomořího a stále zůstává v obou úřadech na Křivoklátě 
a to do roku 1385. Od roku 1393 zastává úřad hofmistra královny Žofie a oku 1398 se Jíra 
stane  purkrabím  na  Karlštejně.  Po  roce  1400  přišel  Jírův  pád  a  začal  rozprodávat  svůj 
majetek. 

Hrad Krakovec leží na severním okraji Křivoklátského královského hvozdu nedaleko 
Rakovníka u vsi Krakov, po které nese jméno. Ves Krakov, pokud pomineme různé legendy 
středověkého původu o tom, že tato ves stojí v místě bájného Krokova hradu, byla vysazena 
roku  1315  Janem Lucemburským.  Ve  vsi  se  pravděpodobně  od  počátku  nalézal  dvorec  
a později i tvrz s jejíž držením byla spojena manská povinnost k hradu Křivoklát, a to taková, 
že držitel  Krakova „má se 4 kopími na hrad Křivoklát přijíti  a zde podle rozkázání pánů 
čekati.“572 Roku 1358 se jako vlastník připomíná Heníček z Krakova na Skytalecha po něm 
roku 1362 Smyl z Mšeného.573  Následujícího roku byl dvůr a ves Krakov prodán Čeňkem 
z Mšeného,  snad  syn  Smyla,  i  s vesnicemi  Rousínovem,  Skupou  a  Všesulovem  Janovi 
zvaném jinak Hanuš, synu někdejšího rýnského falckraběte Rudolfa, nevlastního bratra Anny 
Falcké.574 Tuto koupi ovšem financoval samotný Karel IV. částkou 500 kop grošů „an den 
kauff der vesten zu Krakov“ která byla zastavena na bavorském městečku Luh.575 V letech 
1363 – 1376 se často připomíná jako patron kostelů v Rousínově a Všesulově a od roku 1370 
se poprvé píše jako „Johanes de Crcovecz,“  nebo „Hanussij de Kracovecz.“576 Roku 1376 
ovšem  Jan  i  s manželkou  Omelií  přijali  městské  právo  v Praze577 a  je  proto  velmi 
pravděpodobné,  že  obývali  pouze  onu straší  tvrz.  Roku 1378 byl  již  mrtev,  protože  jeho 
569 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 6-7.
570 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 140-143.
571 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 6.
572 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 4.
573 Ibidem 4.  
574 August SEDLÁČEK: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 1480, Praha 1914, 21, č zápisu 35.
575 Idem: Hrad Krakovec, Praha 1914, 5.
576 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. Díl II. Ed. EMLER  Josef 
(ed.), Praha 1879, 37, 40, 42; Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiatica Pragensem per archidioecesim. III, 
Josef EMLER  (ed.), Praha 1883, 3, 48. 
577 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 4.
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synové  Jan,  Hanek a  Vilém přijali  toho roku léno na  tvrz  Krakovec  i  s příslušenstvím.578 

Ovšem krátce poté došlo ke změně, Krakovec na sebe převzal král Václav IV. Jako odúmrť 
a  synové  Jana  byli  odškodněni  náhradními  statky  ve  Skřiváni,  Šanově,  Neckách  
a Příběnicích.579 

Krátce na to, již roku 1380, nebo 1381 byl „hrad neb tvrz Krakovec“ dán v léno Jírovi 
z Roztok a Václav IV. jej vybavil zvláštním privilegiem, aby panství nebylo zatíženo daněmi 
a vyjímá Jíru ze soudu zemského a krajského a určuje aby případný soud byl  řešen před 
křivoklátským purkrabím.580 Asi ihned poté, co Jíra získal Krakovec zahájil stavbu nového 
hradu, který vznikl na dohled od původní vsi, která je vzdálena asi 2 km. Stavba pokračovala 
ve  velmi  rychlém  tempu,  takže  již  roku  1384  na  den  sv.  Havla  byla  vysvěcena  kaple  
sv. Kateřiny biskupem Litomyšlským Janem III. zvaným též Soběslávek.581 Roku 1386 dostal 
Jíra povolení těžit dlouhé i sáhové dřevo v Křivoklátském, Týřovském a Bukovském polesí 
a  to  k potřebám hradu  a  k tomu  dostal  právo  honitby.  Hrad  vydržel  ve  vlastnictví  Jíry  
až do 14. února roku 1410, kdy Jíra z Roztok se svým synem Petrem z Drahobuze prodává 
hrad  i  tvrz  Krakovec,  vsi  Krakov,  Všesulov,  Šípy,  Rousínov,  Skupou,  Zhoř,  Slabce, 
Modřejovice,  Sviňařov,  Kuzovou,  Novosedly  a  Chlísov  Jidřichovi  Leflovi  z Lažan,
 a to za 2500 kop.582 Jíra z Roztok snad prodal panství pro zadluženost, ale nelze vyloučit i to, 
že upadl v nemilost u krále a musel se stáhnout do ústraní. Prodej se projednával přímo na 
Krakovci za přítomnosti rychtářů z panství a odehrával se ve veliké místnosti: „a potom seděl  
Jíra na stolici a Jindřich stál u kamen. Tu Jíra zaplakal a řka: Milý pane, prosím tebe, pusť  
ten trh a popřej mi té chaloupky. A Jindřich řekl jemu: Milý pane Jíro! Věřímť já tobě, co sme 
sobě řekli, že sobě to držeti budem, a že ty mně toho přijetí budeš s dobrou myslí. A hned řekl  
Jíra:  Ale  milý  pane,  prosímť  tebe,  poněvadž  jinak  býti  nemůž,  popřej  tomuto  služebníku 
Zeměnínovi  toho platu,  kteréhož  jsem jemu  postoupil,  neboť  jeho  má  do  smrti  požívati.  
A on řekl: Toť chci učiniti, budeliť mi toho zasluhovati. A hned jemu řekl: Slibuješ-li mi věren 
býti a zasluhovati? I Zeměnín: Slibuji. A tak od něho rukou slib přijal.“583 Ještě téhož roku 
zapsal Jindřich Lefl  1000 kop na hradě a panství své ženě Kateřině,  což mu král potvrdil 
listem ze dne 29. dubna roku 1410.584 Jindřich se řadil k předním milcům Václava IV. a velmi 
záhy se přiklonil  k Husově učení a také proto byl s Vokem z Valdštejna a Janem Sádlem  
ze Smilkova v Římě nařčeni z kacířství. Na Jindřichovo pozvání pak na hradě pobýval Jan 
Hus v letech 1413 a 1414 a odtud se také vydal do Kostnice. Jindřich se poté přijal způsob 
pod obojí, ale po smrti Václava IV. zůstal věrný Zikmundovi, který ho učinil Vratislavským 
hejtmanem. 1. listopadu 1420 podlehl zraněním v bitvě o Vyšehrad a před svou smrtí ještě 
přijal poslední svátost oltářní pod obojí způsobou.585 Hrad poté zdědil jeho syn Hynce z Lažan 
a z Bechyně, který se hlásil ke katolické straně a roku 1425 zastavil hrad Ondřeji Špalkovi  
ze Slatiny jež je uváděn mezi katolickými pány v podbrdském kraji, kteří uzavřeli jednoroční 
příměří se stranou pod obojí.586 Po dalších 12 let drželi hrad v zástavě bratři Dubňanští a po 

578 Ibidem 5-6.
579 Jan MUK / Olga Novosadová: Hrad Krakovec,. SHP SRPMO v Praze rkp., Praha 1976, 2.
580 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 6; Idem: Zbytky register králů římských a českých 1361 – 
1480, Praha 1914, 30-31, č zápisu 107.
581 Anno dni MCCCLXXXIIII die XVI mensis octobr. Que erat dies ….. Sti. Galli consecrata est hec capella p. 
venerabilem dum. Johanem III epics. Litmissensem in honore omnipotensis Die beatissime Virginis Marie …… 
et Ste. Katherine. Ferdinand Břetislav MIKOVEC: Starožitnosti a památky země české I. Praha 1860, 200. 
582 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 7-8.
583 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek I, PALACKÝ František (ed.), Praha 
1840, 166.
584 August SEDLÁČEK: Hrad Krakovec, Praha 1914, 8.
585 Fontes rerum Bohemicarum V, Josef EMLER  (ed.), Praha 1893, 440.
586 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek I, PALACKÝ František (ed.), Praha 
1840, 166; Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III, PALACKÝ František (ed.), 
Praha 1844, 258.
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nich  Bořivoj  z Lochovic.  Roku 1437 nabyl  hrad  i  s panstvím Jan  řečený Bleh  z Těšnice, 
hejtman táborských vojsk a to za 2500 kop.587 Poté hrad roku 1445 koupil   Albrecht  ml. 
Kolovrat za 1600 zlatých588 a stal se tak předkem Krakovských z Kolovrat, kteří jej drželi  
až do 16. století. Poté hrad střídal majitele a hrad zůstával neobydlený až jej kolem roku 1700 
opravil Diviš Albrecht a podle nové střechy se mu začalo říkat Rotschloss. Do roku 1783 byl 
hrad obýván a v dobrém stavu,  když  za parného července do hradu uhodilo a s výjimkou 
padacího mostu a brány celý hrad vyhořel a nebyl již obnoven.

Hrad  Krakovec  je  založen  na  protáhlé  a  dostatečně  široké  ostrožně,  která  plně 
umožnila  rozvinout  téměř  pravidelnou  obdélnou  dispozici  hradu.  Jádro  hradu  tvořila  
tři palácová dvojpatrová a podsklepená křídla, která jsou vystavěná kolem podélného nádvoří. 
Do rovného čela  hradu byla  postavena mohutná protáhlá  věž na podkovovitém půdorysu. 
Palácová křídla a věž dosahovaly stejné vyrovnané výšky a uzavíraly celé nádvoří. Východní 
křídlo  paláce  obsáhlo  kapli  s architektonicky  vyjádřeným  chórem  v podobě  arkýře 
vystupujícím  z východní  stěny,  který  jako  jediný  výrazně  porušoval  pocit  homogennosti 
stavby umocněné ještě  širokým armováním z plochých kvádrů,  které  v jihozápadním rohu 
přecházelo  v základech  do  mohutných  bos.  Plášť  hradu  prolamovaly  řady  oken  jejichž 
umístění se ještě váže na uspořádání vnitřních místností. Nad příkopem byl postaven parkán 
s polygonálním  čelem  chránící  vlastní  čelní  stranu  hradu  s věží  a  v jehož  prostoru  byla 
vyhloubena studna. Do prostoru mezi věž a západní křídlo se vtěsnaly dvě za sebou jdoucí 
brány,  kterými se vstupovalo do hradu. První z nich byla  vtažena do opevnění příhradku  
a  vstupovalo  se  skrze ní  do stísněného nádvoří  před druhou bránu,  odkud se jednak dalo 
vstoupit druhou branou přímo do hradního nádvoří, ale také i do prostor sklepů pod západním 
křídlem. Jádro hradu obíhal nepříliš mohutný parkán zajišťující obranu na svazích ostrohu. 
Před  hradem existovalo  předhradí,  doložené  v 16.  století,  které,  ale  nemusí  být  současné 
s hradem. V hradním příkopě existovala budova zvaná též Lázeň. 

Do hradu se vstupovalo od severu přes mohutný příkop po dřevěném mostě neseným 
vyzděnými  kamennými  pilíři  k první  bráně.  Z této  vstupní  strany  se  hrad  otevíral  
jen  minimem  okenních  otvorů,  což  je  ve  velkém  kontrastu  s ostáními  stranami  paláce,  
kde  se  hrad  v celku  bezstarostně  otevíral  řadami  oken.  Vstupu  pohledově  dominovala 
mohutná podkovovitá věž vysunutá před rovnou čelní frontu jádra, která byla částečně krytá 
hradbou  příhradku,  který  je  možné  označit  i  jako  parkán.  Celková  situace  z pohledu 
přicházejícího k hradu nabízí  iluzivní  pohled mohutné a nedobytné pevnosti,  který se měl 
rychle změnit při krátkém průchodu dvou bran na nádvoří, které působilo již zcela jiným  
a především civilním rázem.

První věžová brána byla v celém své rozsahu zatažená za linii čelní hradby příhradku 
a měla podélný půdorys. V přízemí obsahovala průjezd a byla jednopatrová. Portál brány byl 
původně dvojdílný s brankou pro pěší a oba dva portály byly vybaveny vpadlinou pro padací 
most.   Ostění  portálků  bylo  prosté  s okosenou  hranou.  V patře  věže  se  nalézala  obytná 
místnost  osvětlená  oknem ze  severu a  západu.  Branou se vstoupilo  do těsného prostoru  
před samotným čelem hradu, který byl ze západní strany sevřen hradbou a z východní strany 
zdí,  která  jej  oddělila  od  zbytku  příhradku.  Severní  čelo,  které  stálo  proti  příchozímu 
obsahovalo dva vstupy, vlevo se nacházela brána, která vedla na nádvoří a vpravo se nacházel 
vstup na schodiště vedoucí do sklepů pod západním křídlem. 

Druhá  brána je  dnes  zachována  pouze  v torzu.  Původně  měla  obdélný  půdorys  
a  v přízemí  obsahovala  obvyklý  průjezd,  který  byl  zaklenut  valenou  klenbou  
a byl vybaven sediliemi po bočních stranách. Hmota brány ovšem nebyla kolmá k člení stěně, 
ale byla  doslova našikmo vklíněna mezi věž a západní palác.  Z brány se zachovaly pouze 

587 August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha1891,103.
588 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek III, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1844, 518, 528, 531.
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patky obou portálů a zdivo do výšky 160 cm. Podoba prvního patra brány je dost nejistá,  
ale nad horní částí se klenul oblouk nesoucí ochoz mezi západním palácem a věží. 

Průčelí  hradu  dominovala  mohutná  věž  vybudovaná  na  střední  ose  hradu,  
která  celou  svou  hmotou  vystupovala  z rovného  čela  hradu.  Jedná  se  o  architektonicky 
prostou  stavbu  vystavěnou  na  protáhlém  obdélném  a  mírně  konickém  půdoryse  
se  zakulaceným  čelem,  tedy  měla  podkovovitý  tvar.  Její  povrch  členil  pouze  okosením 
odstupněný sokl. Věž byla založená na skalce a tak se její přízemní patro nachází v úrovni 
prvních pater v palácových křídech. V přízemí věže se nachází cihelně zaklenutá místnost, 
která je přístupná dnes nově vyzděným vstupem. Prostor byl odvětrán drobným střílnovým 
okénkem z východu umístěným v hluboké špaletě, která prochází 270 cm širokou zdí. Zvenku 
byl otvor okénka opatřen ostěním s okosenou hranou. Horní patro věže bylo plochostropé  
a osvětlené identickým okénkem jako ve spodním patře.  Patro věže bylo přístupné z ochozu 
druhého  patra,  který  byl  nesen  na  krákorcích  a  to  portálkem  vsazeným  do  pravoúhlého 
dveřního  ozubu  se  segmentovým  překladem.  U  paty  věže  se  nacházela  drobná  stavba,  
která  obsahovala  valeně  klenutou  místnost,  a  tvořila  jakýsi  základ  pro  terasu  spojující 
východní a západní křídlo, tato trasa asi přecházela nad druhou bránu. Při východní straně 
věže se nacházel průchod do čelního parkánu, kde byla studna.

Zbytek  jádra  tvořila  tři  palácová  křídla,  která  jsou vystavěná  kolem  obdélného 
nádvoří.  Palácová  křídla  byla  dvoupatrová,  podsklepená  a  měla  stejnou  šířku,  která  se 
pohybovala  mezi  9  –  10  m.  Křídla  byla  navzájem  propojena  pavlačemi  nesených  na 
kamenných krákorcích. V prvním patře se nacházely reprezentativní a hlavní obytné prostory 
a  to  včetně  honosné  kaple,  která  se  nacházela  v jihovýchodním  nároží  a  velkého  sálu 
v západním křídle. V podstatě nemůžeme mluvit o třech samostatných křídlech, protože ta se 
navzájem  půdorysně  a  klenebně  prostupují,  byť  vznikla  s malým  časovým  odstupem. 
Nejstarší  
je bezpochyby jižní křídlo, které je datované svěcením kaple do roku 1384, kdy již muselo byt 
dokončené. Následovala výstavba západního a východního křídla. Východní křídlo se dodnes 
dochovalo  pouze  v rozsahu  základového  zdiva,  ale  podle  Volfova  vyobrazení  hradu 
obsahovalo  roubenou  komoru  a  zbylé  dvě  místnosti  byly  asi  také  využívány  k obytným 
účelům.  Západní  křídlo  mělo  reprezentativní  charakter  a  bylo  vybaveno  velkým  sálem 
s kamny. Východní křídlo bylo vybaveno nádhernou kaplí

Západní křídlo je na severu zapojeno do severního čela hradu a jeho půdorys je v této 
části zúžen vklíněnou branou.  V suterénu, i v přízemí, obsahovalo tři místnosti  a v prvním 
patře  velký  sál  a  jednu  menší  místnost  na  napravitelně  kónickém půdoryse.  Druhé  patro 
opakovalo schéma patra prvního. Na jihu přiléhalo křídlo k příčnému jižnímu křídlu, které 
plynule navazovalo. Východní nádvorní stěna se z větší části zřítila a přilehlé prostory k bráně 
také.  Do zaklenutého sklepa se vstupovalo přímo z prostoru mezi  první a druhou branou  
a to po širokém schodišti, které vyrovnává výškový rozdíl. Tento vstup do sklepa byl zajištěn 
třemi po sobě jdoucími portály:  první portál  v severní frontě se zachoval pouze v rozsahu 
základového  zdiva;  střední  půlkruhový  portál  se  nacházel  uprostřed  schodiště  a  dosud  
má zachované ostění s dveřním ozubem otočeným proti vstupu; spodní portál byl postaven 
na  konci  schodiště,  má  rovněž  zachované  okosené  ostění  s půlkruhovým  záklenkem,  
které se před soklem otáčí do osy portálu v podobě trojúhelných hrotů a je otočen do sklepa. 
Schodiště bylo původně klenuté. 

Střední  část  křídla  zaujal  klenutý  sklep  o  dvou  polích  křížové  klenby,  
které byly od sebe odděleny mohutným pasem z něhož se zachovaly patky z tesaných kvádrů. 
K pasu přiléhaly klenební kuželové konzoly s proláklými stěnami, které jsou v úrovni sklepa 
typické, pouze konzola v severovýchodním rohu má podobu jehlance a je usazena na skále. 
Jižní místnost byla přístupná opět půlkruhovým portálkem s okoseným ostěním orientovaným 
proti  vstupu  ze  severu.  Navíc  byl  sklep  vertikálně  propojen  s horními  patry  točitým 
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schodištěm v síle  východní  nádvorní  zdi.  Schodiště  bylo  přístupné  pravoúhlým portálkem 
s vyžlabenou  hranou.  Prostor  byl  klenutý  dvěmi  poli  pravidelné  obdélné  žebrové  klenby 
nesené  konzolami,  ale  vzhledem  k tomu,  že  prostor  nebyl  zcela  pravoúhlý,  respektive,  
že  se  západní  křídlo  nepřipojuje  pod  pravým úhlem a  tak  jeho  jižní  stěna  byla  šikmá,  
došlo  ke  konfliktu  s pravidelnou  klenbou,  která  je  koncipována  tak,  jako-by  se  skutečně 
jednalo o zcela pravoúhlý prostor. Výsledek je ten, že jedna koutová konzola se ocitla mimo 
kout. Náběh původně přízedního žebra navíc nedosedá přímo na konzolu, ale jen na její okraj 
a to tak, že ji částečně přečnívá a na protější západní straně pak zabíhá přímo do zdi. Prostor 
mezi žebrem a jižní zdí vyplnila nečleněná valená klenba. Většina konzol je kuželového tvaru 
s proláklými stěnami, na jejichž vyduté svrchní části dosedají vyžlabená žebra. Výjimku tvoří 
konzola v severovýchodním nároží při portálku na točité schodiště, která má dosud vyjádřený 
abakus a konzola v jihozápadním rohu, která měla také kuželový tvar, ale s rovnými stěnami. 
Sklepy  byly  osvětleny  drobnými  střílnovými  okénky  ze  západní  stěny  a  každému  poli 
odpovídalo jedno obdélné okénko vždy s okoseným ostěním.

Přízemí obsahovalo již tři místnosti  a první z nich se nacházela v severní části  nad 
schodištěm a měla lichoběžný půdorys. Byla sklenutá prostou valenou klenbou, jak ukazuje 
otisk  omítky  na  dělící  zdi  a  přístupná  jednak  z nádvoří  a  ze  sousední  střední  místnosti  
a osvětlovalo jí jedno okno ze západní strany. Střední místnost byla zaklenuta, ale původní 
situace je znejasněna pozdějšími zásahy a byla osvětlena dvěmi okny ze západu, nádvorní 
stěna se, až na menší torzo, nedochovala. Jižní místnost byla plochostropá a v jihozápadním 
koutě byla vybavena krbem, po kterém se zachovaly odtesané konzoly. Do místnosti se dalo 
vstoupit také z jižního křídla a nádvoří. 

První patro obsáhlo velký plochostropý sál o délce 16 m a menší lichoběžnou severní 
místnost. Sál byl osvětlen čtyřmi velkými okny osazenými v hlubokých nikách s cihelnými 
špaletami a segmentovým záklenkem a bez sedilí. Ostění oken je ve třech případech intaktně 
zachováno,  kromě  středních  křížů  a  bylo  profilováno  šikmým  okosením  s vloženým 
oblounkem. Sál byl vybaven velkými kamny, jak nás spravuje záznam o prodeji hradu Jírou 
z Roztok Jidřichovi  Leflovi  z Lažan,589 po nichž se zachoval  dýmník milně identifikovaný 
jako  krb.590 Do  sálu  se  dalo  vstoupit  z nádvorní  pavlače  hrotitým portálkem v jižní  části 
nádvorní zdi z něhož se zachovala jižní stojka a opět i z jižního sálu a severní místnosti, která 
není zajímavá. Na opačné straně nádvorní stěna obsahovala ještě z části zachovaný okenní 
otvor.  Druhé  patro  opakuje  schéma  předešlého,  ale  má  značně  prostší  charakter.  Velká 
místnost je osvětlená jen dvěmi okny s prostým ostěním s okosenou hranou a jedno okno také 
osvětlovalo severní místnost.

Jižní  křídlo uzavíralo  hradní  palácové  jádro na konci  ostrohu a bylo  děleno na tři 
místnosti. Je ovšem nutné podotknout, že půdorys křídla je značně nepravidelný. Kratší strany 
a  vnitřní  dělící  zdi  jsou  dané  prostupem  západního  a  východního  křídla,  která  ovšem 
nepřisedají  v pravém  úhlu.  Jedná  se  o  podobný  princip,  který  registrujeme  u  kleneb.  
Tímto vznikají lichoběžné místnosti, které dají možnost k rozehrání klenebního umění. 

V suterénu, vzhledem k již naznačenému prostupovaní křídel, byl západní kosodelný 
prostor sklepa klenut dvěmi poli  křížové žebrové klenby,  která ovšem na rozdíl  od křídla 
západního  opisují  nepravidelný  tvar  a  klenba  dosedá  do  koutů  místnosti.  Žebra  mají  
tentýž  profil  s vyžlabenými  stěnami  a  dosedají  na  kuželové  konzoly.  Kápě  klenby  byla 
vyzděna z cihel a po zřícení některých částí a vypadání některých žeber je částečně novodobě 
opravena. Jakkoliv je klenba na první pohled v půdoryse konvenční, tak při bližším ohledání 
zde  shledáváme  stejnou  hru  s žebry  jako  v sousedním západním křídle.  Diagonální  žebra 

589 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek XXXV, ed. Gustav FRIEDRICH, Praha 
1935, 43.
590 Jan MUK / Olga Novosadová: Hrad Krakovec,. SHP SRPMO v Praze rkp., Praha 1976, 34; Dobroslava 
MENCLOVÁ: Krakovec, statní hrad a okolí. Praha 1956; Idem: České Hrady II, Praha 1976;
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dodržují přesný polokruhový tvar a to, vzhledem k lichoběžnému půdorysu prostoru, nutně 
vedlo ke konfliktu mezi jednotlivými žebry ve vrcholu klenby, kde se žebra měla protnout  
a v důsledku čehož zabíhají v koutech s tupým úhlem přímo do zdi, bez konzol a v jiné výšce. 
Do  sklepa  se  dalo  opět  vstoupit  ze  sousedních  prostor  na  severu  a  rovněž  byl  propojen 
vertikálně točitým schodištěm obsaženým ve východní stěně při severním rohu přístupným 
pravoúhlým  portálkem.  Šnek  stoupal  do  přízemí,  kde  byl  zakončen  cihelnou  kopulkou  
a přístupný z nádvoří dnes zazděným portálem. Sklep byl osvětlen dvěmi okénky stejně jako 
severní křídlo. 

Střední a východní prostor suterénu jižního křídla byl plochostropý a dnes se do něj 
vstupuje  po  novodobém  schodišti  z nádvoří.  Oba  prostory  byly  navzájem  propojeny,  
ale  izolovaly  se  od  ostatních  prostor  v suterénu.  Východní  prostor  obsahoval  roubenou 
konstrukci při východní stěně, která byla dodatečně zesílena.591 Jinak jsou sklepy prosté.

Přízemí bylo plochostropé s výjimkou východní místnosti pod kaplí, která byla klenutá 
dvěmi  poli  křížových  kleneb  s žebry.  Klenba,  ač  opět  je  vepsaná  do  lichoběžného  tvaru 
prostoru  a  dosedá  do  koutů  podobně  jako  klenby  v  západním  sklepě  jižního  křídla,  
tak opět představuje jinou variantu řešení. Žebra se zařezávají do zdi bez konzol a při delší 
stěně žeberní náběhy klesají od koutu s ostrým úhlem k protilehlému rohu s tupým úhlem,  
na protější straně rovněž a jsou tak zrcadlově k sobě obráceny. Střední náběhy žeber zůstávají 
proti  sobě  ve  stejné  rovině  a  to  s přísným dodržováním půlkruhového tvaru  diagonálních 
žeber má za následek, že žebra jdoucí z koutů s ostrým úhlem a se svislou tečnou překonávají 
delší vzdálenost a tudíž dosedají na střední výběh s tečnou šikmě ke stěně a naopak žebra, 
která se svislou tečnou a se stejným polokruhovým průměrem vybíhají ze středu místnosti do 
koutů s tupím úhlem se logicky zasekávají vysoko v rohu. Místnost je již dobře osvětlena a 
komunikačně je propojena do sousedních prostor novodobě upravenými portály. Zbylé dva 
prostory jsou plochostropé a obsahují jen nepatrné zbytky původního středověkého vybavení. 

První  patro  jižního  křídla  obsahovalo  ve  východní  části  klenutou  kapli  
a dále obsahovalo dva plochostropé prostory. Střední místnost byla osvětlena dvěmi okny  
a byla  vybavena komínem. Byla propojena se sousedními prostory a z pavlače do ní vedl 
hrotitý portálek s ostěním profilovaným oblounky a výžlabky. Západní místnost je osvětlena 
okny  ze  západu  a  z jihu.  V  západní  stěně  se  nalézá  portálek  vedoucí  do  arkýřku, 
pravděpodobně se jednalo o prevét. 

Kaple je  bezesporu  tím nejkvalitnějším  co  hradní  areál  nabízí.  Je  tvořena  chórem 
umístěným v arkýři s lichoběžnou lodí. Chór je orientovaný k východu a loď byla klenuta 
dvěmi poli křížové klenby.  Ale nebyli  by jsme na Krakovci,  aby se zde nacházelo nějaké 
konvenční  řešení,  právě  pro  kapli  si  středověký  architekt  přichystal  to  nejsložitější  
a nejrafinovanější řešení. Základem mu byl silně kosý lichoběžný prostor, který již jednou 
řešil o patro níž, ale zde přibyl další významný problém a to chór kaple. Bylo zvykem, že chór 
má být orientovaný k východu, u hradních kaplí se toto pravidlo tak striktně nedodržovalo,  
ale zde se architekt rozhodl ho uplatnit. A zde se vyskytl první problém, místnost měla svou 
delší  osu  ve  směru  sever  –  jih  a  pokud  by  chór  měl  být  v ose  místnosti,  
tak se zcela jistě střetne se středním výběhem kleneb. Bylo by sice možné posunout chór  
do severního, nebo jižního pole klenby, ale byl zde i druhý zvyk, že chór kostela se nachází 
v ose lodi. Toto pravidlo se sice neuplatňovalo zcela důsledně, ale zde se architekt rozhodl 
pravidlo dodržet a otevřít chór do středu lodi. Tato problémová konfigurace zadala naprosto 
originální řešení, které nemá ve středověku obdoby. Na konec se chór sice nenalézá ve středu 
východní zdi, je posunut k severu, ale jeho osa vede naprosto přesně do středu lichoběžné 
kosé  lodi.  Tato  finta  uvolnila  prostor   pro  užití  dvou  polí  křížové  klenby,  což  by  jinak 
nepřicházelo v úvahu, ale tyto klenby bylo nutné modifikovat, což proběhlo následně: severní 
pole klenby dosedalo na ostění portálu, v levém koutě zcela mimo roh a klenba se tak dostala 

591 Jan MUK / Olga Novosadová: Hrad Krakovec,. SHP SPRPMO v Praze rkp., Praha 1976,
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do  protipohybu  ke kosému  půdorysu  prostoru.  V koutech  tak  zbyly  trojúhelné  prostory 
s nečleněnou  valenou  klenbou.  K  dalším  konfliktům  došlo  při  samotném  řešení  klenby, 
architekt zde totiž opět pracuje s půlkruhovými diagonálními žebry, které mají stejný průměr 
a problém nastal v tom, že v rámci kosého prostru lodi jedny diagonální žebra překonávají 
výrazně  kratší  vzdálenost,  než  druhé.  To způsobilo,  že  žebra  zabíhají  na  střední  konzolu 
v různé  výšce  a  imaginárně  pokračují  v síle  zdi  do  své  plné  délky.  Nejvýše  se  zařezává 
meziklenební žebro ve středu svazku, o něco níže dosedá žebro vycházející z rohu s tupým 
úhlem,  které  tak  spojuje  kratší  diagonálu,  a  nejníže  zcela  již  na  konzolu  dosedá  žebro 
vybíhající  z koutu  s ostrým  úhlem,  které  tak  překonává  nejdelší  vzdálenost.  Žebra  mají 
hruškový profil a dosedají buď to na konzoly, nebo se zařezávají přímo do zdi. Tři konzoly 
mají jehlancový tvar s ven vypouklými stěnami a konzola při portálu do západního křídla je 
kuželovitá rovněž s vypouklým povrchem. Konzoly jsou umístěny v jihovýchodním koutě  
a na protější straně na západní straně mimo jihozápadní kout a v západní stěně při portálku. 
Řešení protější střední patky klenby při vítězném oblouku se nezachovalo. Zbylá dvě žebra 
se zařezávala přímo do zdi při severní straně vítězného oblouku a v protějším koutě, kde se 
ještě pata klenby střetla s portálem vedoucím na ochoz. 

Kromě zmíněné  klenby dodával  lodi  zvláštní  nádech i  ten fakt,  že  loď kaple  byla 
osvětlena  z jihu  zcela  profánním  oknem,  které  se  nalézá  i  v jiných  místnostech  
a to tedy obdélným oknem s vnitřním křížem, které  je osazeno v okenní segmentové nice 
s bočními sedátky. 

Prostor  kaple  je  rovněž  zajímavý  z pohledu  komunikačního  schématu.  Do  kaple  
se dalo vstoupit jednak ze západního a východního křídla portály umístěnými ve středu zdi 
a  také  přímo  z ochozu,  což  vzhledem k tomu,  že  kaple  neměla  přímý  styk  s vnitřní  zdí  
si vyžádalo šikmě vedenou chodbičku umístěnou do severozápadního rohu na vnější straně 
opatřenou hrotitým profilovaným portálkem. Kaple byla rovněž spojena schodištěm v síle zdi 
s přízemím, které ústilo v severovýchodním koutě. Dalo by se tak říct, že kaple byla přístupná 
ze všech podstatných prostor a úrovní a tvořila tak jakousi křižovatku.

Vítězný  oblouk  byl  půlkruhově  zklenutý  a  jeho  ostění  má  jen  okosenou  hranu  
a  pravděpodobně byl  umístněn  ve  vyduté  kápi  klenby,  která  v podobě nečleněné,  hrotité, 
valené klenby pokračovala do prostoru chóru, kde navázala na dnes nezachovanou žebrovou 
klenbu závěru. Závěr arkýře se otevíral čtyřmi stranami osmiúhelníka a velmi pravděpodobně 
byl klenut. D. Menclová rekonstruuje tuto klenbu jako pět stran osmiúhelníku s osou shodnou 
s chórem a předpokládá, že dosedala na pozůstatky oblých přípor při obou stěnách.592 Situace 
je  však  poněkud  komplikovanější,  severní  stěna,  kam  by  jinak  měla  klenba  dosedat  je 
novodobě přezděna a zachovaný pozůstatek dodatečně odsekané přípory se nachází  přímo 
v ose  drobného  podélného  okénka  vedoucího  na  schodiště  v síle  zdi  nad  nímž  
již  nepokračovala,593 zato pod oknem je  velmi  dobře zřetelný  pozůstatek  odsekané  římsy, 
která evidentně navazovala na vnitřní podokenní římsu v arkýři, která se částečně dochovala 
při jižním okraji arkýře a jedná se tak o zbytek vnitřní paneláže a nikoliv o klenební příporu. 
Po  samotném  klenutí  se  tak  nezachovaly  žádné  zřetelné  stopy  a  jeho  řešení  je  velmi 
hypotetické  a  rekonstrukce  je  znesnadněna  řadou  oprav  z  počátku 20.  století.  Nabízí  se 
možnost, že řešení D. Menclové mohlo být správné jen s tím rozdílem, že žebra nad okénkem 
zařezávala přímo do zdi. Samotný náběh klenby není zachován. Nad vítězným obloukem  
se  nachází  vylehčovací  konstrukční  oblouk,  který  byl  skryt  za  vysokým  krovem  střechy 
arkýře.

V exteriéru se z arkýře zachovala především noha arkýře z tesaných kvádrů obdélného 
profilu,  která  je  vytočená  z linie  stěny  shodně  s orientací  chóru  a  soklová  deska  nesoucí 
samotnou  konstrukci  chóru.  Noha  arkýře  je  ve  spolní  části  tvořena  obdélným  pilířem,  

592 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 137
593 Pod okénkem je osazeno několik podélných kvádrů na nichž je průběh přípory zřetelný.
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který je postaven na ose arkýře a je tak šikmý k ploše stěny,  v horní  části  pak přechází  
do osmistranu vystupujícího pěti stranami ze zdi.  Na této noze spočívá několikrát odstupněný 
podkosený sokl chóru, ze kterého v nároží vyrůstají krákorce na nichž se, jak předpokládá  
D.  Menclová,  zvedaly  opěrné  pilířky.594 Z arkýře  se  zachoval  pouze  náběh  jižní  stěny,  
který si dochovat původní členění. Nad parapetní římsou vybíhá velmi jemná okenní profilace 
skládající  se   z výžlabku  s vloženým  oblounkem  vnějšího  rámu  a  hlubokého  výžlabku 
s oblounkem na rohu profilace, který náleží okenní profilaci. Pod římsou se zachovala část 
paneláže,  která  je   pozoruhodná  svým  řešením.  To  spočívalo  v tom,  že  do  vnějších 
odstupněných  rámů  byly  vloženy opracované  desky.595 Představu  o  původní  podobě  nám 
umožňuje Wolfova rytina z konce 18. století, kdy arkýř ještě stál.

Východní  křídlo je  dnes  zachované  jen  z základech,  protože  bylo  odstřeleno 
dynamitem,  když  v roce  1883  údajně  hrozilo  sesutím,596 ale  pravda  je  asi  taková,  
že bylo potřeba laciného stavebního kamene na stavbu nedaleké sýpky. Křídlo opět obsahuje 
tři prostory a je v půdoryse na jižní straně výrazně zalomeno k západu. K jižnímu křídlu byla 
nádvorní zeď východního křídla přistavěna na šmorci. V nádvorní stěně v místech lomu křídla 
je patrná dilatační spára, kterou lze vysvětlit jako předpřípravu výstavby východního traktu, 
při stavbě jižního křídla, která možná dosáhla i výšky prvního patra a na níž navazovaly  
již  zmíněné  šmorci.  Úroveň sklepů je  založená  o 270 cm hlouběji  než  u jižního křídla,  
což bylo důsledkem, že zde terén již výrazně klesá do údolí. Z vyšších částí východního křídla 
se dochoval pouze otisk na severní stěně jižního křídla, na níž je patrné, že místnost přízemí 
byla plochostropá a v prvním patře, v sousedství s kaplí,  klenutá. Zde se nabízí myšlenka, 
vzhledem  k identicky  kosodélnému  půdorysu  místnosti,  že  byla  klenuta  podobně  
jako kaple.597 Rekonstrukci podoby křídla usnadňuje vyobrazení Františka Karla Wolfa z roku 
1788.598 Severně od arkýře kaple se nalézají dvě okénka ve všech podlaží a v suterénu jsou tři 
okénka v trojúhelníku.599 Okénka v prvním patře u kaple odpovídají osvětlení schodiště v síle 
zdi a sousední klenuté místnosti. Severně od lomu se nacházejí opět tři do trojúhelníku řazená 
okénka ve spodní  části  s krákorci  a  zazděným otvorem,  za nimiž  následuje čtveřice  oken 
obdélných, které se opakují i v přízemí. Horní parto obsahuje jen tři okénka. Krajní dvě okna, 
při severním čele, jsou vždy přibližně v ose nad sebou. Pokud Wolf zobrazil věrohodně toto 
průčelí, tak na jeho základě by šlo rekonstruovat uspořádaní asi takto: počet obdélných oken 
odpovídá  počtu  místností,  které  byly  rozvrženy  v úrovni  sklepů,  ale  na  Wolfově  rytině  
je zachycena ještě trojice oken v typické sestavě pro roubené komory, které byli ve 14. století 
na Karlovských i Václavských hradech oblíbené a časté, a proto je její existence více než 
pravděpodobná. Pak ovšem nevychází počet obdélných oken, které jsou v západním křídle 
řazeny vždy po dvou do podélné místnosti. To lze vysvětlit tím, že první patro bylo děleno 
dřevěnými příčkami a obsahovalo jednu klenutou místnost u kaple, roubenou komoru a další 
dvě místnost dělené dřevěnými příčkami, které nerespektovaly dělení ve sklepě a v přízemí, 
kde počet oken odpovídá.  Střední místnost,  vedle roubené komory,  byla  zřejmě vybavena 
kamny kterými se vytápěli přilehlé obytná místnosti, jak ukazuje zachycený komín, pokud  
je skutečně středověkého původu. Zmíněný zazděný portálek a krákorce patří jistě prevétu  
a ilustruje vybavenost tohoto bezpochyby obytného křídla. 

Další ze stavebníků, kteří využili služeb dvorské huti byl nejvyšší hofmistr Jindřich 
Šopek z Dubé,  který  si  nechal  přestavět  starší  šlechtický hrad  Egerberk nedaleko Loktu. 
Počátky hradu spadají do konce 13. století.600 Poprvé se jméno hradu objevuje v predikátu 
Viléma  z Egerberka  roku 1317.  Poté  je  hrad  v majetku  pánu z Egerberku až do poloviny 
594 Ibidem 137.
595 Jan MUK/Olga NOVOSADOVÁ: Hrad Krakovec SHP, SURPMO rkp, 24.
596 Ibidem 13. Cituje Československo v obrazech 1927. 
597 Dobroslava Menclová: Krakovec, statní hrad a okolí. Praha 1956; Eadem: České Hrady II, Praha 1976
598 vyryto A. Pucherou 1796.
599 ty by mohly patřit roubené komoře, která se zachovala i v suterénu jižního křídla.
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století, kdy jej získali Šumburkové. Roku 1384 hrad získal nejvyšší hofmistr Jindřich Šopek 
z Dubé.601 K roku 1386 je zde doložen purkrabí Vítek.602 Po smrti Jindřicha roku 1395 hrad 
zdědili synové Aleš a Jindřich, kteří jej mezi léty 1405 a 1410 prodali Mikuláši Augustinu 
z Prahy.  Ten  se  po  hradě  psal  v letech  1411  a  1412,  ale  následujícího  roku  hrad  prodal 
Vendovi z Ilburka a sám přesídlil na Okoř.603 Hrad pak střídal majitele a v druhé polovině  
16. století  se hrad stal rodovým sídlem pánu z Egerberka. Jako rodové sídlo byl  nahrazen 
v 16. století stavbou zámku Felixpurk a začal pozvolna chátrat. 

Hrad byl vystavěný na výrazném kopci nedaleko Klášterce nad Ohří a jeho původní 
dispozice byla výrazně změněna razantní přestavbou z konce 14. století a dalšími úpravami 
v 15. století. Částečně se zachovala hradba v čelní části hradu a podstatné úseky v podhradí. 
Přestavba  Jindřicha  Šopaka  z Dubé  dala  hradu  současnou  podobu.  Protáhlé  jádro  hradu 
tvořily dva proti sobě stojící paláce,  přičemž první v jihozápadním nároží byl  vestavěn do 
straší obloukem vedené plášťové zdi a měl tak kulaté čelo a druhy palác, již postavený zcela 
nově, měl pravidelný obdélný půdorys a ve spodní úrovni byl vybaven branou do nádvoří. 
Palácová křídla byla spojena hradbou, z části ještě ze starší etapy a na severozápadě byla k 
hradbě  přistavena  drobná  polygonální  věžice.  K  jádru  hradu  na  severovýchodě  přiléhalo 
předhradí  s hospodářskou  budovou.  Vstup  byl  situován  na  jihozápadě  pod  severozápadní 
frontou  jádra  
a zabezpečen byl mohutnou věžovou branou. Hrad i s předhradím obklopoval parkán před 
kterým byl vyhlouben příkop. Na čelní jihovýchodní straně byl ještě před příkopem vyhozen 
mohutný val z něhož se nastupovalo na most k bráně. Samotný nástup byl  pravděpodobně 
zajištěn drobnou průjezdní brankou. Velká část opevnění v předhradí patří již druhé polovině 
14. století.

Nejlépe  zachovanou  stavbou  pocházející  z doby  Václava  IV.  je  plochostropý 
severovýchodní palác, který je již na první pohled dílem dvorské huti. Má téměř pravidelný 
obrys  a  v přízemí  byl  rozdělen  na  dva  nestejně  velké  prostory  z  nichž  menší  obsahoval 
průjezd  do  jádra  hradu.  Nároží  paláce  byla  zpevněna  armováním  z bosovaných  kvádrů, 
typickými pro dvorskou huť. Okna ven se otevírala až v druhém a třetím patře paláce. Přízemí 
a první patro nemělo zřejmě obytný charakter, protože bylo vybavené pouze jedněmi dveřmi 
a jedním okenním otvorem. Druhé patro už obsahovalo obytné místnosti a to sál s kaplí a 
jednu menší místnost nad průjezdem, která byla od sálu oddělená dřevěnou, nebo hrázděnou 
příčkou a  byla  vybavena  prevétem.  Stěny v rozsahu tohoto  patra  májí  dosud zachovanou 
původní  omítku.  Druhé  patro  bylo  přístupné  z nádvorní  pavlače,  která  vedla  na  hradební 
ochoz  a  obíhala  nádvoří  k čelnímu  paláci.  Směrem  ven  se  otevíralo  pravoúhlými  okny 
vsazenými  v hlubokých  nikách  s cihelnými  segmentovými  záklenky  a  byly  na  straně  
do předhradí vybaveny sedilemi. Okna byla původně opatřena kamenným ostěním po kterém 
se zachovaly otisky. 

Ze severovýchodu se do sálu otevírala drobná arkýřová kaple obsažená v síle mohutné 
zdi. Kaple směrem ven byla zakončena dnes již zaniklým drobným arkýřem vystupujícím  
ven třemi stranami a krytým zděnou helmicí.  Kaple byla  klenutá jedním podélným polem 
křížové  žebrové  klenby  a  uzavřená  pěti  stranami  osmiúhelníka  s šestidílnou  paprsčitou 
klenbou. Drobná žebra, s vyžlabenými hranami, vybíhají ze svazkových patek přímo ze zdi 
a svírají drobný svorník. Ukončení žeber v arkýři a při vítězném oblouku není zachované,  
ale  lze  předpokládat,  že  se  zasekávala  přímo do zdi.  Kápě klenby byla  vyzděna  z cihel.  

600 A.  Sedláček  se  domnívá,  že  hrad  založil  Odolen  z Chýše.  August  SEDLÁČEK:  Hrady,  Zámky a  tvrze 
království českého XIV, Praha 1923: s. 72; Podrobněji k hradu: Zdeněk HEFNER: Hrad Egerberg, in: Památky, 
příroda,  život  XXVI,1994,  28-32,  60-65,  92-97;  Friedrich  BERNAU:  Album der  Burgen  und Schlösser  im 
Königsreiche Böhmen I. Saaz 1881.
601 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého XIV, Praha 1923, 72.
602 Ibidem 72.
603 Ibidem. 72; AČ 186, 204.
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Třetí  patro,  zachované  jen  z poloviny  své  původní  výšky,  obsahovalo  podobné  dělení,  
jako v druhém patře, včetně prevétu v menší místnosti.

Čelní jihozápadní palác byl v 15. století výrazně přestavěn a zesílen, což způsobilo,  
že  z původní  přestavby 14.  století  moc  nezbylo.  Suterén  obsahuje  valeně  klenutý  prostor 
v čele oblouku a menší sklep při severozápadní boční zdi patřící k přestavbě konce 14. století. 
Přízemí je zasypané sutinami téměř až do výšky patra a z vnější strany se otevíralo oknem 
v hluboké nice. Podobně bylo osvětleno i první patro a to dvěmi okny, z čehož lze usuzovat, 
že náleží  k přestavbě z konce 14. století,  kdy se příliš nedbalo o zásady obrany.  Nádvorní 
stěna zcela zanikla. Oproti staršímu názoru D. Menclové, že čelní palác měl převážně obranný 
charakter lze vyslovit pochyby. 604 Torzální zachování paláce nedovoluje takové hodnocení.

Mezi  dvořany a  milce,  kteří  si  postavili  nové  sídlo  s použitím dvorské  hutě,  byl  
i Hynek Pluh z Rabštejna, který dostal od Václava IV. svolení znovu postavit hrad Kynžvart. 
Hynek Pluh pocházel stejně jako ostatní milci Václava IV. z nižší šlechty a díky královské 
přízni  dosáhl  značně  vysokých  pozic.  Zpočátku  se  stal  královským  hejtmanem  na  hradě 
Störensteině v Horní Falci,605 krátce na to roku 1383 se stane členem královské rady a o rok 
později tj. 1384 se stane i královským hejtmanem Chebska. Poslední úřad získal roku 1397, 
kdy se stal nejvyšším maršálkem, zemřel roku 1401. 

Pozůstatky  hradu  se  nacházejí  na  zalesněném,  vysokém  a  protáhlém  ostrohu  nad 
stejnojmennými lázněmi. Jak jméno napovídá, původně se jednalo asi o královské založení, 
a  to  již  z poloviny 13.  století,606 ale  již  koncem téhož  století  je  v majetku  Hartemberků.  
Roku 1347 byl hrad, jako sídlo lapků dobyt Janem Lucemburským a rozbořen.607 Hrad poté 
spadal  do  panství  Boršengrýn,  které  si  roku  1395  Hincík  Pluh  z Rabštejna  vyměnil  
se Zikmundem Hulerem a to za hrad Orlík.608 Boršengrýnské panství mu vyhovovalo svou 
polohou,  ale  samotný  hrad  Boršegryn  stál  daleko  za  standardem  doby  a  ani  se  zdaleka 
nerovnal Orlíku, jeho podoba připomínala spíše velkou tvrz. To vyřešil tím, že si na králi,  
při jeho návratu z cesty do Francie roku 1398, které se také účastnil,  vymohl povolení na 
obnovu ruin staršího hradu,609 jehož obnova byla do té doby zakázána. Před svou smrtí 1401 
jej  prodal  pánům  z Plavna,610 poté  se  na  hradě  vystřídali  Šlikové  a  páni  z Gutštejna.  
Hrad zanikl až za třicetileté války po vypálení roku 1648.

Z původního hradu ze 13. století evidentně nezůstalo nic víc, než staveniště a jméno 
hradu.  Přestavba  Hyncíka  Pluha  z Rabštejna  se  prakticky  rovnala  novostavbě  a  přesto,  
že se na hradě nezachovaly žádné architektonické články, které by bezpečně prokázaly účast 
dvorské hutě, tak na základě půdorysného a hmotového řešení nemůžeme pochybovat o tom, 
že hrad je dílem dvorské huti. Trojdílná dispozice hradu se nachází na protáhlém hřebeni  
jež na třech stranách spadal strmě do údolí. Hrad byl přístupný ze severu, po ostrohu, přes 
štíhlé  předhradí  obklopené  příkopem,  kde  se  nacházela  první  brána  proražená  v hradbě,  
která  je bráněna čtverhrannou věží.  Předhradí bylo  dodatečně rozděleno příčným křídlem. 
Přední část zůstala bez zástavby a měla obranný charakter, v zadní časti vznikly hospodářské 
budovy na půdoryse L a kratší křídlo, jak již bylo naznačeno, dělilo předhradí. 

Na  předhradí  poměrně  volně  navazovalo  jádro hradu  a  bylo  opevněno  vlastním 
okruhem příkopů a obklopoval jej parkán.  Jádro mělo lichoběžný tvar zužující se směrem 
k jihu. Čelní stranu tvořila rovná a vysoká hradba ze které při východní straně vystupovala 

604 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976,148 – 149.
605 Hrad bohužel zcela zanikl, v 17. století byl rozebrán na stavbu nedalekého kostela. 
606 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 315; August Sedláček: Hrady, 
Zámky a tvrze království českého XIV, Praha 1905, 60. 
607 Ibidem 60.
608 Ibidem 60.
609 Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské. Svazek II, František PALACKÝ (ed.), Praha 
1842, 200, 201.
610 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého XIV, Praha 1905, 60.
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věžová brána a na opačné straně západní velká věž.  Z rohů čelní  brány pak běžely rovné 
kurtiny  hradebních  zdí  do  zadní  části,  kterou  vyplňoval  velký  palác  založený  na  téměř 
čtvercovém půdoryse. Hrad tak vzdáleně připomíná skladbu šlechtických hradů 13. století,  
ale provedení ukazuje již na zcela jinou atmosféru. 

Nejpozoruhodnější  je  řešení  čelní  vstupní  strany hradu,  které,  jak  bylo  již  řečeno, 
tvořila vysoká čelní hradba, dnes již převážně se sesutým lícem, flankovaná z jedné strany 
stavbou věže a mírně předstupující věžovou branou vytočenou z osy ostrohu více na východ. 
Je to především věž, která ztratila klasickou podobu bergfritové věže a stala se spíše baštou, 
podobně jako o deset let dříve věž na Krakovci, a s tím přijala i zcela jiný tvar. Je založená 
na podkovovitém půdoryse a čelní strana je tvořená mírně zploštělým obloukem, ale na rozdíl 
od krakovské nestojí v čele dispozice, ale na rohu ze kterého je vysunuta celou svou hmotou. 
Bočními rovnými stranami směřuje do parkánu, do něhož je zapojena a tvoří s ním stavební 
celek. Vnitřní dutina nerespektuje tvar věže a je pravidelně obdélná. Věž byla v horní patru 
vybavena střílnovými okénky svěřujícími mimo jádro hradu. Věž byla evidentně zapojena  
do obranného ochozu neseného na hradbě a s níž měla stejnou výšku. Podobně mohla být 
řešena i brána, ale ta zcela zanikla až na terénní reliéf a několik drobných úseků zdiva boční 
stěny při čelní hradbě. 

V zadní  části  dispozice  vznikl  téměř  čtvercový  třípatrový  věžový  palác z něhož  
se  zachovala  jen  západní  zeď  s vylomeným  otvorem  po  okně  v  patře  a  terénní  relikty. 
Podstatně  zachovalejší  stav zachytil  v polovině 19.  století  F.  A.  Heber.  Při  jeho návštěvě 
z paláce stála nejen již zmíněná severní zeď, která tehdy dosahovala podstatně větší výšky,  
ale také zeď nádvorní a část vnitřního dělení. Na pohledu ze západu zdivo paláce vystupuje 
podstatně výše než věž a to o dvě patra. Na jiném pohledu z nádvoří jsou na nádvorní zdi 
patrné tři otvory. První z nich je vylomen do úrovně suterénu, druhý je poměrně vysoko nad 
terénem a odpovídá tak výšce prvního patra, třetí patrný již na pohledu ze západu, je v úrovni 
druhého patra a je výrazně posunut k hradbě a pravděpodobně se tak jedná o vstup na ochoz. 
Palác  byl  uvnitř  dvoutraktový.  Nádvorní  větší  trakt  byl  podle  F.  X.  Hebera  ještě  dělen 
příčkou. Vnitřní nádvoří zůstalo bez další zástavby. 

Mezi předními milci Václava IV. se ocitl i jeden z příslušníku staré šlechty, a to Petr 
z Vartenberka a na Kosti. Svojí dvorskou službu zahájil ještě za života Karla IV., a to nejdříve 
jako mistr královské komory a krátce na to i jako nejvyšší hofmistr císaře Karla IV., kterou 
vykonával až do smrti císaře roku 1378. Za Václava IV. byl členem královské rady a zastával 
úřad nejvyššího purkrabího Pražského hradu. Petr z Vartemberka jistě zaznamenal  posun ve 
standardech bydlení, kdy si ostatní  milci  Václava IV., většinou pocházející z nižší šlechty, 
staví  mimořádně luxusní  hrady a  zdá se,  že  Petr  nechtěl  zůstat  pozadu a především jako 
purkrabí Pražského hradu jistě měl nasvědomí přestavbu Starého paláce, která právě v té době 
probíhala.  Rozhodl  se  tedy  modernizovat  právě  dokončovaný  hrad  Kost611 a  samozřejmě 
využil  služeb  dvorských  kameníků,  kteří  působili  na  stavbě  katedrály  a  Staroměstské 
mostecké věže.612 Hrad byl založen krátce před polovinou 14. století a poprvé se připomíná 

611 Literatura k hradu: August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého X, Praha 1895, 80-96; 
Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 186-188; Dobroslava MENCLOVÁ/Břetislav ŠTORM: 
Kost, státní hrad a okolí, Praha 1957; Dobroslava MENCLOVÁ/Jaroslav WAGNER: Kost, státní hrad a 
památky v okolí. Praha 1966; Břetislav ŠTORM: Obnova státního hradu Kosti, in: Zprávy památkové péče XIII, 
1953, 193; Idem:  Nálezy na státním hradě Kosti, in: Zprávy památkové péče XIV, 1953, 94-95; Idem: Nové 
nálezy ve věžovém pláci na Kosti, in: Zprávy památkové péče XIV, 1953, 251-252; Tomáš DURDÍK: 
Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 273-275; Dobroslav Líbal: Katalog gotické architektury 
v České republice do husitských válek, Praha 2001, 193-194; Michal Panáček: Otopné zařízení obytného sálu ve 
Velké věži na hradě Kost, in: Svorník I, 2003, 129-140. Idem: Okna Vartemberského paláce a Velké věže na 
hradě Kost, in: Svorník II, 2004, 91-102. 
612 Na věži se nalézá kamenické značka, která je přítomna právě na těchto dvou stavbách, později podobnou 
značku registrujeme na Točníku ve sklepě horního paláce. 
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roku 1349, kdy se po něm píše Beneš z Vartenberka.613 Tehdy vzniká severní hranolová věž. 
Následně  je  hrad  razantně  přestavěn  do  současné  podoby,  přestavba  byla  zahájena  
asi  s nástupem  Petra  z Varteberka  roku  1376.  Tehdy  vzniká  současný  areál  hradu,  
který se ještě váže na předlohy hradů Karla IV. což se projevilo v podobě paláce. Ale stavba 
se  protáhla  až  do doby působení  dvorské  hutě,  která  realizovala  dokončení  Velké  věže,  
jejíž  poslední  čtvrté  patro  bylo  dokončované  v samotném závěru  80.  let  14.  století,  nebo 
kolem roku 1390,614 což posunuje starší datování D. Menclové, která tuto přestavbu kladla  
do počátku 80. let.615 Dále se tato huť podílela na vzniku drobné, ale kvalitně provedené kaple 
sv.  Anny a zasáhla i  do podoby paláce.  Hrad byl  ve vlastnictví  Petra někdy do počátku  
15. století  a nesledně přechází do majetku Jana z Kunštátu. Další majitel  je Mikuláš Zajíc 
z Házemburka,  který roku 1414 (1424?) podává kaplana v nové hradní kapli.616 V majetku 
tohoto rodu hrad vydržel až do konce 15. století, kdy jej převzali Šelberkové a následně se zde 
střídají Biberštejnové a Lobkovicové. 

Působení  dvorské hutě se týká především pátého patra  věže,  kde vzniknul  luxusně 
vybavený  sál,  který  se  rozkládal  v celém rozsahu věže.  Je  evidentní,  že  toto  horní  patro 
nebylo  součástí  původního  záměru,  ale  není  zcela  jisté,  zda  tato  změna  přišla  v průběhu 
stavby, nebo zda věž byla již dokončena a teprve dodatečně zvýšena. Nižší patro má totiž 
charakter nejsvrchnějšího patra. Sál v pátém patře měl rozměr 10 x 7,5 m, ale nebyl zcela 
pravoúhlý, věž byla totiž vestavěna do rohu hradního areálu, který svíral tupý úhel a věž tuto 
linii respektovala. Sál je osvětlen ze všech stran okny s vnitřním křížem,617 která jsou osazena 
v hlubokých půlkruhově klenutých nikách s bočními sedilemi.  V delších stranách sálu jsou 
osazena vždy dvě okna a v kratší straně jedno v ose místnosti. Okna dosud mají zachována 
ostění včetně příčníků, pouze jsou odstraněny střední sloupky. Okna jsou v podstatě dvojího 
druhu, jedny jsou děleny prostým křížem, zatím co druhé v horní část obsahují čtyřlist. Sál byl 
vytápěn asi krbem při severní zdi, i když forma vytápění není zcela jistá.618 K vybavení sálu 
patří  jedno z nejkrásněji  vyjádřených teresorií,  které  se  nacházejí  v profánních  místostech. 
Tresorium  je  vestavěno  nakoso  do  ostrého  severovýchodního  rohu  sálu  a  je  neseno 
profilovanou  římsou.  Uvnitř  se  nalézá  drobná,  valeně  zaklenutá,  skříňka,  která  zasahuje  
do  hloubky  zdi.  Čtvercový  otvor  je  opatřen  ozubem pro  dvířka  a  je  lemován  profilem,  
který  se  skládá  z pásku,  výžlabku,  oblounku a  výžlabku,  profilace  je  ukončena  drobným 
ústupkem.  Nad  dvířky  se  nachází  nádherný  vimperk,  který  je  tvořen  oslím  oblokem,  
který  je  nesen  dvěmi  drobnými  kuželovými  konzolami  s jemnou  římsou.  Oslí  oblouk  
je vyplněn slepou kružbou, jejíž nosy přerůstají  do lilií.  K vybavení sálu pařil  i  rozměrný 
arkýř ve východní zdi, který se již nedochoval. O jeho existenci svědčí tři mohutné krákorce 

a vstup vedený z okenní niky. Pravděpodobně se jednalo o prevét, který se v této době 
stává standardem obytných prostor. 

Nad pátým podlažím se nachází  ještě šesté,  které  bylo již součástí  řešení ochozu.  
Jeho stěny jsou výrazně užší a jsou vystavěny na vnitřním okraji zdi věže, čímž vznikl prostor 
pro obranný ochoz. Jak tento ochoz a zastřešení věže vypadalo není zcela jasné. 

Při severní zdi jádra, v bezprostřední blízkosti brány ve zlomu hradby, vznikla nová 
kaple  zasvěcena  sv.  Anně,  původně  sv.  Janu  Křtiteli,  která  doplnila  starší  kapli  v paláci 
zasvěcenou P.  Marii.  Kaple  je  menších  rozměrů  a  je  orientovaná  k východu,  má  krátkou 

613 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého X, Praha 1895, 85
614 datování vychází ze stáří trámu ve věži, které jsou dendrochronologický datovány do let 1387/89 a 1388/89. 
viz: http://www.dendrochronologie.cz/ č. 1820, 1824; též i Michal Panáček: Otopné zařízení obytného sálu ve 
Velké věži na hradě Kost, in: Svorník I, 2003, 139 poznámka č. 2)
615 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 174.
616 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého X, Praha 1895, 86
617 Velmi podrobně k podobě oken: Michal Panáček Okna Vartemberského paláce a Velké věže na hradě Kost, 
in: Svorník II, 2004, 91-102. 
618 Idem: Otopné zařízení obytného sálu ve Velké věži na hradě Kost, in: Svorník I, 2003, 129-140
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podélnou  loď  uzavřenou  dvěmi  stranami  trojúhelníka.  Interiér  kaple  je  bohužel  zaklenut 
mladší  renesanční  valenou  klenbou,  která  nahradila  původní  gotickou  neznámého  řešení. 
Kaple je přístupná bohatě  profilovaným hrotitým portálem,  který je v horní části  lemován 
archivoltou  nesenou na  dvou konzolách,  které  jsou příbuzné  konzolám ve  věži.  Profilace 
portálu vyrůstá z trnože, která obíhá kapli po celém obvodu. Loď kaple je osvětlena pouze 
z nádvoří a to dvěmi okny v jižní zdi a jedním oknem v závěru. Západní okno je poněkud 
kratší,  nachází se totiž nad vstupem. Všechna okna jsou dvojdílná s kružbou ve vrcholu – 
sférický čtyřlist. Jedno z oken si zachovalo původní vitráž, která pochází z doby kolem roku 
1400. Námětem je madona s děckem a sv. Jiří s korouhví. 

Činnost dvorské hutě se dotkla i paláce, kde ve třetím podlaží v severní části nádvorní 
zdi vzniklo typické václavské okno. Okno bylo vybaveno vnitřním křížem a mělo profilované 
ostění hlubokým čtvrtvýžlabkem a oblounkem. 

Následující  stavebník  sice  nepatřil  do  okruhu  králových  milců  a  dvořanů,  
ale i přesto měl přístup ke dvorské huti. Něpr z Roupova byl v letech 1380 až 1393 hofmistr 
Jana z Jenštejna a je tak téměř jisté, že se přes tento úřad dostal do kontaktu s dvorskou hutí, 
která byla svého času činná i pro arcibiskupa.619  Něpr si nechal přestavět svůj starší rodový 
hrad Roupov.620 Hrad vystavěný na konci ostrohu podlouhlého návrší orientovaného východ 
– západ ve stejnojmenné obci nedaleko Přeštic a Švihova vznikl již na konci 13. století a za 
jeho  zakladatele  se  považuje  Něpr  z Roupova.  V letech  1370  –  90  vlastní  hrad  
Purkart I. z Roupova a po něm jeho synové Purkart II. a Něpr.621 V majetku rodu zůstal až do 
16. století.  Poté hrad upadá do bezvýznamnosti a roku 1707 je připojen k panství Červené 
Poříčí.

Něprova přestavba staršího rodového hradu byla tak razantní, že z původní dispozice 
není nic známo, snad jen to, že pravděpodobně stála na vyvýšené skalní terase v jižní části 
hradu. Areál hradu byl v pozdní gotice a renesanci několikrát výrazně přestavěn a v předhradí 
vzniklo  mohutné  opevnění  s dělovými  baštami.  Vlastní  jádro  hradu  bylo  situované  
na  samotném  konci  ostrohu  a  původně  bylo  v celém  svém  obvodu  obtočeno  příkopem 
vylámaným ve skále. Dispozici hradu dnes tvoří tři palácová křídla sevřená kolem podélného 
nádvoří  uzavřená  v čelní  východní  straně,  stavbou  známé  pozdně  gotické  kuchyně  
a  k ní  přilehlé  brány.  Západnímu křídlu  dosud nesoucímu stopy Něprovy přestavby bývá 
mylně připisována věžová podoba známá z Willenbegovi kresby a knižní malby z poloviny 
18. století.622 Jižní palác vznikl na skalní terase a v současné době je odhalován jeho půdorys, 
který  dosud  nebyl  znám a  obsahuje  základ  zmíněné  věže.  Severní  křídlo  je  zachované  
do úrovně přízemí a je ve velmi špatném stavu. 

K přestavbě Něpra z konce 14. století  můžeme bezpochyby připočíst  západní  palác 
v zadní části hradu. Měl obdélný mírně lichoběžný půdorys, který byl daný protažením osy 
nádvorních  zdí  bočních  křídel  paláce  z nichž  jižní  stálo  na  skalní  terase  a  dosahovalo  
tak v přízemí výšky druhého patra. Palác v  zadní části vystupoval z obrysu hradu. Z paláce se 
dosud  zachovalo  průčelí  orientované  do  nádvoří,  které  dosahuje  výšky  dvou  pater.  
Přízemí bylo nízké, zaklenuté valenou klenbou a v čelní stěně prolomené obdélným portálem 
v hluboké segmentově  zaklenuté  nice a drobným oknem s okoseným ostěním.  První  patro 
bylo již obytné a do nádvoří se otevíralo vstupem a jedním oknem. Severní okno je částečně 

619 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 142.
620 Literatura k hradu: August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého IX, Praha1892, 193-202; 
Dobroslava MENCLOVÁ: Hrady Skála a Roupov, Praha1946; Eadem: České Hrady II, Praha 1976, 142-143; 
Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 483-485; Idem: Zříceniny hradů, tvrzí a 
zámků, Západní Čechy, Praha 2005, 186-189; Jan ANDRELE/Jiří ŠKABRADA: Pozdně gotická dělová bašta na 
hradě Roupově, Průzkumy památek VII/2, 2000, 3-14. 
621 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého IX, Praha1892, 199.
622 Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1996, 484,
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zazděné a jižní otvor byl podle D. Menclové vstupem.623 Prostor byl klenut valenou klenbou. 
Druhé patro bylo klenuté dvěmi poli křížové klenby a do nádvoří bylo vybaveno stejně jako 
první patro dvěmi obdélnými okny v segmentově klenutých nikách a opět s  vybouranými 
sedilemi  a  poprsní.  Okna  měla  kamenné  ostění  částečně  zachované  v severním  okně.  
Velmi  torzálně  zachovaný  pozůstatek  stojky  a  překladu  z měkkého  pískovce  nese  zbytky 
profilace, která se skládala buďto ze zdvojeného vyžlabení, nebo z okosené hrany se stezkou 
a  vyžlabením vnitřního  rámu.  Okna byla  jistě  vybavena  vnitřním křížem.  V severní  stěně 
paláce  v úrovni  druhého patra  je  proražen  dveřní  otvor  vedoucí  do  sousedního  severního 
křídla, který byl opatřen ostěním z obou stran. 

Výtvarně nejpozoruhodnějším prvkem prostoru druhého patra byla  křížová žebrová 
klenba ze které se zachovaly tři konzoly a otisk klenby v omítce na severní i na dvorní stěně. 
Klenba  podobně  jako  na  Krakovci  nerespektuje  nepravidelný  mírně  konický  půdorys 
místnosti.  Klenba  zřejmě  vymezovala  pravoúhlý  obdélník  o dvou polích,  která  vycházela 
z užší východní stěny a na západní širší pak již nemohla dosednout do koutů, kam by logicky 
dosedat měla a tak se konzoly ocitly mimo kouty.  Prostor mezi klenebními poli a severní 
stěnou byl vyplněn úzkým pruhem valené klenby vyzděné z cihel z níž se zachovala pata  
u  severní  konzoly.  Z klenby se  zachovaly  pouze  tři  těžce  poškozené  konzoly  s žeberními 
náběhy. Všechny jsou provedeny z měkkého pískovce, který vlivem deště ztratil svůj původní 
povrch a původní tvar konzol, tak je zřetelný jen z části, a v případě žeberních náběhů, které 
byly provedeny ještě z méně kvalitního materiálu je identifikace původního profilu jen velmi 
přibližná.  Všechny tři konzoly vystupovaly ze zdi pěti stranami osmiúhelníku a ve spodní 
časti krycí desky byli lemovány vyžlabením přecházejícím ve zploštělý kulový útvar vzdáleně 
připomínající poupě. Severní konzola měla pouze poupě a je relativně čitelná; střední je těžce 
poškozená a její tvar byl doslova smyt vodou, ale pravděpodobně měla protáhlý tvar podobný 
jižní; jižní konzola je poměrně dobře zachovaná a na kulovitý tvar poupěte, pod krycí deskou, 
je připojen motiv kříže. Zdá se, že konzoly volně přecházely do náběhu klenby, což vzhledem 
k porušenému stavu není zcela jasné, a jejich nárožní okosené hrany přecházely ve vyžlabení 
žeber. 

Jižní palác vystavěný na vyvýšené skalní terase, kde se patrně nacházelo jádro staršího 
hradu ze 13. století, měl v nově odkryté západní části obdélný podélně orientovaný půdorys, 
který obsahoval rozměrnou prostoru předstupující  před východní frontu západního paláce  
a pokračoval dále k východu, kde dosud není odkryt a jeho řešení, při čelní východní straně, 
není vůbec jasné. Jeho přízemí odpovídalo výšce druhého patra západního paláce se kterým 
byl  spjat  relativně  širokou  a  směrem  k východu  se  výrazně  rozšiřující  zdí.  
Tato zeď pokračovala směrem k východu tvořila plentu před skalní stěnou terasy,  na které 
stojí  palác.  Tyto  odhalené  základy  odpovídají  obytné  věži,  která  je  známá  z dobových 
vyobrazení.  Věž  na  obou  zmíněných  vyobrazeních  převyšuje  ostatní  téměř  vyrovnanou 
zástavbu  nejméně  o  dvě  patra  a  je  kryta  dlátkovou  střechou  s nárožními  věžičkami.  
Na Willenbergově kresbě je navíc věž založena na sklaním náběhu, což je zcela v rozporu  
se základy západního křídla, které sahají až do příkopu, ale dobře odpovídá jižnímu křídlu  
na skalní terase. 

Severní palác byl  protáhlý pravoúhlý obdélník zabírající  celou severní frontu jádra 
hradu.  Je  zachovaný  do  výšky  přízemí,  kromě  stěny  při  západním  paláci,  kde  je  zdivo 
zachováno  až  do  výšky  druhého  patra.  V čelní  části  palác  obsahoval  dvě  nestejně  velké 
místnosti z nichž větší je klenutá. Křídlo se ve střední části zužuje o šířku ochozu a ve střední 
části obsahovalo tři klenuté prostory. Západní prostor přilehlý k západnímu křídlu je oddělen 
příčkou, která je v podstatě  pokračování dvorní fasády západního křídla.  V patře byl  tento 
prostor  vybaven  roubenou  komorou  a  později  zaklenut,  jak  ukazují  otisky  na  jižní  stěně 
severní  zdi  sousedního  křídla.  Druhé  patro  bylo  propojeno  portálem  s klenutým  sálem 

623 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 142
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v západním křídle a vedle vstupu se nachází obdélná nika na vestavěnou skřínku do síly zdi. 
Křídlo  vzniklo  asi  současně  se  západním  křídlem,  ale  bylo  později  výrazně  přestavěno  
a vylepšováno. Jeho pozdější podoba je výborně zobrazena na Willenbergově kresbě z roku 
1602, kde má výškově akcentovanou východní širší  část  a protilehlou  západní,  které  jsou 
trojpodlažní.  Čelní východní je zastřešená vysokou dlátkovou střechou postavenou napříč  
a podobně je řešena i západní jen s tím, že střecha je souběžná se sedlovou střechou nižší 
střední  části.  Střední  část  je  dvoupatrová  a  třetí  patro  tvoří  hrázděný  obranný  ochoz.  
Západní  křídlo  vystupuje  jen  částečně  a  je  stejně  vysoké  jako střední  dvoupatrová  část,  
je rovněž vybaveno obranným ochozem a v druhém patře je zachycen prevét. K severnímu 
průčelí  paláce  jsou  přilehlé  vysoké  a  štíhlé  renesanční  věžičky  z nichž  jsou  doposud 
zachované základy. 

Další  účast  dvorské  hutě  registrujeme  na  Starých  hradech  u  Libáně.624 Kdo  byl 
stavitelem hradu není zcela jisté, někdy se uvádí Vilém ze Staré,625 který ovšem vedl vleklé 
spory o panství,626 dále se zmiňuje i jeho syn Smil Flaška z Pardubic,627 ten ale držel panství 
jen epizodicky a krátce poté co jej zdědil jej prodal. V úvahu připadá i další vlastník Pavel 
z Jenštejna,  mladší  bratr  pražského  arcibiskupa,  který  měl  přes  bratra  jistě  přístup 
k dvorskému prostředí. Staré hrady u Libáně je poměrně staré sídlo, archeologicky doložené 
osídlení pochází již ze 13. století. Z počátku zde existovala nenáročná tvrz,628 která se poprvé 
připomíná  roku 1340 jako majetek  Arnošta  ze  Staré,  otce  pražského arcibiskupa  Arnošta 
z Pardubic. V majetku rodiny zůstala Stará, jak se tenkrát ves jmenovala, až do roku 1393, 
kdy ji Smil Flaška z Pardubic prodal Pavlu z Jenšejna a v majetku tohoto rodu hrad zůstal  
až do roku 1418.629 Následně se na hradě střídají majitelé. 

Hrad stojí na nejisté kvalitativní hranici mezi náročnou tvrzí a hradem, podobně jako 
Hradešín, nebo Průhonice. Základem hradu se stal podélný dvoupatrový palác a dnes je tato 
budova  zastavěna  v rámci  západního  křídlo  renesančního  zámku  a  ostatní  zástavba  
je neznámá. Palác obsahoval tři stejně velké místnosti. K  západní straně paláce je přiložen 
přístavek, který mohl mít i podobu věže. Střední místnost obsahovala čtyřramenné vřetenové 
schodiště,  které  spojovalo jednotlivá  patra.  Hlavní  obytné  místnosti  se nalézaly v prvním  
a  druhém podlaží.   V prvním podlaží  byla  střední  místnost  zaklenuta  křížovou  žebrovou 
klenbou. Žebra měla hruškový profil a dosedala do oblých koutových přípor s výjimkou toho 
žebra, které dosedalo na okosenou hranu schodiště, kde je žebro neseno kružbovou konzolou. 
Přístup do této úrovně vedl z pavlače hrotitým bohatě profilovaným portálem. Ostatní vstupy, 
které  vedou ze střední  místnosti  do dalších částí  paláce jsou rovněž náročně provedeny.  
Jedná se o sedlové portály s velmi bohatou profilací. Zvláště portálek, který vedl do severní 
místnosti je mimořádně náročný a dá se srovnávat dokonce i s portálem v hlavní síní horního 
paláce  na  Točníku.  Místnosti  jsou  oproti  vysoké  kvalitě  provedení  portálů  i  schodiště 
osvětleny pouze úzkými okny ve východní zdi. Z druhé patra se zachovala pouze východní 
stěna s řadou velkých oken. 

624 Literatura k hradu: August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého X, Praha 1895, 301-306; 
Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 186-188; UPČ 3, 410-411; Zdeněk FIŠERA: Staré 
hrady, in: Encyklopedie českých tvrzí III, Praha 2003, 739 
625 Zdeněk FIŠERA: Staré hrady, in: Encyklopedie českých tvrzí III, Praha 2003, 739 
626 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého X, Praha 1895, 303
627 Dobroslava MENCLOVÁ: České Hrady II, Praha 1976, 186
628 Zdeněk FIŠERA: Staré hrady, in: Encyklopedie českých tvrzí III, Praha 2003, 739. 
629 August SEDLÁČEK: Hrady, Zámky a tvrze království českého X, Praha 1895, 303
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