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Anotace 

Diplomová práce „Stavební podoba hradu Karlštejna v době Karla IV.“ se nejprve 

zabývá historickými zprávami jak o samotném založení hradu Karlštejna, tak o dalších 

událostech v době života Karla IV. a vztahuje je ke stavební podobě hradu. Hlavní část 

práce spočívá na podrobném popisu stavby s přihlédnutím k dřívějším zjištěním, 

průzkumům a plánům. Dále je tato stavební podoba hradu zasazena do kontextu dalších 

hradů založených Karlem IV. a detailněji se věnuje stavební struktuře dochovaných 

hradů Kašperku, Radyni, Karlshausu a Laufu an der Pegnitz. Jelikož hrady ve 14. století 

obecně sloužily především obytným účelům, v práci je přihlédnuto také ke skladbě 

prostor v souvislosti s obytnými složkami stavby, jako jsou různé druhy vytápění, okna 

apod.   

 

Klí čová slova 

Karlštejn, Karel IV., středověk, hradní architektura, 14. století 

 

Abstract 

The form of Karlstejn Castle at the time of Charles IV. 

Diploma thesis “ The form of Karlstejn Castle at the time of Charles IV.”  deals at 

first with historical reports not only about the foundation of the castle itself but also 

about additional events during the life of Charles IV. These events are put in context of 

the construction form of the castle. The main part of this text is focused on the 

comprehensive description of the building taking into account previous research and 

construction plans. Then its construction form is compared with other castles founded 

by Charles IV. In particular castles Kasperk, Radyne, Karlshaus and Lauf an der Pegnitz 

are studied in detail. Since in general, castles in the 14th century served primarily 

residential purposes, this thesis also mentions Karlstejn’s indoor arrangements and such 

building components as heating systems, windows, etc. 
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1 Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá stavební podobou hradu Karlštejna v době jeho 

stavby a případných dalších stavebních proměn, které se udály ještě za života Karla IV. 

I přes velký zájem badatelů o tento hrad zůstává jeho stavební podoba poněkud na 

okraji zájmu. Na hradě nebyl nikdy proveden standardní stavebně-historický průzkum, 

snad i z důvodů nemožnosti destruktivního výzkumu. Avšak ze srovnání s dalšími 

poměrně nedávno dobře probádanými hrady, které založil Karel IV., vznikne snad 

celkovější obraz možné dřívější podoby Karlštejna. 

Práce vychází především z nových výzkumů, které se na hradě uskutečnily. Dále 

z dokumentace J. Mockera,1 která poměrně detailně zachycuje stav hradu před jeho 

restaurací a také ze srovnání s ostatními hrady založenými Karlem IV., z nichž některé, 

stejně tak jako Karlštejn, nesly jeho jméno ve svém názvu. Umělecké výzdoby hradu se 

práce dotýká jen v případě, že se konkrétně vztahuje k jeho architektuře. 

První kapitola shrnuje poznatky a problémy týkající se založení hradu a jeho nejstarší 

historie a vychází především z nejnovějších názorů historiků. 

Další kapitola se již věnuje stavební podobě jednotlivých celků hradu zejména 

s přihlédnutím k obytným funkcím hradu. Avšak zejména vzhledem k rozsáhlé 

restauraci hradu v 19. století se ani nemůže jednat o nezpochybnitelná fakta. Spíše se 

jedná o jakýsi nástin čerpající jak z Mockerových skicářů a jeho dopisů, tak z další 

literatury, která však často čerpala právě z tohoto původního pramene, ale také 

z průzkumů, uskutečněných na hradě v posledních desetiletích.   

Předposlední a poslední kapitola se zabývá Karlštejnem v kontextu hradů Karla IV. 

s přihlédnutím k některým podobnostem s předpokladem, že obytný standard bude na 

Karlštejně stejný ne-li vyšší.  

Na hradech Karla IV. lze pozorovat vrcholné vývojové tendence 14. století, ve které 

se projevuje zejména rozvoj obytné složky. Netvoří však tak ucelenou a početnou 

skupinu jako hrady Přemysla Otakara II. Poměrně různorodé hrady Karla IV. se 

vyznačují především tím, že jejich architektonická koncepce často souvisela s jejich 

funkcí, ale i přesto mají společné některé znaky. Tyto hrady obvykle obsahují obvykle 

dvoupatrový plochostropý obdélný palác, ve kterém se nacházejí sestavy velkého sálu, 

zateplené světnice, komnaty, popř. i otevřené kaple. Protože mnoho hradů z doby Karla 

IV. buď zaniklo, nebo bylo silně přestavěno, práce si neklade za cíl interpretovat 

                                                 
1 MOCKER/STŘELBA/NEUGEBAUER 1897. 
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stavební podobu těchto hradů z dob Karla IV., ale čerpá hlavně z dochovaných nebo 

velmi málo přestavěných hradů.  

Ráda bych se zaměřila na hrad ne tak z pohledu ideového a manifestačního jako 

spíše z pohledu architektonického s další funkční a provozní problematikou 

středověkého hradu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 Přehled dosavadního bádání 
 

Pro počátky hradu mají velký význam údaje z kronik. Největší hodnotu má Kronika 

Beneše Krabice z Weitmile (zmínka o založení hradu, o zázraku s prstem sv. Mikuláše, 

o relikviích po roce 1354, o vysvěcení kaple sv. Kříže).2 Dále Kronika Františka 

Pražského (o říšských relikvích)3 a Kronika Giovanniho Marignoly (o zázraku s prstem 

sv. Mikuláše a výzdobě komnaty v paláci).4 Dalším významným pramenem je samotná 

zakládající listina karlštejnské kapituly.5 Dalšími prameny s nejistou výpovědní 

hodnotou jsou kronika Václava Hájka z Libočan6 a Budyšínský rukopis.7 B. Balbín 

podal dva podrobné popisy Karlštejna.8 Listy karlštejnského děkanství publikoval 

J. Teige.9 

Nejstaršími dějinami hradu v souvislosti s jeho stavební podobou se nejpodrobněji 

zabýval F. Fišer,10 jehož celoživotní dílo bylo vydáno až posmrtně, avšak mnohým 

badatelům bylo známo již dříve. O přesném dnu založení hradu pojednává 

L. Gottfried11 a později se také kriticky vyjadřuje k dalším dochovaným pramenům.12 

F. Kavka13 v krátkém článku pojednal o účelu a poslání hradu, ke kterému napsala dříve 

D. Menclová vyčerpávající stať.14 Dějinám hradu v průběhu staletí se věnoval 

A. Sedláček15 a M. Vilímková.16 

 Uměleckohistorická bádání o Karlštejnu se mnoho let věnovala především jeho 

umělecké výzdobě. Stavebním dějinám je věnováno neúměrně méně literatury. I přes 

jeho význam nebyl hradu nikdy zpracován standardní stavebně-historický průzkum. 

Částečně se dochovala korespondence J. Mockera s F. Schmidtem,17 dopisy se týkají 

                                                 
2 FRB IV .  
3 FRB IV . 
4 FRB III . 
5 RBM VI. 
6 HÁJEK 1541. 
7 Budyšínský rukopis, f. 111 rukopisu č. 32, Gersdorfská knihovna, Stadtbibliothek Bautzen 
(http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=request_document&docId=rec1415
451919_56, vyhledáno 20. 3. 2015). 
8 BALBÍN 1665; BALBÍN 1681. 
9
 TEIGE 1907. 

10
 FIŠER 1996. 

11
 GOTTFRIED 1994. 

12
 GOTTFRIED 1997. 

13
 KAVKA 1997. 

14
 MENCLOVÁ 1957. 

15
 SEDLÁČEK 1889. 

16
 V ILÍMKOVÁ 1974. 

17
 V ILÍMKOVÁ 1974. 
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především konzultace restaurace kostela Panny Marie, problémy zastřešení budov 

vnitřního hradu a jejich podsebití a záchrany některých úseků zdí. Následují dopisy 

J. Mockera Českému místodržitelství, kde je popsáno, jak postupují práce na hradě. 

Dalším velmi významným zdrojem informací jsou Mockerovy skicáře, které 

dokumentují stav stavby před započetím restaurace hradu.18 D. Menclová19 shrnula 

Mockerovu výzkumnou činnost v kritické stati, o restauraci hradu psal i Z. Chudárek.20  

Ještě před touto restaurací popsal vzhled hradu A. Sedláček.21 D. Menclová napsala 

krátkou publikaci o hradu22 a také se pokusila rekonstruovat jeho původní podobu,23 

podobné závěry jsou i v jejích Českých hradech.24 V 80. letech vznikl v rámci přípravy 

opravy střechy a fasád předběžný stavebně-historický průzkum obou věží.25 Později se 

stavebními dějinami hradu zabýval Z. Chudárek, především stavebními dějinami velké 

věže a jejími proměnami26 a také funkčními proměnami hradu ve 14. století.27 T. Durdík 

napsal o samotném hradu jen krátký článek28 a heslo v jeho Ilustrované encyklopedii 

českých hradů.29 

Hradem v kontextu Karlových hradů se zabýval především T. Durdík.30 

Inspiračními zdroji architektonické koncepce se zabývala K. Benešovská.31 V širším 

rámci se Karlštejnem zabýval R. Němec.32  

 Dějiny hradu Kašperku shrnul s vyvrácením některých mýtů J. Lhoták33 a 

detailní průzkum hradu provedl J. Anderle,34 který se již dříve věnoval předsunutému 

opevnění hradu.35 Kašperkem se také více zabývala D. Menclová36 a A. Sedláček.37 

Radyně byla z hlediska stavební podoby podrobně popsána již ve 20. letech minulého 

                                                 
18

 MOCKER/STŘELBA 1897. 
19

 MENCLOVÁ 1947. 
20

 CHUDÁREK 2001. 
21

 SEDLÁČEK 1889. 
22

 MENCLOVÁ 1958. 
23

 MENCLOVÁ 1965. 
24

 MENCLOVÁ 1972. 
25

 KUTHANOVÁ 1987; KUTHANOVÁ 1988. 
26

 CHUDÁREK 2003; CHUDÁREK 2006. 
27

 CHUDÁREK 2010. 
28

 DURDÍK 1997. 
29

 DURDÍK 1999. 
30

 DURDÍK 2010. 
31

 BENEŠOVSKÁ 2006. 
32

 NĚMEC 2006. 
33

 LHOTÁK 2008. 
34

 ANDERLE 2005. 
35 ANDERLE 1987. 
36

 MENCLOVÁ 1972. 
37

 SEDLÁČEK 1897. 



12 
 

století V. Kleinem.38 S tímto popisem pracovali P. Rožmberský a M. Novobilský,39 

D. Líbal, L. Lancinger, A. Lišková a V. Uher vypracovali k hradu stavebně-historický 

průzkum.40 Velmi zajímavé je porovnání obytných prostor obou hradů J. Anderlem.41 

Kvalitní popis budov Karlshausu nabídli F. Kašička a B. Nechvátal,42 další se hradem 

zabývali A. Sedláček43 a M. Janoušková.44 Lauf u Norimberka se dostal do zvýšeného 

zájmu badatelů v rámci konference roku 2006, kde D. Burger a M. Rykl45 uvedli 

důležitý příspěvek o stavební podobě hradu, T. Durdík46 o hradu v kontextu české 

hradní architektury a sám M. Rykl47 se ve svém příspěvku dotkl problému arkád a jejich 

funkce na hradě. Již dříve napsala D. Menclová48 zajímavý článek shrnující základní 

informace. J. Růžek49 se zabýval erbovní výzdobou hradu a historií hradu se zabývala 

L. Bobková.50 

 Problematikou umělecké výzdoby Karlštejna se věnoval zejména A. Friedl,51 

který jako první vyslovil myšlenku, že jsou v zakládací listině kapituly zmíněny pouze 

prostory v Mariánské věži. Po Friedlovi přispěl k poznání Karlštejna J. Krofta,52 který 

na rozdíl od A. Friedla navrhl dvojí svěcení kaple ve velké věži. Další badatelé, kteří 

přispěli k lepšímu poznání karlštejnské výzdoby, jsou Karel Stejskal,53 jenž se věnoval 

zejména autorství maleb a Z. Bouše a J. Myslivec,54 kteří se věnovali zejména 

sakrálním prostorům. V poslední době se hodnocením umělecké výzdoby hradu zabýval 

J. Vítovský,55 J. Fajt a J. Royt 56 a J. Homolka.57 

 

 

 

                                                 
38

 KLEIN 1927. 
39

 ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 1998. 
40

 LÍBAL /LANCINGER/LIŠKOVÁ/UHER 1974. 
41

 ANDERLE 2008. 
42

 KAŠIČKA/NECHVÁTAL 1992. 
43

 SEDLÁČEK 1890. 
44

 JANOUŠKOVÁ 1998. 
45

 BURGER/RYKL 2006. 
46

 DURDÍK 2006. 
47

 RYKL 2006. 
48

 MENCLOVÁ 1985. 
49

 RŮŽEK 1988. 
50

 BOBKOVÁ 2004. 
51

 FRIEDL 1956. 
52

 KROFTA 1958. 
53

 STEJSKAL 1964. 
54

 BOUŠE/MYSLIVEC 1971. 
55

 V ÍTOVSKÝ 1992. 
56

 FAJT/ROYT 1997. 
57

 HOMOLKA 1997. 
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3 Historický a stavební vývoj hradu v době Karla IV. 
 

3.1  Založení hradu 

 

Nejpodrobněji vypravující pramen o Karlově vládě, kronika svatovítského kanovníka 

Beneše Krabice z Weitmile, třetího ředitele stavby pražské katedrály, se o hradu 

založeném podle něho roku 1348 zmiňuje jen okrajově, a to při vypravování o zakládání 

vinic: „Léta Páně 1348, v den svatého Marka (25. dubna), pan Karel, král římský a 

český, položil základní kámen a založil Nové Město pražské (...)Také přikázal vysázet 

okolo města Prahy zahrady a vinice a pro tyto zahrady a vinice velmi přibylo 

obyvatelstva. V krátké době bylo postaveno i mnoho stavení. Rovněž dal přivést 

z Rakous velmi ušlechtilé druhy révy a vysázel je tam a pod hradem Karlštejnem, který 

v té době začal stavět.“ 58 Kronika byla pravděpodobně zredigována až po smrti Karla 

IV.59  

Za skutečný doklad výjimečnosti Karlštejna se často obecně udává zpráva o položení 

základního kamene za účasti mnoha významných mužů, podle F. Kavky to byl 

u světských staveb obřad neobvyklý, avšak je prokázané založení Nového Města 

pražského aktem položení základního kamene, k němuž došlo krátce předtím, později i 

u založení kamenného mostu.60 Ovšem pokud by došlo k nějakému slavnostnímu 

pokládání základního kamene, pravděpodobně by si toho kronikáři povšimli.61  

 Základní kámen měl být položen dne 10. června 1348 (úterý po svatodušních 

svátcích). Zpráva se opírá buď o ústní podání, nebo nedochovaný pramen a přešla do 

dějepisných prací a historických kalendářů 16. století, především se objevila v Kronice 

České od Václava Hájka z Libočan, který by v otázce Karlštejnských dějin mohl být 

                                                 
58 FRB IV . 1884, 519. Překlad BLÁHOVÁ  1987, 225. „Anno Domini MCCCXLVIII die beati Marci 
dominus Karolus, Romanorum et Bohemie rex, posuit primarium lapidem et fundavit Novam civitatem 
Pragensem, protendens murum fortissimum cum valvis et turribus altissimis a castro Wissegrad usque 
in Porziecz. Sed et ipsum montem Wissegrad cinxit muro et turribus fortissimis et totum opus 
consummavit infra biennium. Et fecit plantare ortos atque vineas circum civitatem Pragensem, et 
propter ortos huiusmodi atque vincashuiusmodi auctus est populus vehementer; in brevi tempore 
facta sunt multa edificia. Fecit eciam advehi de Austria vites nobilissimas, quas ibi et sub castro 
Carlsteyn, quod eodem tempore edificare inceperat, plantavit. Exstruxit eciam ipse rex in diversis 
locis piscinas plurimas et regno multum proficuas. Hoc advertentes barones, nobiles, religiosi et 
plebegii plantaverunt ubique vineas, ortos et exstruxerunt piscinas in Boemia, gracias agentes 
Altissimo, qui talem eis concessit principem, sub cuius dicione omnia eis prosperabantur.“   

FIŠER 1996, 22. O tom, že kronika byla pravděpodobně zredigována až po smrti Karla IV. svědčí 
imperfectum. (Beneš Krabice zemřel roku 1375). 
60

 KAVKA 1997, 17. 
61

 GOTTFRIED 1997, 33. 
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pokládán za autoritu, protože byl v letech 1526 – 1533 děkanem na Karlštejně. „1348 

Roku toho: V úterý po slavnosti Ducha svatého týž král Karel založil zámek velmi 

slavný na jedné vysoké hoře, a dal jemu jméno od svého jména, totiž, aby od Karla slul 

Karlštajn to jest Karluov Kámen, přitom a na témž zámku založená jest slavná kapla ve 

jméno svatého Mikuláše biskupa. A potom také i kapla svaté Panny Kateřiny, a to 

všecko dálo se při přítomnosti Arnošta arcibiskupa pražkého a mnohých jiných knížat a 

pánuov.“62 

Je to tedy nejstarší pramen, který uvádí přesné datum založení hradu. Pokud měl 

Hájek nějakou starší předlohu, nemohla v ní být kaplička označena jako kaple 

sv. Kateřiny, protože toto označení do literatury zavedl právě on na základě mylné 

interpretace malby na oltářním stipitu a přenosného oltáře. Hájek také automaticky 

předpokládá, že hrad založil Karel IV. Nevěděl, že v té době byl ve Znojmě. Hájek 

používá podobné fráze, které jsou v zakládací listině Karlštejné kapituly.63 Jak 

poznamenává L. Gottfried, možná V. Hájek přiřadil k založení hradu poznámku: „Nota 

quod dedicatio capelle nove celebratur tercia feria pos festum sancti spiritus...“ 

v původním misále Karlštejnské kapituly, která se týkala svěcení nějaké (dosud 

nelokalizované) nové kaple v roce 1396, kdy toto úterý připadalo na 23. května.64 

Stejné datum, které uvádí Václav Hájek z Libočan, uvádí i Budyšínský rukopis, který 

je od něj asi odvozený. „Založení Karlštejna. Léta páně 1348 položil císař Karel první 

základ zámku Karlštejna (arcis Karolinae) za přítomnosti mnoha významných mužů a 

pan Arnošt, arcibiskup pražský, položil první kámen do základů v úterý po letnicích. 

Ten zámek výborně vystavěl, vyzdobil a nadal.“65 Budyšínský rukopis vznikl koncem 

16. století a je opisem nebo souborem výpisů z nyní již nedochované pražské městské 

pamětní knihy. Podle A. Sedláčka o tom bývala paměť na Karlštejně a odtud se zpráva 

dostala do Budyšínského rukopisu.66 Karel je zde nazýván císařem, což neodpovídá 

situaci roku 1348. Označení „arx“ je obvyklé pro 16. století a naprosto nemožné pro 14. 

nebo 15. století.67 

                                                 
62 HÁJEK 1541, 672. 
63 GOTTFRIED 1997, 35. 
64

 GOTTFRIED 1997, 35. 
65 Budyšínský rukopis. Překlad GOTTFRIED 1997, 35. „Anno Domini 1348. Karolus Imp. arcis 
Karolinae prima fundamenta posuit multorum illustrorum virorum in praesentie. Et dominus Ernestus 
Archiepiscopus Pragensis primum lapidem in fundamento posuit, feria 3 post Pentecostes. Quam 
arcem subtiliter exstruit, orrnavit ac ditavit.“ 
66 SEDLÁČEK 1889, 40. 
67

 GOTTFRIED 1997, 35. 
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 Důvěru Hájkově zprávě dal i F. M. Pelcl68 s opravou údajů o Karlově účasti, neboť 

ten byl v té době ve Znojmě.  

 

3.1.1 Listina Jana Jindřicha z 3. září 1348 

 

Nejstarším písemným dokladem týkajícím se Karlštejna je listina Jana Jindřicha z 

3. září 1348 o darování vsi Žebrákova (u Příbrami) děkanovi na Karlštejně a jeho 

nástupcům jako odměna za každodenní celebrování mší jím nebo jeho vikářem v kapli 

sv. Palmacia na hradě. Týmž dnem je datována i Karlova konfirmace.69  

Obě listiny se zachovaly jen ve dvou opisech – jeden z 16. století uvádí rok 1348, 

druhý ze 17. – 18. století rok 1358. Prvý opis nebudí po formální stránce žádné 

pochybnosti, avšak listina výslovně uvádí „capella in honorem b. Palmacii (...) 

instaurata in castro nostro dicto Carlstin“, tedy jedná se o kapli přímo na hradě a 

překážkou se nezdá ani skutečnost, že Karel získal ostatky až roku 1356, mohlo se 

jednat o příslib jejich příštích získání.70 Problémem je označení celebrujícího kněze 

titulem děkan, ten se objevuje na Karlštejně až po založení kolegiátní kapituly roku 

1357.  Z těchto důvodů považovala řada historiků za věrohodný opis druhý a k tomuto 

názoru se připojil i editor listin J. Teige.71 Označení děkan je ovšem doloženo i 

v sesterské fundační listině kaple na Žebráku, který Jan Jindřich vlastnil jen do roku 

1349.72  Druhý text, který je datován do roku 1358, zase neobstojí při formálním 

rozboru, protože je v něm Jan Jindřich titulován jako vévoda korutanský místo tehdy již 

běžného „z milosti Boží markrabě moravský“.73  

Pokud by se akceptovalo datum roku 1348, mohlo by to mít za následek posunutí 

počátků stavby před tento rok, pokud se ovšem fundační listina nevztahovala jen na 

kapli zamýšlenou. Zajímavá je zmínka o kapli sv. Palmacia přímo na hradě Karlštejně, 

jejíž existence je mimo jakoukoliv pochybnost a zmínka o každodenních mších by 

mohla ukazovat k panovníkově oratoři v císařském paláci. 

 

 

                                                 
68

 PELZEL 1780, 1780, 216–217. 
69

 RBM V. 1958, 468. RBM V. 1960, 469.   
70 Případně již mohl nějaké vlastnit.  
71

 TEIGE 1907, č. 18, 34. 
72

 ZÁRUBA 2013, 107. 
73

 KAVKA 1997, 17. 
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3.2  Stavba hradu 

 

Hrad byl pravděpodobně budován postupně, současnou výstavbou všech hradních 

částí by se rozestavěnost celku jen prodlužovala, nehledě k potížím s materiálem a 

ubytováním potřebného počtu řemeslníků a nádeníků. Některá dochovaná data svědčí o 

tom, že byly budovy předány do užívání postupně. Pobyt Karla IV. v roce 1355 a 

konsekrace obou kaplí v malé věži roku 1357 udávají data alespoň hrubého dokončení 

budov. Konsekrace kaple ve velké věži roku 1365 udává dokončení alespoň druhého 

patra věže a lze předpokládat, že tohoto roku bylo kolem stavby stavební lešení, jehož 

bylo využito při konsekraci.74   

Na stavebních pracích se podíleli jednak odborní stavební řemeslníci sdruženi ve 

stavební huti, jednak královští poddaní z okolních vesnic. Administrativním vedoucím 

stavby byl jako na ostatních královských hradech té doby pozdější purkrabí Vít 

z Bítova, připomínaný v této funkci poprvé v roce 1355.75 Stavitel hradu není v žádných 

písemných pramenech doložen. V 19. století se předpokládalo, že jím byl podle 

časových analogií Matyáš z Arrasu nebo Petr Parléř, tyto hypotézy však nepotvrzuje ani 

charakter stavby. Podle V. Kuthanové je pravděpodobnější třetí možnost, že autorem 

byl neznámý stavitel.76 D. Menclová připustila užší vztah k huti Matyáše z Arrasu na 

stavbě velké věže na základě podobnosti protínavých postranních pásků žeber v kapli 

sv. Kříže.77 Podle K. Benešovské hovoří pro činnost kameníků z arrasovské huti i 

hlavice z kaple sv. Kříže, shodné s hlavicemi osových kaplí svatovítské katedrály.78 

Podle R. Němce je tvarosloví kaple sv. Kateřiny podobné tvarosloví východní stěny 

sakristie a devíti ochozových pilířů.79 Jedná se o princip konstruování klenby pomocí 

přízedních položeber vytvářejících podložku, který vycházel se slohového trendu konce 

třicátých let 14. století v Čechách. Svatovístké baldachýnovité klenby jsou svedeny 

stejným principem na přízední žebra, jež vytváří podložky pro konzoly. Velmi podobný 

je levý klenební výběh s podložkou tvořenou přízedním žebrem v horním patře sakristie 

katedrály sv. Víta s podložkami v kapli sv. Kateřiny. 

                                                 
74

 FIŠER 1996, 22. 
75

 MENCLOVÁ 1965a, 34. 
76

 KUTHANOVÁ 1987, 23.  
77

 MENCLOVÁ 1972, 62. 
78

 BENEŠOVSKÁ 2006, 265. 
79 NĚMEC 2006, 155. 
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 Autorství těchto částí sv. Víta souviselo podle D. Líbala a P. Zahradníka s nějakým 

anonymním mistrem, který na katedrále pracoval v letech 1352 – 1356, tedy mezi 

úmrtím Matyáše z Arrasu a příchodem Petra Parléře.80 J. Vítovský navrhl tohoto 

neznámého mistra ztotožnit s kameníkem a stavitelem Ulrichem, který měl být hlavním 

představitelem dvorského slohu Jana Lucemburského.81 Do této stylově příbuzné 

skupiny lze zařadit jak kapli sv. Kateřiny na Karlštejně, tak hrad Lauf an der Pegnitz.82 

Kameníci a zedníci si při stavbě hradu postavili také pod hradem provizorní dřevěná 

obydlí. Tyto boudy daly jméno budoucímu podhradí, jemuž se říkalo Búdy.83 

První věrohodnou zprávu o stavbě hradu zaznamenal ve své kronice před rokem 

1358 G. Marignola,84 který pravděpodobně hrad navštívil. Uvedl, že zázrak s uříznutým 

prstem sv. Mikuláše, jehož byl svědkem, dal Karel IV. zvěčnit v malbách ve své 

komnatě v královském paláci na Karlštejně. Malby tedy nemohly vzniknout před rokem 

1353, do něhož klade událost kronikář Beneš Krabice z Weitmile.85 Na Karlštejně je 

Marignolův pobyt doložen roku 1357, je totiž uveden mezi svědky zakládací listiny 

kapituly, ale dřívější pobyt nelze vyloučit. Běžné tvrzení o konsekraci kaple 

sv. Mikuláše roku 1353 nemá žádnou oporu v písemných pramenech.86 

 

3.2.1 Místo staveniště 

 

Místo pro hrad bylo zvoleno ve starém královském hvozdě, stranou hlavních 

dálkových cest tak, aby zůstával příchozímu do poslední chvíle skryt mezi okolními 

výšinami, ale i od řeky Berounky. 

Hrad byl založen na ostrohu kolmém k hlavnímu toku Berounky[1], výběžku výšiny, 

zvaném později Kněží hora, který na západní a východní straně ohraničují hluboká a 

strmá údolí. Na severní straně ostroh bezprostředně souvisel s náhorní planinou, po níž 

šly hlavní komunikace. Ale hrad byl založen na jeho nejnižším konci, takže na 

severovýchodě při pohledu z náhorní planiny jej úplně zakrýval vrchol ostrožny, zvaný 

Vysoká nebo Výška, který přečníval staveniště téměř o sto metrů. Hlavní komunikace 

vedly po dně údolí vyrytých vodou. Západní údolí se jmenuje Hluboký důl, 

                                                 
80

 LÍBAL /ZAHRADNÍK 1999, 179. 
81 VÍTOVSKÝ 2004, 676–677.  
82

 NĚMEC 2006, 157. 
83

 MENCLOVÁ 1965a, 34. 
84

 FRB III. 1882. 66–67   
85

 FRB IV. 1884, 521–522. Překlad BLÁHOVÁ 1987, 228–229, též FRB III. 1882, 521.  
86

 KAVKA 1997, 18. 
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východnímu se říká Studený důl. Těsně pod hradem do něho ústí ještě vedlejší 

komunikace ubírající se od severovýchodu krátkou, strmou průrvou mezi svahy 

Haknovce a Haknové, které Studený důl uzavírají na východní straně, zde také vedla 

původní cesta od Prahy (přes Stodůlky, Řeporyje, Ořech, Mořinu).87 Proti směru cesty 

uviděl příchozí nad sebou nejprve velkou věž. Na západní straně kryjí hradní ostroh 

svahy Javorky a na jihu Plešivec.88  

Hrad byl ostrožný, postavený na konci hřebene, prokopaného před vstupem příčným, 

tzv. šíjovým příkopem. Na vstupní straně na nejvyšším místě má věž, která ovládá celé 

okolí a nejvíce ohrožené místo hradu, příjezdní cestu, čelní příkop, přechod přes něj a 

hlavní vstupní bránu.89 

Velké nebezpečí pro hrad představoval především velmi blízký, výrazně výše 

položený vrchol Kněží hory. Hrad je proto proti tomuto místu situován tak, že za šest 

metrů silnou čelní zdí velké věže, neprolomenou jediným otvorem, jsou kryté ostatní 

stavby vnitřního hradu, které byly za velkou věží podélně seřazeny na skalních terasách 

a nelze je proto ohrozit přímou střelbou.90 

 

3.2.2 Pobyt a první listina na hradě 

 

Na počátku listopadu roku 1355 se již na Karlštejně zdržel Karel IV. a část jeho 

dvora po dobu téměř čtrnácti dní. Prvá zde vydaná listina je datována 1. listopadem, 

druhá 22. listopadem. Karlštejn se stal místem zastávky z Prahy na říšský sněm v 

Norimberku, který přijal základní říšský zákon, tzv. Zlatou bulu. Pobyt byl snad využit i 

k připomenutí nedávno získané císařské hodnosti a k oslavě jeho a celého 

lucemburského rodu. To již předpokládá provozuschopný palác a purkrabství pro 

ubytování panovníka s jeho dvorem.91   

 

3.2.3 Zakládací listina kapituly 

 

Z 27. března 1357 pochází zakládací listina Karlštejnské kapituly, ve které Karel IV. 

uvádí, že: „(...) jsme zbudovali na svém hradu Karlštejně, který jsme od základů jakožto 

                                                 
87

 BENEŠOVSKÁ 2006, 96. 
88

 MENCLOVÁ 1965a, 7–8. 
89

 MENCLOVÁ 1965b, 38.  
90

 DURDÍK 1997, 55. 
91

 KAVKA 1997, 18. 
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úplně nový postavili a stanovili nazývat jej pro svou trvalejší památku podle svého 

jména, totiž tak, aby se jmenoval Karlštejn podle Karla, dvě kaple, a to jednu ke cti a 

pod názvem přeslavného Umučení a oněch znamení, a jinou menší, která s ní téměř 

souvisí, ke cti slavné a ustavičné Panny, Rodičky Boží Marie, a to s laskavým souhlasem 

ctihodného Arnošta, knížete - arcibiskupa pražského, dále úctyhodného Přeška, děkana, 

Plichty, scholastika, a kapituly kostela pražského, nám oddaných a milovaných, a za 

přítomnosti mnoha knížat, prelátů, velmožů a šlechticů jsme je dali od téhož arcibiskupa 

slavně vysvětit.“ 92     

Současně zřizuje Karel IV. na Karlštejně 5 kanovnických míst s děkanem v čele. 

Kanovníci mají na Karlštejně povinnost residenční.93 „A aby se v těchto kaplích a též v 

kapli blaženého Mikuláše, biskupa slavného, již jsme tamže nedávno založili, ustavičně 

konala služba Boží, rozhodli jsme se zřídit nyní a založit pět kněžských kanovnických 

prebend a opatřit je důchody pro pět kanovníků - kněží, aby v těchto kaplích, střídajíce 

je, konali onu službu níže naznačeným způsobem. Jeden z těchto kněží totiž, to jest 

nadřízený, se bude nazývat a vskutku bude děkanem, pod nímž ostatní čtyři budou 

kanovníky, a bude mít pravomoc přikazovat jim, jak a v kterou dobu náležitě konat 

služby Boží, a ty bude i on konat s nimi, dále bude kárat jejich nedbalosti a přestupky a 

vhodným způsobem je napravovat.“94 

  Kanonické hodinky se budou vykonávat v kapli Panny Marie anebo kdykoliv by k 

ní neměli pohodlného přístupu, v kapli sv. Mikuláše. K jejich povinnostem patří dále 

sloužit denně nejméně tři mše a to jednu v kapli blahoslavené Panny Marie, druhou v 

kapli sv. Mikuláše a třetí v kostele filiálním.95 „Posléze provždy vydáváme děkanovi a 

svrchuřečeným kněžím a jejich nástupcům níže vypsané stanovy, způsob a řád pro 

slavení bohoslužeb a žádáme, aby byl vydán a potvrzen arcibiskupem a zachován: 

Každodenně na úsvitu při východu slunce sejdou se v kapli Panny Marie, aby 

spořádaně a zbožně říkali kanonické hodinky,(...) budou od té doby povinni v řečené 

kapli slavné Panny Marie, anebo kdykoliv by do ní nemohli mít pohodlný přístup, v 

kapli svatého Mikuláše, (...) .jak příslušné doby vyžadují, povinni sloužit nejméně tři 

odpovídající nezpívané mše, dvě ve hradě, jednu totiž v kapli Panny Marie, druhou v 

kapli svatého Mikuláše a třetí ve filiálním kostele“96 

                                                 
92

 RBM VI . 1928, 306–310. Překlad FIŠER 1996, příloha 1, C. 
93

 V ILÍMKOVÁ 1974, 2. 
94 RBM VI . 1928, 306–310. Překlad FIŠER 1996, příloha 1, D. 
95

 MENCLOVÁ 1965b, 60. 
96 RBM VI . 1928, 306–310. Překlad FIŠER 1996, příloha 1, E. 
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Dále se určuje, kdo bude moci sloužit mše v kapli zasvěcené Umučení Páně. 

„Konečně pro jedinečnou vznešenost svatých znamení umučení Páně a náležitou úctu k 

nim je naším úmyslem stanovit a potvrdit věčným nařízením pražského arcibiskupa, aby 

na oltáři těch Znamení ve větší kapli nebylo v žádném čase nikomu dovoleno sloužit 

slavnou mši vyjímaje arcibiskupy a biskupy, mající pravomoc vykonávat biskupský 

úřad.“97 

V listině se stanovuje i místo pobytu duchovních této kapituly. „Krom toho chceme a 

mocí tohoto listu nařizujeme, aby děkan i často zmínění kněží spolu přebývali a 

zdržovali se před branami řečeného hradu v jednom společném domě, a ten ať není 

příliš vysoký a pevný, nýbrž nízký, tak aby skrze něj nemohlo ten hrad ohrozit žádné 

případné nebezpečí.“ 98 

 

3.2.4 Lokalizace kaplí 

 

Sporným místem zakládací listiny Karlštejnské kapituly je identifikace zde 

uvedených kaplí, zda jejich označení větší či menší chápat prostorově či podle jejich 

významu. Různé chápání tohoto kritického místa vedlo badatele k odlišným odpovědím 

na otázku, kterých nynějších sakrálních prostor se údaje o konsekraci dvou kaplí týkají. 

Císař Karel v listině praví, že dal na Karlštejně, kde již předtím založil kapli svatého 

Mikuláše, zbudovat a arcibiskupem Arnoštem vysvětit dvě kaple: „a to jednu ke cti a 

pod názvem přeslavného Umučení a jeho znamení, vyjmenovaných v předchozím textu, 

a jinou menší, která s ní téměř souvisí, ke cti slavné a ustavičné Panny, Rodičky Boží 

Marie.“ 99 V pokračování zakládací listiny je kaple Umučení Páně znovu nazývána větší 

kaplí (capelle maioris) a je uvedeno, že v kapli nesmí sloužit mši nikdo s výjimkou 

arcibiskupů, kteří mají pravomoc vykonávat biskupský úřad. 

 Badatelé většinou zastávali názor, že kaple menší, vysvěcená roku 1357 na titul 

Panny Marie, je dosavadní kapitulní kostel Panny Marie v menší věži a za kapli větší, 

vysvěcenou tehdy Umučení Páně a jeho znamením, považují kapli ve Velké věži. 

Konsekraci kaple, o které píše Beneš Krabice z Weitmile a klade ji do roku 1365, 

pokládají za jakési druhé svěcení po dokončení výzdoby kaple, odůvodněné 

                                                 
97 RBM VI . 1928, 306–310. Překlad FIŠER 1996, příloha 1, H. 
98 RBM VI . 1928, 306–310. Překlad FIŠER 1996, příloha 1, J. 
99 RBM VI , č. 550, s. 306–310. Překlad FIŠER 1996, příloha 1, C. 
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předpokládaným porušením konsekračních křížů domnělého svěcení prvního.100 Na 

okraji svých úvah ponechávají kapličku při kapli Panny Marie, „modlitebnici nebo 

oratoř císaře Karla“, označovanou dnes v důsledku Hájkovy mylné interpretace titulem 

svaté Kateřiny. 

 Podle D. Menclové bylo dvojí svěcení kaple sv. Kříže patrně odůvodněno tím, 

že konsekrační kříže byly v roce 1357 namalovány na první provizorní omítku, která 

musela být po provedení obkladu na kámen otlučena.101   

 Avšak jak soudí někteří badatelé, tento výklad naráží na několik problémů.102 

Kaple v menší věži nemůže být označena za téměř související (stýkající se) s kaplí ve 

Velké věži. A jak poznamenává F. Fišer, obě kaple byly konsekrovány týmž 

arcibiskupem pravděpodobně v týž den. Dalším problémem je při umístění kaple do 

velké věže z hlediska kanonických předpisů těžko vysvětlitelné dvojí svěcení (1357 a 

1365). Nyní panuje převažující názor, že kaplí Utrpení je kaple označovaná jako 

sv. Kateřiny a kaplí P. Marie pak dnešní hradní kostel, zřízený adaptací dosud 

profánního prostoru.103 

Další, vcelku ojedinělý výklad sporného místa zakládací listiny Karlštejnské kapituly 

patří A. Friedlovi, 104 podle něj je větší kaplí dnešní kostel Panny Marie, zasvěcený 

tehdy Umučení Páně a kaple menší, tehdy svěcená na titul Panny Marie, je dnešní kaple 

sv. Kateřiny. K. Stejskal105 tuto hypotézu vyvrátil znemožněním řádného konání 

kapitulních bohoslužeb stanovených zakládací listinou, protože kateřinská kaple je svou 

velikostí pro konání veřejných bohoslužeb nevhodná a z prostoru kaple Umučení 

(dnešní kostel Panny Marie) by byla všem přístupná komunikace. 

Termíny capella minor a capella maior zřejmě listina neužívá ve smyslu 

prostorových dimenzí, ale užívá jich ve smyslu přeneseném, kdy jimi označuje význam, 

tj. hodnostní pořadí kaplí, jak poznamenává a také zdůvodňuje ve své knize F. Fišer.106 

Takže (hlavní) kaple (dnes sv. Kateřiny) byla konsekrována na titul Umučení Páně a 

jeho znamení a druhá, méně významná, v těsném sousedství kaple, byla konsekrována 

na titul Panny Marie. 

 

                                                 
100 MENCLOVÁ 1965a, 28; STEJSKAL 1969, 434. 
101

 MENCLOVÁ 1965b, 64. 
102

 FIŠER 1996, 12; KAVKA 1997, 21. 
103

 KAVKA 1997, 21. 
104

 FRIEDL 1956, 56. 
105 STESKAL 1964, 580. 
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 FIŠER 1996, 14–15. 
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3.2.5 Účel malé kaple 

 

K prozatímnímu uložení říšských i zemských relikvií byla zvolena kaplička v malé 

věži. Kaple typu soukromých oratoří se obvykle nekonsekrovaly, jen žehnaly, proto 

musela být kaple v určité fázi svých dějin něčím významnějším než soukromou kaplí, ať 

už císařovninou nebo císařovou.107   

 Poté, co byl titul Umučení přenesen do kaple ve velké věži, jiný titul jí mohl být 

udělen pouhým arcibiskupským dekretem bez jakéhokoliv dalšího svěcení. Možná 

přiřčen titul sv. Palmacia.108  

 

3.2.6 Svěcení kaple ve velké věži 

 

O konsekraci kaple roku 1365 ve velké věži podává zprávu Beneš Krabice 

z Weitmile. „Léta Páně 1365 Jan, arcibiskup pražský. V neděli po svátku Očišťování 

(9. února) vysvětil větší kapli ve věži hradu Karlštejna. Císař totiž vybudoval tento hrad 

podivuhodného díla a přepevných hradeb tak, jak se dosud spatřuje, a v hořejší věži 

zřídil velikou kapli, jejíž stěny pokryl ryzím zlatem a drahým kamením a okrášlil ji jak 

ostatky svatých, tak ornáty pro děkana a kapitulu čili sbor duchovních, který tam 

ustanovil, a vyzdobil ji velice vzácnými malbami. Po celém širém světě není hradu a 

kaple tak vzácného díla, a právem, neboť v ní přechovával císařské insignie a poklad 

celého království.“109   

Výpověď z roku 1365 ke kapli ve velké věži, že „císař vybudoval tento hrad 

podivuhodného díla a přepevných hradeb tak, jak se dosud spatřuje.“, byla formulována 

zřejmě mnohem později.110 

 

3.2.7 Další kaple na hradě 

 

Kaple sv. Mikuláše byla pravděpodobně zřízena, jak již bylo zmíněno výše, na 

základě zázraku, který se Karlovi IV. stal v klášteře sv. Kláry na Františku v roce 1353. 

                                                 
107

 FIŠER 1996, 17. 
108

 FIŠER 1996, 18. 
109 FRB IV. 1884, 533. Překlad BLÁHOVÁ  1987, 236.  
110

 FIŠER 1996, 22. 
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O zázraku podává zprávu Beneš Krabice z Weitmile111 a o konkrétním umístění kaple 

pak G. Marignola, který uvádí, že: „Tento příběh vylíčil také slovutný císař Karel ve své 

komnatě v královském paláci na Karlštejně u Prahy vynikajícími malbami na věčnou 

památku světcovu a pro nevýslovnou slávu nejvyššího Boha, který v jeho době obnovil 

dávné zázraky.“ 112 V latinském originále je prostora s malbami označena jako 

„camera“, což označuje spíše komoru, pokladnici, trezor a ne komnatu s krbem –

caminata.113 Odpovídá to také stavební situaci prostoru kaple sv. Mikuláše v 1. patře 

paláce, kde krb chybí.114 Z původní malířské výzdoby se zachovaly jen dekorativní 

malby na vítězném oblouku kaple.115 J. Herain v Ottově naučném slovníku116 píše, že 

kaple sv. Mikuláše má „na vítězném oblouku a na kulaté apsidě výborné freskové malby 

z doby Karolinské.“ 

V listině Jana Jindřicha z 3. září 1348 zmíněné výše se píše o kapli sv. Palmacia117 na 

hradě. F. Kavka se domnívá, že šlo o kapli v 2. patře paláce, pro niž ve 14. století 

neznáme titul.118 F. Fišer zvažuje možnost identifikace kaple sv. Palmacia v místě 

dnešní kaple sv. Kateřiny po přenesení říšských a zemských svátostí do kaple ve velké 

věži.119 Zajímavé je také vyobrazení sv. Palmacia na triptychu Tommasa da Modeny, 

který zdobí severní stěnu kaple sv. Kříže., podle F. Fišera byl zhotoven roku 1357 pro 

soukromou oratoř v císařském paláci.120 

 

3.2.8 Datování stavby 

 

Pro bližší datování stavby jsou zajímavá uměleckohistorická zjištění. Malba Panny 

Marie adorované Karlem IV. a Annou Svídnickou v kapli sv. Kateřiny musela 

vzniknout až po korunovaci v Římě, tedy po 5. dubnu 1355.121 První výjev ostatkového 

cyklu mohl vzniknout až po přelomu let 1356 a 1357. 

                                                 
111 FRB IV. 1884, 521–522. Překlad BLÁHOVÁ 1987, 228-229. 
112 FRB III. 1882, 66–67. Překlad BLÁHOVÁ  1987, 457. 
113 PETRÁŇOVÁ/PETRÁŇ 1991; MACEK 1991. 
114 Pokud byl prostor kaple příčkou oddělen od sálu, jak původní podobu interpretuje MENCLOVÁ 
1965a, 14. 
115 HOMOLKA 1997, 99. 
116 HERAIN 1898, 1082. Vzhledem k tomu, že byl J. Herain také historikem umění, zdá se určení 
maleb do doby Karla IV. o to přesvědčivější. A. Sedláček se domníval, že se jedná o malby 
renesanční. SEDLÁČEK 1889, 8. 
117 Ke kultu sv. Palmacia na hradě: FAJT/ROYT 1997, 232; ZÁRUBA 2012, 284.  
118 KAVKA  1997, 17.  
119 FIŠER 1996, 18.  
120 FIŠER 1996. 199.  
121

 DVOŘÁKOVÁ 1965, 98. 
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Výzdobu inkrustacemi je možné předpokládat po roce 1357, kdy Karel získal statek 

Boč s nalezištěm polodrahokamů.122 

Podle textu pod zaniklým figurálním výjevem na západní stěně kostela Panny Marie 

jsou uvedena jména adorující královny Anny Falcké a císařovny Anny Svídnické, chybí 

zde Alžběta Pomořanská, což může datovat malby nejpozději do roku 1363.123 

Podle dendrochronologických zjištění lze určit nejdříve možné datování příslušné 

dřevěné konstrukce nebo konstrukčního prvku. Známe rok skácení dubů pro stropní 

trámy severních místností v přízemí Mariánské věže od dubna 1354 do dubna 1355. 

Známe rozmezí let skácení buků pro táhla roštové konstrukce, usazené v síle 

obvodových zdí v úrovni 2. patra velké věže tj. od dubna 1359 do dubna 1360 a je znám 

také rok smýcení stromů pro krakorcovou konstrukci dýmníku krbu ve 3. patře velké 

věže od dubna 1358 do dubna 1359.124  

  

3.3  Účel hradu 

 

Hrad byl často představován jako stavební dílo vzniklé podle dopředu dané koncepce 

využití, ve které se počítalo s vybudováním kaple sv. Kříže ve velké věži. 

Architektonická skladba hradních budov měla vycházet z předem stanovené ideové 

koncepce. Tuto představu o účelu architektonické podoby hradu zaznamenal již 

B. Balbín: „Karlštejn (...) byl založen prve Karlem IV. s královskou nádherou pro 

úschovu královských odznaků a pokladů království, státních listin, říšských ostatků a 

ostatků Království českého a jiných věcí toho druhu.“125 Podle V. Kuthanové126 byl 

ideový smysl všeobecně známý a vyplýval ze zákládající listiny kapituly, celý hrad byl 

založen pro jedinou stavbu – velkou věž, kde měly být uloženy říšské insignie a ostatky. 

Pravděpodobně vycházela z D. Menclové, která vysvětlovala celkovou podobu hradu 

s objekty stoupajícími na jednotlivých terasách jako ideový záměr gradace funkcí od 

významově nejméně důležitého purkrabského dvora až po velkou věž s kaplí 
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 CHUDÁREK 2006, 128. 
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 FAJT/ROYT 1997, 195. 
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 CHUDÁREK 2006, 127. 
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 BALBÍN 1665, 36: „Condita ea magna celebritate, et in magna hospitum illustrisimorum e tota 
Germania ac Bohemia collectorum praesentia. Fundamenta praelocata A. 1348, ad 11. junii, ut habet 
Lupacius alii 10. junii nominant, in quam tertius Pentecostes dies inciderit.“   
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 KUTHANOVÁ 1987, 14. 
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sv. Kříže.127 Zároveň však tuto úvahu později zpochybnila funkční a dispoziční 

proměnou 2. patra Mariánské věže.128  

Úvahy o gradaci funkcí hradu nebraly v potaz změnu funkcí a náplně jednotlivých 

částí hradu v průběhu jeho výstavby a uvedenou gradaci nebylo možno pozorovat 

z hlavního přístupového směru od severu a zejména není pochyb o tom, že zmíněná 

situace vyplynula ze štítové funkce velké věže, kryjící svou hmotou budovy stojící za 

ní. Terasovité uspořádání bylo nepochybně dáno především přirozeným reliéfem 

výběžku Kněží hory. V této souvislosti není věž nedostižitelným vrcholem, ale právě 

nejohroženější částí hradního celku s primární pasivní obrannou funkcí.129  

Podle T. Durdíka Karel IV. u Karlštejna zvolil z politicko-propagandistických 

důvodů záměrný historismus. V rámci Karlových mocenských cílů se takto záměrně 

nemoderně pojatý Karlštejn stal objektem výrazné manifestace jeho bohemocentrických 

koncepcí, využívajících okázale manifestovanou návaznost na starší český vývoj hradní 

architektury a přemyslovské předky.130 Důsledně článkovaný organismus hradu byl 

v době svého vzniku anachronickým a ojedinělým, což bylo podle T. Durdíka 

nepochybně záměrem zakladatele, stejně jako sálová podoba velkého paláce.131  

Je otázka, zda byl hrad již od počátku stavěn jako místo uložení císařských insignií a 

relikvií. Říšské ostatky získal Karel IV. od synů náhle zemřelého císaře Ludvíka 

Bavorského po zdlouhavém a velmi nejistém vyjednávání až v roce 1350 oproti době 

založení hradu okolo roku 1348. Existuje ovšem možnost, že Karel IV. zamýšlel hrad 

postavit jako schránku pro říšské relikvie dříve, než je fyzicky vlastnil. Argumentem 

proti této hypotéze mohou být Karlovy pečetě a jejich figurální výzdoba. Před tím, než 

byl roku 1355 oficiálně papežem potvrzen jako římský císař, nepoužíval na svých 

pečetích žádné insignie Římského císařství.132 Karlovské dvorské umění používalo 

obecně heraldiky k deklarování aktuální politicko-mocenské situace. Při vědomí těchto 

skutečností si lze jen těžko představit, že by dal Karel postavit hrad pro uložení 

císařského pokladu tak dávno před tím, než jej fyzicky vlastnil a než se mohl jako jeho 

právoplatný držitel prezentovat.133  
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Bylo by zvláštní, že by o založení tak významné stavby pro uložení císařských 

insignií nebyla zpráva v žádné dobové kronice, i když kronika Beneše Krabice 

z Weitmile je především kronikou svatovítské kapituly. Historické prameny funkci 

Karlštejna coby schrány říšských insignií až do poloviny 60. let 14. století nepotvrzují, 

dokládají pouze funkci rezidenční.134 Podle L. Gottfrieda135 je zřejmé, že Karlštejn nesl 

své jméno již od založení, kdy byl zřejmě budován jako soukromý sídelní králův hrad: 

„ (...) na svém hradu Karlštejně, který jsme od základů jakožto úplně nový postavili a 

stanovili nazývat jej pro svou trvalejší památku podle svého jména, totiž tak, aby se 

jmenoval Karlštejn podle Karla (...)“ 136   

Již Fajt s Roytem připustili,137 že ve velké věži nebyl sakrální prostor zamýšlen, a že 

věž měla plnit funkci jen ochrannou a obytnou. K dodatečnému zřízení mohlo dojít až 

v průběhu stavby po konečném rozhodnutí o funkci Karlštejna, podobně jako tomu bylo 

i u 2. patra Mariánské věže. Jedině tak lze podle nich vysvětlit skutečnost, že tak cenný 

prostor hradu je na nejohroženějším místě celé hradní dispozice. 

 

3.3.1 Říšské insignie a relikvie 

 

Karel IV. byl 26. listopadu 1346 korunován prvně v Bonnu na římského krále, ovšem 

bez říšských klenotů, které byly v držení císaře Ludvíka Bavorského. Po nenadálé 

císařově smrti 11. října 1347 se pro Karla situace moc nevyjasnila. Ještě 30. ledna 1349 

byl proti Karlovi zvolen římským králem Günther von Schwarzburg, jenž však toho 

roku umírá. 17. června se konečně Karel dočkal řádné volby a 25. července téhož roku 

byl podruhé v Cáchách korunován římským králem, ale stále neměl k dispozici říšské 

klenoty, které drželi Wittelsbachové v Mnichově. Teprve z rozhodnutí říšského 

smírčího soudu 14. února 1350 bylo rozhodnuto, že mají být vystaveny v Norimberku. 

Karel IV. je převzal již 12. března 1350 v Mnichově a 21. března 1350 byly převezeny 

na pražský Vyšehrad.138 

O tom, že se teprve rozhodovalo, kde budou říšské klenoty uloženy, svědčí listina 

vydaná 17. srpna 1350 v Avignonu, v níž žádá papeže o udělení odpustků k relikviím 
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říšského pokladu, ať už by byly uloženy kdekoliv.139 V dalších archivních dokumentech 

se hovoří o říšském pokladu, ale nikdy není spojován s Karlštejnem. Je nanejvýš 

pravděpodobné, že definitivní koncepce využití hradu uzrála až v době po Karlově 

návratu z římské cesty a tedy, že období let 1355 – 1356 je z hlediska formování 

ideového programu hradu nejdůležitější.140  

Rozhodnutí přeměnit Mariánskou věž vzniklo zřejmě nejpozději na sklonku roku 

1356. Otázkou je, proč, když byly Říšské a Karlovy relikvie141 přeneseny do kaple ve 

velké věži, se tedy nevyčkalo s její dostavbou. Říšské ostatky se od doby svého převzetí 

roku 1350 nacházely ve staré sakristii Svatovítského dómu spolu s dalším pokladem. 

Důstojné útočiště však neměly Karlem nově získané relikvie Kristových pašijí, které 

nevěnoval Svatovítskému pokladu, jak bylo dosud obvyklé. Snad kvůli odlišení obou 

pokladů z hlediska vlastnictví i významu, nemohly být tyto relikvie uloženy ve 

Svatovítské katedrále a ani v kostele na Karlově, navíc v obou případech šlo o chrámy 

spjaté s nebeskými patrony a jejich oslavou. Šlo o to, mít takové místo spojené naopak s 

glorifikací Karlovou a jeho rodu, které bylo výlučně jeho.142 

Spornou otázkou je, zda byly již v této etapě na Karlštejn převezeny i Říšské 

relikvie, jak soudí valná část historiků umění. Jako doklad je zmiňováno, že v zakládací 

listině kapituly je ve výčtu relikvií Kristových pašijí dvakrát zmíněno kopí, které Karel 

neměl a nikdy nezískal.  Ovšem jeho zmínění může znamenat, že Karel do budoucna s 

touto relikvií počítal a nedokazuje jeho skutečnou přítomnost.143  

První zpráva o společném ukazování jak říšských tak českých relikvií pochází z roku 

1361 a to výjimečně v Norimberku jako součást oslav Václavova narození. Spojení úcty 

říšských a českých relikvií mohlo být důvodem k jejich společnému uložení v nové 

kapli ve velké věži, na niž byl přenesen titul Utrpení Páně, která teprve nyní byla 

konsekrována. Tuto událost zaznamenal kronikář Beneš Krabice z Weitmile.144 Úplné 

dokončení velké věže se klade do roku 1372.145 
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4 Stavební podoba jednotlivých celků hradu 
 

Celá stavba sestávala ze dvou základních částí, z předhradí a z vnitřního hradu[2]. 

Předhradí i vnitřní hrad byly rozděleny do několika dalších samostatných úseků, které 

byly svou polohou, funkcí a většinou i ohrazením navzájem odlišené.146 První úsek 

předhradí měl jen komunikační a fortifikační význam, původně zde nebylo kromě 

ohradní zdi a brány jiné budovy.  Druhý úsek předhradí byl vyhrazen pro obydlí 

purkrabího. K purkrabskému dvoru přiléhalo třetí oddělení, hospodářské se studniční 

věží.147 

Vnitřní hrad se také skládal ze tří oddělení. V prvním, přístupném z purkrabského 

dvora, byl hradní palác. V druhém úseku, odděleném od prvního stupněm v terénu, byla 

Mariánská věž[3]. Uprostřed třetího[4], zcela samostatného oddělení vnitřního hradu, 

stála velká věž, která za sebou kryla ostatní budovy vnitřního hradu jako štít. Budovy 

byly za velkou věží seřazeny podélně na skalních terasách. Jednotlivá oddělení hradu se 

navzájem odlišovala i výškově.  

O podobě hradu ve 14. a 15. století existuje velmi málo zpráv, nejstarší 

zobrazení[63] hradu pochází z roku 1720. Při rekonstrukci jeho původního vzhledu je 

nejdůležitější materiál, který nashromáždil J. Mocker během rekonstrukce na konci 19. 

století. Jedná se především o zaměření, náčrty detailů a nálezů pořizované během 

přestavby a o písemný materiál. 

Na rozdíl od neobvykle drahocenného a bohatého zařízení interiérů byla průčelí 

jednotlivých hradních budov zcela prostá, jejich omítané plochy s nárožím z kamenných 

kvádrů členily horizontální linky kordónových říms. Okna byla ve spodních patrech 

velké věže a v obou patrech Mariánské věže hustě zamřížovaná. Určité vylehčení mohly 

poskytovat barevné stěny hrázděných pater s arkýři.148 
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4.1 Opevnění hradu a předhradí 

 

4.1.1 První hradní nádvoří 

 

Před branou byl prokopaný hluboký, ve skále vytesaný příkop, který přepažoval 

dlouhý dřevěný most, jehož poslední část byla zvedací. Původní brána nebyla jako dnes 

na dně příkopu, ale vysoko nad ním na okraji svahu, kterým hradní ostroh spadal do 

údolí Hlubokého dolu.149 Byla to věž, která je dnes vlevo nad vstupní bránou a později 

se jí říkalo Voršilka. Věž měla dvě plochostropá patra a plochostropý průjezd. Kromě 

malých okének byl v 1. patře ještě portálek, jímž se dalo dostat přímo na ochoz hradeb 

spojujících bránu s opevněním velké věže. Brána byla postavena na čtvercovém 

půdorysu o straně dlouhé 5,8 m a její zdi v přízemí jsou jen 1,2 m tlusté.  

Hradební zeď, která stoupala od vstupní brány k opevnění velké věže, měla ochoz 

zvenčí krytý cimbuřím a byla uprostřed přerušena čtverhrannou, dovnitř otevřenou 

věžičkou, která nepředstupovala před hradbu. Věžička měla kamennou stanovou 

střechu, v jejímž vrcholu byl otvor, bylo v ní tedy možné rozdělat oheň. Hradební zeď, 

připojující se ke vstupní bráně z druhé strany, se kousek od ní lomila a mírným 

obloukem sledujícím vrstevnici směřovala k druhé hradní bráně. V prvním předhradí 

mezi první a druhou bránou nebylo původně jiných budov.150 

Druhá či horní hradní brána stávala přibližně v místech dnešní a vedla do druhého 

hradního nádvoří. Byla podobná první bráně, ale byla o něco větší a mohutnější.  Valeně 

zaklenutý průjezd se navenek otvíral velkým hrotitým vjezdem, ke kterému po levé 

straně přiléhal úzký sedlový portálek pro pěší. Oba vstupní prostory byly prolomeny 

v pravoúhlých vpadlinách, v jejichž horních částech byly otvory pro kladky, po nichž se 

vedla lana k vyzdvižení padacích mostů. Před branou tedy býval příkop, který zmiňuje 

ještě A. Sedláček.151 Nad průjezdem bývala dvě patra s rovnými stropy, podle D. 

Menclové152 celou věž kryla sedlová střecha s kamennými vikýři, ukončenými 

stupňovitými štíty, ale vzhledem k tomu, že se o původní střeše nedochovaly žádné 

zprávy, mohla být i dlátková.  
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4.1.2 Purkrabský dvůr 

 

Purkrabský dvůr byl obehnán dvěma zdmi, vnitřní zeď byla silná asi 2 m a uzavírala 

nádvoří. Druhá zeď byla založena přibližně 5 – 8 m ve svahu pod ní a byla s ní přibližně 

rovnoběžná. Při stavbě zdí byl svah mezi nimi vyrovnán, takže vznikla ulička, jíž se 

říkalo parkán. Parkán lemoval obvod hradu na východní a jižní straně, na západní straně 

se otočil kolem budovy purkrabství a tunelem pod jeho severním traktem pokračoval až 

k druhé hradní bráně. Vzhledem k tomu, že je celý dnešní vstup do purkrabského dvora 

úplně nový, je rekonstrukce původního stavu možná jen ze zachovalých plánů z doby 

přestavby. Podle nich je možné předpokládat, že vedle druhé brány bývala po pravé 

straně o něco níže branka, která vedla z prvního nádvoří přímo do parkánu.153  

 

4.1.3 Purkrabství    

 

Stejně tak jako rekonstrukce opevnění je obtížná rekonstrukce purkrabství, protože 

původní budova, která tvořila jeho jádro, je zbořená do základů. Podle starých plánů 

zaujímalo původní purkrabství západní čelo druhého nádvoří a na severní straně i 

přilehlou část parkánu. Jádro budovy nebylo podsklepeno a otevíralo se do nádvoří 

otevřeným podloubím. Severní část budovy bývala dole podklenutá, takže parkán 

procházel úzkým, valeně zaklenutým tunelem.154 Purkrabství bylo později zásadně 

přestavěno.155   

V místech, kde se parkán stáčel okolo purkrabství na západní a jižní straně, nebyla 

vysoká hradební zeď nádvoří, a proto byl parkán ohraničen vysokou a silnou hradební 

zdí s ochozem. Ochoz býval přerušen strážnou věžičkou. 

 

4.1.4 Studniční věž  

 

K parkánu na západní straně přiléhal úzký táhlý dvorek, postavený na nejnižším a 

nejužším konci hradního ostrohu. Byl kolem dokola obklopen hradební zdí s ochozy a 

cimbuřím a zabezpečoval přístup ke studniční věži. Věž měla v půdorysu hruškovitý 
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tvar, měla v průměru 7 m a sílu zdi 2 m a byla kryta strmou sedlovou střechou.156 

Prostor studniční věže byl otevřen do krovu a byl osvětlen třemi sdruženými okénky a 

jeho jediným zařízením bylo šlapací kolo. 157 

Od studniční věže vedla původně vysoká hradební zeď až na dno Hlubokého dolu, 

který napříč přepažila. Druhá taková zeď přetínala Studený důl na druhé straně. Díky 

těmito zdem bylo možné v případě nebezpečí uzavřít obě příčná údolí, která ohraničují 

hradní ostroh na západní a východní straně.158  

 

4.2 Vnit řní hrad 

 

Hlavní vstup do vnitřního hradu vedl z purkrabského dvora vysokou hrotitou branou 

uprostřed čelní zdi po levé straně druhé brány. Na severní straně opevnění u prvního 

nádvoří býval další vstup do vnitřního hradu, avšak jen pro hradní stráž, tato branka 

ústila do tzv. dolní bašty. Nádvoří bylo opevněno původně mohutnou zdí s cimbuřím. 

Bašta byla jednak spojená s ochozem hradební zdi, která se svažovala k první bráně a 

jednak s parkánem obklopujícím na východní straně vnitřní hrad. 

Vnitřní hrad sestával z tzv. císařského paláce, Mariánské věže a velké věže, která 

byla ještě oddělena hradbami. 

 

4.2.1 Císařský palác  

 

Císařský palác[5] je jednotraktová budova asi 12,5 m široká a 46 m dlouhá 

s místnostmi seřazenými za sebou a na východní straně ukončena o něco užší 

půlválcovou věží.  

Jižní fasáda paláce je výškově rozčleněna na tři úrovně. Nejníže jsou prostory sklepů 

bez oken, přízemí a 1. patro. V úrovni 1. patra je v západní části paláce oblouk, v němž 

jsou vylomena dvě velká lomená okna z pozdější doby a zábradlí. Nad 1. patrem je 

úroveň 2. patra oddělena kordonovou římsou. Mezi fasádou 2. patra a střechou je pás 

dřevěného podsebití. Západní fasáda spočívala na lomených obloucích a pilířích přízemí 

a nebyla nijak výškově členěna, v úrovni 1. patra jsou dvě lomená nepůvodní okna, ze 
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kterých je vidět pouze na hradební zeď. Na západní části paláce nebylo dřevěné 

podsebití. Severní fasáda[64] je nečleněná, zhruba ve středu je schodišťový přístavek 

z pozdní gotiky a okna jsou až v úrovni 1. patra, v přízemí jsou dva lomené oblouky 

arkád. Na východní části je přístavek tzv. děkanství s okny pouze na východní fasádě, 

bez kordonové římsy, bez dřevěného podsebití. V 1. a 2. patře jsou arkýře prevetů. Věž 

je nad 1. patrem oddělena kordonovou římsou stejně tak jako jižní fasáda paláce, věž 

nemá dřevěné podsebití a vyšší patra věže prošla rozsáhlou rekonstrukcí za Mockerovy 

restaurace hradu.  

 

Sklep a přízemí císařského paláce 

Palác stojí na okraji skalní terasy, takže po vyrovnání svahu a založení parkánu měl 

směrem do nádvoří po založení přízemí pouze tři patra, zatímco směrem k parkánu měl 

nad terénem také celý sklep, který byl původně asi úplně temný.159 Věž paláce 

podsklepena nebyla. Zaklenutý byl jen prostor v 1. patře věže konchou, ostatní prostory 

měly trámové dřevěné stropy, spočívající na středním průvlaku. Ve sklepě[6] byly čtyři 

podpory z hrubého zdiva. V přízemí[7] byly také čtyři podpory, ale již z tesaných 

kvádrů, s patkou, čtverhranou hlavicí a osmihranným dříkem a také do jisté míry 

určovaly počet možných příčných zdí. Na straně směrem ke vstupní bráně je v přízemní 

tzv. kolna, otevřená čtyřmi hrotitými arkádami[8]. 

 

První patro císařského paláce 

První patro[9][10] paláce se dělilo na tři místnosti.160 V západní části nad otevřenou 

kolnou161 bývala tzv. dvořenínská světnice, jejíž obvodové zdi byly značně slabší než 

v ostatních místnostech paláce. Podle D. Menclové je to proto, aby zdi příliš 

nezatěžovaly přízemí prolomené arkádami a aby místnost nebyla studená. Podle 

D. Menclové162 byly zdi na vnitřní straně zesílené stěnami sroubenými z dřevěných 

trámů a v západní stěně měla mít tato místnost dvě hrotitá okna s trychtýřovitým 

ostěním navenek. Na jižní straně, kde je dnes balkón, se zeď ještě zeslabovala ve slepý 

segmentový výklenek[11], kde bývalo původně nejspíš pět hrotitých okének ve dvou 

řadách nad sebou. Výklenek je dle Mockerova nákresu 7,6 m široký a 5 m vysoký. 
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Podle výklenku byla místnost asi krytá valenou klenbou sroubenou z trámců.163 Avšak 

neexistuje žádný doklad toho, že se jednalo přímo o roubení a ne o trámovou konstrukci 

rámu se stěnami z fošen tak jako na Kašperku a Radyni, u roubených stěn by byly 

otisky konstrukce zřetelnější.164 Na západní straně jsou dvě lomená okna, která byla 

vylomena později stejně tak jako okna při velkém oblouku.165 Ve  východní zdi světnice 

byl pod 2. patrem nalezen horizontálně položený kouřovod[12] s ústím do komína v 

jižní zdi.166 Lze předpokládat, že v této světnici byla kachlová kamna. Horizontální 

položení kouřovodu může vést k úvaze, že se kouř udržoval nad valenou klenbou a 

zahříval tak i místnost nad světnicí,167 avšak chybí vyústění do otvorů na fasádě. 

Pravděpodobnější se podle Mockerova nákresu jeví, že v 2. patře byl nějaký typ 

topeniště napojený na kouřovod, podobně jako tomu bylo v 2. patře paláce na Kašperku. 

Místnost sousedící se světnicí se nazývala Bílá síň, byl to hlavní vstupní prostor 

s velkým hrotitým portálem, vedle kterého býval krb. V jižní zdi byla tři obdélná okna 

s vnitřními kříži s bohatě profilovaným ostěním a sedátky po stranách. Zda byl výbavou 

síně původně i arkýř v jižní zdi nelze bezpečně zjistit. Zbylou část patra zaujímala kaple 

s prostorem ve věži zasvěcená sv. Mikuláši[13]. Z původní malířské výzdoby se 

zachovaly jen dekorativní malby[14] na vítězném oblouku kaple.168 Přístavek[15][16] 

na severní straně paláce, nazývaný děkanství, sloužil pravděpodobně k ubytování 

Karlova ozbrojeného průvodu.169 Děkanství bylo podle J. Mockera přistaveno až 

později, přičemž měly být vylomeny i prevety v nároží ve 2. patře.170  

 

Druhé patro císařského paláce 

V druhém patře paláce[17][18] byla nad dvořenínskou světnicí stejně velká prostora, 

podle D. Menclové byla obložena dřevěným vyřezávaným táflováním, připevněném na 

latě zapuštěné do obvodových zdí.171 Osvětlovala ji velká okna s kamennými kříži, jen 

v severní zdi bylo malé trychtýřovitě otevřené okénko u kamenného krbu a dvířek, které 

vedly buď na pavlač, nebo do arkýře. Druhé dveře s kamenným sedlovým ostěním 
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vedly na ochoz přilehlé hradební zdi. Při průzkumu tu bylo nalezeno větší množství 

výklenků i okenních ostění.172 

Nad bílou síní byl sál, který byl osvětlený jako všechny místnosti paláce z jihu 

dvěma velkými obdélnými okny s vnitřními kříži.173 Na stěnách sálu byl vymalován 

tzv. Lucemburský rodokmen.174  Někteří autoři datují rodokmen mezi léta 1355 – 1356, 

případně do roku 1357.175 Je však možné, že malby vznikly až po adaptaci hradu pro 

úschovu říšských klenotů. K. Stejskal176 malby datuje do doby kolem roku 1370. Malby 

se dochovaly jako kopie v kodexu bývalé dvorní knihovny ve Vídni, zhotoveném pro 

Maxmiliána II.177 a v tzv. Codex Heidelbergensis.178 Kopie zobrazují celkem 56 postav, 

původně jich však mohlo být 60 až 65.179 Celá genealogie končí Karlem IV. jako 

králem českým a císařem římským a jeho manželkou císařovnou Annou Svídnickou.180 

Vedlejší místnosti se v 16. století říkalo „světnice, ve kteréž císař Karel býval“ a také 

audienční síň. V jižní zdi byl arkýř spočívající na čtyřech kamenných konzolách[19], 

boční stěny pokrývaly malby, z nichž je vidět štít se šikmým pruhem a písmeny SPQR a 

nápisem „Roma caput mundi regit orbis frena rotundi“ [20].181 Po pravé straně byla bíle 

a červeně šachovaná orlice v modrém a rudý lev v bílém, červeně pruhovaném poli. 

V protilehlé dvorní zdi býval krb.  

 Poslední místnost bývala označována jako císařova ložnice, ale byla to komnata 

s dvěma velkými okny[21] v jižní zdi, krbem a kamenným prevetem[22]. Věžní prostor 

byl do komnaty otevřen hrotitým oboustranně zkoseným portálem a sloužil jako 

soukromá kaple panovníka, po straně měl portálek do točitého schodiště, které 

spojovalo tuto místnost s pokoji ve třetím patře. V kapli byly nalezeny fragmenty 

maleb. Táflování obou místností nejspíše nebylo původní, podle dendrochronologie 

pocházelo z 1. poloviny 15. století, konstrukce mohla vzniknout až po roce 1457.182 
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Ačkoliv se někteří autoři183 domnívali, že se jedná o zachovaný stav z doby Karla IV. 

Přístavek byl původně zase oddělený plnou zdí a sloužil pro stráž. 

 

Třetí patro císařského paláce 

Celé třetí patro paláce[23][24], a to jak obvodní zdi, tak i vnitřní příčky byly 

z hrázděného zdiva. Kamenné bylo jen zdivo věže a přilehlá část východní zdi. Vnitřní 

dělení bylo stejné jako v 2. patře, v západní části nad přízemní kolnou byla nejspíše také 

světnice, střed zaujímala větší místnost a k němu přiléhaly dvě menší místnosti 

s prostorem ve věži.184  

Na jižní fasádě paláce mezi věží paláce a 3. patrem paláce, které bylo před 

renesanční rekonstrukcí hrázděné, dokumentoval J. Mocker svislou stavební spáru 

s armovacími bloky věže.185 To podle Z. Chudárka ukazuje na původní stav, kdy byla 

věž vyšší než přilehlý palác, který patrně zpočátku nebyl třípatrový.186 Avšak věž byla 

v letech 1815 – 1818 opravována, protože díl věže hrozil zřícením.187 D. Menclová 

z Mockerovy kresby usoudila, že příčná hrázděná stěna 3. patra měla shodné profilování 

zárubně jako dveře v příčných hrázděných stěnách tzv. audienční síně ve 2. patře, což 

vedlo k závěru, že se jedná o současné konstrukce z doby Karla IV.188 Podle 

Z. Chudárka hrázděné příčné stěny audienční síně ve 2. patře a hrázděná příčná stěna ve 

3. patře dokumentována J. Mockerem jsou současné, ale podle dendrochronologie 

nemohly být původní. Novodobě povrchově opracovaný prvek dveřní zárubně 

audienční síně nemohl být do konstrukce zapojen před rokem 1396.189  

 

Císařský palác po změně účelu hradu 

Podle Z. Chudárka se musela obytná funkce věží po změně jejich účelu přenést na 

obytný palác a jeho přestavba začala pravděpodobně na sklonku 60. let 14. století[25]. 

Soudí tak z dendrochronologie fošen z deštěných stěn (v záklopu stropu 3. patra velké 
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věže), kde stromy byly skáceny v roce 1369.190 Záklop stropu byl z borovicových fošen 

z deštění hrázděných stěn, které však s palácem nemusely souviset. 

J. Mocker přišel v průběhu průzkumných a dokumentačních prací s řadou nálezů, 

které poukázaly na tři stavební etapy paláce. Podle F. Schmidta, který vycházel 

z Mockerova výzkumu, byl arkádový přístavek na západě postaven brzy po dokončení 

paláce a o fragmentech hrázděných zdí 3. patra se vyjádřil, že „jsou asi až z druhé 

periody“.191  

Oponentem Mockerova výzkumu byla D. Menclová, protože postupný růst paláce 

neodpovídal její představě o předem jednoznačně daném stavebním programu. 

K rozdělení stavby paláce do tří period zaujala odmítavé stanovisko.192 

 Severní zeď arkádového západního přístavku, nazývaného Mockerem již „západní 

palácová přístavba“,193 je dodnes do úrovně 1. patra připojena k původním nárožním 

armovacím blokům paláce a je tedy vůči paláci druhotná. D. Menclová to vysvětluje 

tak, že „byl o tuto část palác rozšířen teprve, když už byl ve stavbě“.194  

Arkádový přístavek je po stavební stránce odlišný od vlastního paláce jak dimenzí 

obvodových zdí, tak i použitou technologií. Byla zde ojediněle prokázána srubová 

konstrukce a použité keramické tvarovky. J. Mocker je dokumentoval na bohatě 

profilovaných oknech západního průčelí, velkém klenebním pase jižní zdi a také 

v mohutném komínovém průduchu v dělící zdi s přilehlým palácem.195 Tyto keramické 

tvarovky nejsou doloženy pro první fázi výstavby hradu a byly rozpoznány mimo 

arkádovou přístavbu pouze na druhotné úpravě zastropení schodiště v síle zdi mezi 

přízemím a 1. patrem Mariánské věže. 

Podoba císařského paláce v době, kdy byl již provozuschopný, tedy v roce 1355, 

mohla podle Z. Chudárka být velmi podobná hradu Radyni, stavbě dvoupodlažní (s 

druhým patrem hrázděným) s dominantní věží. Teprve se změnou stavebního programu 

ve věžích hradu mohlo být přistoupeno k rozšíření paláce o západní přístavek a křídlo 

při východní hradbě, tzv. děkanství, stavební adaptace a dostavby paláce patrně 

pokračovaly ještě za Václava IV.196  
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Také v pozdně gotickém období prošel císařský palác rozsáhlou rekonstrukcí. Podle 

dendrochronologického měření původních profilovaných částí průvlaků stropu, kazet a 

záklopových prken audienční síně byla doba skácení dřeva pro tyto prvky v první 

polovině 15. století.197 Tato místnost tedy nesouvisí s provozem v době Karla IV. Do 

stejné doby je také možno zařadit dostavbu 3. patra paláce, podle Mockerových 

výzkumů mělo hrázděné zdivo 3. patra paláce stejné režné výplně polí jako známe na 

dochované pozdně gotické přístavbě purkrabství.198  

 

4.2.2 Mariánská věž 

 

Mariánská věž[26] je dvoupatrová věžová stavba, která byla původně propojena 

s císařským palácem dřevěným můstkem, podobné propojení bylo i s velkou věží. 

Přízemí bylo, vzhledem k tomu, že byl skalnatý terén okolo obou věží neschůdný, 

původně přístupné jen z ochozu západní hradební zdi padacím můstkem.199 

Při určování nejstarší podoby Mariánské věže se vycházelo z několika předpokladů. 

D. Menclová se domnívá, že stavba měla hrázděné podkroví, na kterém byla teprve 

usazena valbová či sedlová střecha. Důvodem pro tuto hypotézu je Mockerův nález 

zbytků dřevěné konstrukce pod hlavní římsou, který kdysi ovlivnil Schmidta, aby 

změnil projekt zastřešení. Nález se sice stal impulzem ke změně projektu, ale nový 

realizovaný návrh nelze ztotožnit za žádných okolností se stavem v době Karlově.200 

První Schmidtův návrh z roku 1870 nepočítal s použitím dřeva, věž měla být ukončena 

kamenným ochozem s cimbuřím a valbovou střechou. 

Pravděpodobně okolo roku 1508 bylo sneseno hrázděné podkroví, Mockerovy nálezy 

mluví spíše pro to, že střecha nad ním byla sedlová, nálezy jsou totiž pouze na západní a 

východní straně. Oproti tomu střecha usazená nad kostelem na konci 15. století byla 

pravděpodobně valbová.201 

Nejvýrazněji byla změněna podoba Mariánské věže za renesanční přestavby na konci 

16. století. Podle tehdejších zpráv musela být střecha i krov zcela vyměněna, protože 

byla v dezolátním stavu. Také fasády prodělaly velkou změnu: „venkovní zdivo bylo 

opraveno, omítnuto a rejsováno, malovány erby. Nejdříve erb Jeho Milosti Císařské, po 
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něm Království českého a příslušejících zemí s textem, vespod erb Jáchyma z Kolovrat, 

též s textem.“202 Tuto podobu měly fasády ještě v 2. polovině 19. století, jejich stav 

uvádí A. Sedláček.203 

Mariánská věž dostala po renesanční úpravě zcela jiný vzhled, i co se týče 

barevnosti, šindelová střecha a všechny dveře byly natřeny červenou barvou a plochy 

fasád pokrývala sgrafita.204 

O starších krytinách Mariánské věže nemáme zprávy, v pozdějších zprávách se stále 

mluví o šindelu. Břidlice, kterou byla věž pokryta při puristické přestavbě, byla 

archeologickými sondami nalezena u velké věže, u Mariánské věže zatím doložena 

nebyla. 

V roce 1853 byla Mariánská věž pokryta zcela novou střechou z břidlice, 

kritizovanou už A. Sedláčkem.205  

Před restaurací Mariánské věže J. Mocker zdokumentoval fasády věže[65][66], poté 

byly pravděpodobně omítky otlučeny v plném rozsahu. Střechy byly pokryty břidlicí od 

Manětína, které nejvíce barevně odpovídaly nalezeným vzorkům. Všechny kamenické 

detaily byly za restaurace zčásti vyměněny a zčásti restaurovány, to se týká také 

kamenných stupňů schodišť.206  

Podle Mockerových záznamů nebylo zdivo Mariánské věže narušeno tolik jako 

zdivo velké věže. Nové vyzdívky byly provedeny jen v jižní obvodové zdi, která byla 

několikrát narušena změnami v cestě mezi touto věží a palácem.207  

 

Přízemí Mariánské věže 

Přízemí[27][28] bylo rozděleno na tři místnosti, příčná zeď dělila prostor na dvě 

skoro stejné části, z nichž severní byla rozdělena na dvě menší komory.208 Místnosti 

měly dřevěné trámové stropy a byly osvětleny malými obdélnými okénky. V tloušťce 

západní obvodové zdi bylo schodiště do prvního patra. Na konci 15. století byla jižní 

místnost zaklenuta valenou klenbou s lunetami a zazděn vstup a bylo zde zřízeno vězení 

nazývané Červenka.209 
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V nástupní partii západního schodiště, vedoucího z přízemí do 1. patra věže, byl pod 

úsek lomené klenby s vodorovnou vrcholnicí vložen krakorcový útvar sestavený 

z přečnělkově řazených cihelných tvarovek. Jeho současný vzhled je výsledkem úpravy 

při restauraci hradu. Takto vložená vzestupná stropní konstrukce mohla souviset 

s dodatečnou instalací reprezentačního západního vstupního portálu do věže, ale 

druhotné usazení portálu nemohlo být bezprostřední příčinou této improvizované 

úpravy.210 

  

První patro Mariánské věže 

Podle D. Menclové bylo první patro[29][30] členěno stejně jako přízemí.211 Dle 

Mockerova průzkumu nebyly příčky s obvodovými zdmi spojeny.212 V zadním prostoru 

byl nalezen profilovaný průvlak[31], takže tam příčka pravděpodobně nebyla.213 Vnitřní 

zdi se však obvykle stavěly až po dokončení zastřešení.214 Zpráva z roku 1528 zmiňuje 

stejné místnosti, jako byly v přízemí. 215 

Schodiště z přízemí věže vedlo do malé síňky, po pravé straně od vstupu byl v ose 

velký kamenný krb a vedle něho dva sedlové portály, první z nich směřoval ke schodišti 

proraženém napříč v síle jižní zdi a na jeho konci byl portál ústící na venkovní schodiště 

a spojující menší věž s palácem. Druhý portál byl v rohu jižní zdi a otevíral se do 

schodiště v tloušťce východní zdi, které vedlo do 2. patra.216 Krb v ose jižní zdi byl 

J. Mockerem pečlivě zakreslen i s komínem[32]. Prevet při východní zdi byl v roce 

1590 přestavěn při úpravě prostor pro ubytování manů rytířského stavu.217 Podle 

J. Mockera byl přístavek špatně založený a od jeho znovuzřízení upustil.218 Sedlové 

portálky se dochovaly[33]. 

Severní polovina 1. patra, obrácená k velké věži, měla naproti sobě dvě obdélná okna 

s vnitřním křížem a sedátky po stranách, prostor měl vchod z jižní místnosti a vzhledem 

ke komínu[34] v severní zdi zde byl také nějaký druh topeniště. 

 Podesta mezi rameny schodiště v jižní a východní zdi z 1. do 2. patra věže je 

protažena až do vnějšího líce jižní zdi, kde bylo při restauraci hradu obnoveno okno. 
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Avšak z Mockerových kreseb je zřejmé, že i zde byl průchozí otvor[39].219 Buď zde 

mohl být prevet nebo další komunikační propojení do 3. patra paláce. 

 

Druhé patro Mariánské věže 

Druhé patro věže [36][37] mělo podle původního stavebního programu zaujímat jen 

jediný veliký sál220 osvětlovaný obdélnými okny s kamennými kříži. F. Záruba soudí, že 

Mariánská věž měla původně trojdílné vnitřní dělení ve všech patrech.221  

Podle V. Kuthanové mělo jít zřejmě o reprezentační sál na trase mezi lucemburským 

sálem v císařském paláci a kaplí sv. Kříže ve velké věži. Sál měl být obložen leštěnými 

polodrahokamy v souvislém páse, který sahal až k okenním záklenkům a začínal 160 

cm nad podlahou.222  

I podle D. Menclové měly být v sále původně inkrustace, ze které zůstala výzdoba 

kříže na okenní špaletě vedle vstupu do kaple sv. Kateřiny.223 Současně s palácovou 

kaplí se přistoupilo i k úpravě sálu: stěny okenních výklenků i kamenné rámy byly 

pokryty obkladem z broušených a leštěných polodrahokamů, svazovaných do 

postříbřeného štuku a na omítku záklenků byly rudkou načrtnuty kontury budoucích 

nástěnných maleb. V roce 1355 dal práce na výzdobě sálu Karel IV. zastavit s ohledem 

na připravovanou adaptaci sálu na kostel.224 J. Mocker nalezl úpravy ostění oken pro 

inkrustaci v severní části 2. patra a zjistil také, že polodrahokamy v kapli sv. Kateřiny 

od 1,6 m výš byly osazeny později pravděpodobně z prostoru sousedního sálu.225 

Je otázkou, zda lze vůbec tak vzácnou výzdobu, jako je inkrustace polodrahokamy, 

v profánních prostorách předpokládat. Také k této úpravě mohlo dojít až v souvislosti 

s adaptací na kostel. 

V ose zdi obrácené k velké věži byl sedlový portálek, který ústil na visutý most a po 

levé straně byl velký krb[38]. V jižní zdi byla kaple sv. Kateřiny.226 

Vedle okna ve východní zdi byla dvířka do prevetu a vstupní portál ze schodiště, 

které pokračovalo do 3. patra. Chodbička, která zde vedla k prevetu, byla znovu 

zazděna v roce 1813.227  

                                                 
219

 CHUDÁREK 2006, 109. 
220 MENCLOVÁ 1965a, 18; CHUDÁREK 2010, 135; FAJT/ROYT 1997, 183. 
221 ZÁRUBA 2014, 47. 
222

 KUTHANOVÁ 1988, 4. 
223 MENCLOVÁ 1958, 14. 
224 MENCLOVÁ 1972, 59. 
225

 V ILÍMKOVÁ 1975, 210. 
226

 MENCLOVÁ 1965a, 18. 
227

 V ILÍMKOVÁ 1975, 179. 



41 
 

J. Mocker přibližně ve středu východní zdi objevil zazděný dveřní výklenek, 

rozevřený směrem do interiéru a mírně vytočený k severu. U dveří chyběl pravý díl 

kamenného ostění.228 Termografický průzkum později rozpoznal tuto stavební anomálii 

přibližně ve středu východní obvodové zdi v úrovni 2. patra, zřejmě se jedná o 

armované ostění zazděného otvoru.229 Dveřní výklenek pravděpodobně sloužil jako 

vstup do prevetu. J. Mocker soudil, že se jedná o spojení mezi Mariánskou věží a 

palácem prostřednictvím pavlače.230 Po stranách byly nalezeny dva otvory pro 

konzoly.231 

 Také J. Mocker nalezl v severní stěně komínový průduch, který mohl souviset se 

zaniklým krbem. Krb se nedochoval, ale byl zde nalezen komín založený v úrovni 

2. patra 3 stopy a jeden coul dlouhý (asi 90 cm) a 2 stopy a 1 coul široký (asi 60 cm). 

Vedle něj se nachází ještě komín z nižšího podlaží o rozměrech 1 stopa a 6 coulů x 

1 stopa a 6 coulů,232 původní krb byl asi v koutě.233  

V severní zdi byl také nalezen zazděný výklenek vykazující zevní články dveří 

s kamenným ostěním.234 

Okno na jižní straně v místě, kde je oltář, bylo vylomeno později, protože v 1. patře 

byl v těchto místech nalezen starý komínový otvor a komín vedl ve směru nynějšího 

oltářního výklenku.235 

O původně profánním prostoru kostela P. Marie uvažoval F. Dvořák již v letech 

1947 – 1948.236 A. Friedl v roce 1956 také došel k závěru, že kostel vznikl adaptací 

profánního sálu.237 

Účel původního sálu se jako první pokusili navrhnout Z. Bouše a J. Myslivec jako 

„šackomoru“.238 Stejně tak D. Menclová určila sál jako pokladnici pro soukromou 

sbírku ostatků.239 Je ovšem otázka, zda je možné, aby se ostatky uchovávaly 

v profánním prostoru. Později formuloval F. Fišer hypotézu o obydlí císařovny, která je 
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však podle J. Homolky240 svrchovaně nepravděpodobná. Podle něj se mohlo jednat 

spíše o místnost sloužící speciálnímu účelu na rozhraní mezi oficiálními vladařskými 

síněmi a kaplemi.  

 

Kaple sv. Kateřiny 

S kostelem Panny Marie sousedí na jižní straně kaple[39], později zvaná 

sv. Kateřiny.241 Velmi malý prostor (2,5 m x 3, 88 m) sloužil pravděpodobně zpočátku 

jako úkryt korunovačních klenotů až do doby, kdy byla dokončena kaple sv. Kříže.242   

Obdélná kaple v síle jižní obvodové zdi je sklenuta dvojicí polí křížové klenby 

s dvojicí oken[40] v jižní obvodové zdi. Po obvodu kaple probíhá jednou konkávně 

prolnuté přístěnné žebro s jedním vystupujícím oblounem. Přístěnné žebro se vždy 

v místech náběhů otáčí o 90 stupňů a vytváří tak podložku, do níž zabíhají podseknutá 

příčná a diagonální klínová žebra klenby s výžlabkem, hruškou a čelní stezkou[41].243  

V ose oltářní stěny je výklenek s předsazeným oltářem, krytým kamennou deskou 

z části zapuštěnou do výklenku. V ose protilehlé západní zdi je vložen vstupní portál 

přístupný z malé chodby.244 Kaple byla přístupná z kostela Panny Marie přes 

chodbovou předsíň s dvojicí kovových bezpečnostních dveří.245  

Obvodové subtilní zdivo kaple bylo vyzděno z pečlivě sestavených pískovcových 

bloků. Z vyhodnocení spárořezu zdiva z kamenných bloků je zřejmé, že původní 

konstrukční součástí je i oltářní výklenek s malbou trůnící Madony s dítětem a 

s císařským párem. Oltář ovšem není vyzděn z kamenných bloků a je zjevně 

k původnímu líci zdi druhotně přisazen. Podle měření je oltář pravděpodobně cihelný.246 

Podle Z. Chudárka byl oltář druhotný a souvisí až s konsekrováním kaple Utrpení Páně 

namísto dosavadní soukromé oratoře.247 

V její vnitřní výzdobě se setkáváme s opačným postupem prací, než tomu bylo 

v sousedním kostele. Nejprve měly být stěny kaple pokryty nástěnnými malbami, teprve 

po změně plánů vznikl obklad stěn z polodrahokamů. Malby českých patronů na severní 

                                                 
240 HOMOLKA 1997, 110. 
241 Kaple byla v roce 1357 patrně vysvěcena k úctě Ostatků utrpení Páně 
242 KUTHANOVÁ 1988, 5. 
243 NĚMEC 2006, 148. 
244

 CHUDÁREK 2010, 135. 
245

 CHUDÁREK 2010, 135. 
246DRDÁCKÝ/JIROVSKÝ/LESÁK 2003, příloha XVII. 
247

 CHUDÁREK 2006, 124. 



43 
 

stěně tak překrývají z větší části inkrustace.248 Podle J. Mockera bylo asi do výše 1,5 m 

obložení polodrahokamy původní, nad tím až po klenbu bylo provedeno později.249 

Ještě D. Menclová převzala starší názor, že tento sakrální prostor byla soukromá 

Karlova kaple zasvěcena sv. Kateřině.250 Později zvažovala zasvěcení P. Marii.251 a 

nakonec uváděla pouze kapličku bez bližšího určení.252 Z. Bouše a J. Myslivec vyslovili 

názor, že byla kaple sv. Kateřiny od počátku soukromou oratoří Karla IV.,253 

obdobného názoru byl i F. Fišer, který ale z počátku tuto kapli určil jako Mariánskou 

oratoř císařovny a teprve později se stala oratoří Karla IV.254 J. Homolka předpokládal 

Mariánské zasvěcení, pro které svědčí obraz Panny Marie v oltářním výklenku.255  

Etapy provádění výzdoby kaple popsal již J. Mocker,256 ale zásadní studii 

k interpretaci posloupnosti výmalby kaple přinesl J. Krofta.257 Podle něj vznikl v první 

fázi Mariánský obraz včetně postavy sv. Petra a Pavla v oltářním výklenku, v druhé fázi 

postavy na severní stěně a záhy po vysvěcení kaple podobizna Karla a Anny Svídnické 

v nadpraží vstupu a ukřižování na čelní stěně mensy. Teprve ve třetí fázi v polovině 

60. let byly stěny oratoře obloženy polodrahokamy. Rozcházejí se ale názory na dataci 

inkrustací, J. Homolka vychází z předpokladu, že způsob výzdoby polodrahokamy 

vznikl kolem roku 1365 v kapli sv. Kříže.258 J. Vítovský datuje inkrustace do doby 

založení kapituly.259  

 

Mariánská věž po založení kapituly 

Pro potřeby kapituly, pravděpodobně na přelomu let 1356 a 1357, byla určena v té 

době patrně dokončená menší věž. Sál ve druhém patře, zatím bez dělící zdi, byl 

adaptován k sakrálním účelům na kostel Panny Marie a přilehlá oratoř na kapli 

ostatkovou.260 
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J. Mocker nalezl v oltáři kostela P. Marie latinskou listinu vztahující se k posvěcení 

oltáře v roce 1357.261 Dosavadní podobu kostela P. Marie regotizoval, změnil orientaci 

dosavadního oltáře a kapli zmenšil přibližně na polovinu na základě nálezu otisku po 

původní příčné zdi. Existenci zdi, která dělila prostor na jižní a severní část, jasně 

prokázal, ale další dělení severní části tak jako v 1. patře již nezjistil, naopak díky 

nálezu stropního profilového průvlaku v 1. patře v pozici dělící zdi ho přesvědčil, že ani 

dispozice 1. patra nebyla původně členěna do dvou menších místností.262     

J. Mocker shrnul závěry z průzkumu vnitřní dispozice 2. patra ve výroční zprávě za 

rok 1888.263 Podle něj byl tedy kostel P. Marie v době Karla IV. rozdělen příčkou na 

kostel v jižní části a sakristii v části severní. Nalezená stopa po příčné zdi byla přibližně 

60 cm široká. 

Také nalezl na vnější straně severní stěny kamenný portál s kapsami po kamenných 

krakorcích, tento nález vedl k rekonstrukci krytého dřevěného mostu s chodbou ke 

schodišti velké věže v roce 1892.264 

      Rozdělení 2. patra na dva (případně tři) samostatné prostory je v literatuře 

obvykle spojováno s konsekrací kostela kapituly. Odlišný názor však publikovali 

Z. Bouše – J. Myslivec, na základě ikonografického rozboru apokalyptického cyklu 

přišli s hypotézou, že příčka byla postavena až za Václava IV., kdy počet kanovníků 

stoupl na dvanáct.265                                            

Mariánská věž měla původně i podkrovní část, která zmizela během několika 

přestaveb. Jednalo se zřejmě o hrázděné zdivo, podle poznámek, které J. Mocker 

vypracoval během rekonstrukce je zřejmé, že nálezy dřevěné konstrukce byly pouze na 

západní a východní straně zdiva věže, lze tedy předpokládat, že věž měla sedlovou 

střechu.266   

 

4.2.3 Velká věž 

 

Věž byla od nižší části vnitřního hradu oddělena příčnou zdí a tvořila samostatný 

fortifikační úsek[42]. Jediný přístup byl po ochozu hradební zdi, na nárožích byly 
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kamenné strážní budky (hlásky)[43][44]. Je to mohutná věžová stavba[45] situovaná na 

nejvyšším místě hradního areálu, pětipodlažní s masivními zdmi od 4 až do 6,5 m 

(severní zeď), je ukončena vysokou valbovou střechou a podsebitím z 19. století. U jižní 

stěny věže přiléhá schodišťová hranolová věž, která tvoří komunikaci do kaple 

sv. Kříže. Podle zpráv z restaurace hradu tvoří zdivo lomový kámen, nepříliš kvalitní, 

podobá se spíše zdivu litému.267 

Fasády velké věže zachovávají hladké plochy pevnostní architektury, pročleněné 

pouze úzkými okenními otvory a kordonovými římsami. Výškově jsou rozčleněny na 

čtyři úrovně. Nejníže je sokl, přizpůsobený výškou terénu rostlé skály a dosahující až 

k oknům 1. patra, nad ním je úroveň 1. patra oddělena kordonovou římsou od 2. patra 

ve výši okenních parapetů kaple. Poté následuje plocha fasád kaple, nahoře ukončena 

druhou kordonovou římsou. Fasády 3. a 4. patra nejsou již výškově odděleny, protože 

obě patra tvořila funkční celek využívaný pro obranu hradu. Mezi fasádou 4. patra a 

střechou je vysoký pás dřevěného podsebití.268   

Severní fasáda je zcela hladká bez okenních otvorů, nad soklem rozdělená pouze 

dvěma kordonovými římsami. Silná severní zeď zůstala nečleněná nejspíš z obranných 

důvodů.269 

Jižní fasádu[67] věže člení přístavba schodiště, jehož vrchol střechy končí u 

kordonové římsy, která rozděluje 2. a 3. patro. V přízemí vede do prostoru schodiště 

lomený kamenný portál, ve spodní části okosený, v horní části je do výžlabku vložen 

prut. Fasáda je v 1. a 2. patře bez oken, ve 3. a 4. patře je vždy po dvojici obdélných 

oken, přičemž jsou okna ve 4. patře nižší.270  

Východní fasáda je poměrně nejvíce členěná. V přízemí jsou dvě drobná obdélná 

okénka, v 1. patře větší obdélná okna a v severní části sedlový portál na prevet, který 

nebyl obnoven. V úrovni 2. patra jsou dvě lomená okna kaple s kružbami. Jako většina 

oken ve věži, jsou i tato opatřena mřížemi ze silných prutů, ale na rozdíl od 1. patra, kde 

jsou mříže předsazeny před fasádu, u oken kaple jsou vsazeny přímo do ostění a neruší 

tak siluetu lomených oken. Mříže byly v 19. století zčásti opraveny, zčásti udělány 

nové. 3. patro má tři úzká vysoká okna a při severním okraji obnovený dřevěný prevet. 

V posledním 4. patře jsou tři malá obdélná okna.271 
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Západní fasáda[68] je v přízemí a v 1. patře stejná jako fasáda východní, jen ve 

2. patře je pouze jedno lomené okno kaple a to v jeho severnější části, v jižní jsou 

v šikmé ose dvě obdélná okna schodiště. 3. patro je čtyřosé, okna jsou vysoká, obdélná. 

Druhé okno od severu je menší, protože vede na podestu schodiště, zatímco ostatní do 

sálu. 4. patro má ve fasádě rozmístěna čtyři drobná obdélná okna v pravidelných 

intervalech.272   

 

Přízemí velké věže 

 V přízemí velké věže jsou dvě místnosti[46][47], kryté původně trámovými stropy a 

osvětlené úzkými čtverhrannými okénky, v zadní místnosti býval krb[48].273 Přístup je 

umožněn portálem v jižní zdi přístavku schodiště. Obě místnosti jsou zaklenuté vždy 

jedním polem křížové klenby bez žeber, které spadá na nárožní vtažené čtvrtsloupky. 

Klenba je z roku 1487 a nahrazuje původní dřevěné trámové stropy.274 Místnosti jsou 

osvětleny vždy po dvou oknech proti sobě na západní a východní straně. Okna jsou 

obdélná zasazená ve výklencích zaklenutých segmentem se zkosenými parapety. 

Omítky kleneb byly v době restaurace zcela otlučeny, protože byly mokré a odpadávaly 

ode zdi. Lomený kamenný portál pochází rovněž z 19. století, stejně jako většina 

kamenických prvků ve věži, včetně krbu v zadní místnosti. Kamenná ostění dveří a 

oken byla rozebrána, vyhovující části byly ponechány a ostatní doplněny.275 

 

První patro velké věže 

První patro věže[49] mělo také dvě místnosti za sebou, ale byly vysoké, každá z nich 

byla z boků osvětlena velkými obdélnými okny s kamennými vnitřními kříži[50] a 

sedátky ve výklencích a místo rovných stropů zde byly křížové klenby s hruškovými 

žebry zabíhajícími s mírným podseknutím přímo do zdí[51] a s kruhovým svorníkem ve 

středu. Klenby byly nově zbudovány v 19. století podle původních kleneb poškozených 

požárem. Příčné žebro vybíhá vždy společně se dvěma žebry přízedními poměrně nízko 

nad podlahou, výběhy žeber jsou hladce ukončeny, bez konzol.276 Sedlové portály 

v příčné zdi mezi místnostmi a při vstupu do bývalého prevetu jsou z 19. století, stejně 

tak jako krb v ose při severní zdi. 
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Obě místnosti osvětlují zase dvě okna naproti sobě v západní a východní zdi. Okna 

jsou vysoká, obdélná v segmentově zaklenutých výklencích a jsou členěna kamennými 

kříži a jejich křídla jsou zasklena drobnými tabulkami vsazovanými do olova.277 

Severní zdí prostupují dva komínové průduchy, které uhýbají od středu zdi směrem 

na západ a chodbička, která vede na tehdejší prevet při východní zdi.278 

 Obě místnosti byly obytné, avšak podle vybavení vyhrazené spíš ke slavnostnějším 

příležitostem.279   

 

Druhé patro velké věže 

Celé druhé patro[52] zaujímal klenutý jediný prostor, podle D. Menclové zařízený už 

od počátku jako kaple.280 Vstup ze schodiště zprostředkovala valeně klenutá chodbička, 

ze které se do kaple vstupovalo sedlovým portálkem[53]. Prostor byl osvětlen čtyřmi 

vysokými hrotitými okny s kružbami[54].  

Obdélný prostor opticky dělí vysoká pozlacená mříž na dvě stejně velké části – 

severní presbytář a jižní loď. Jsou zde dvě pole křížové klenby s žebry hruškového 

profilu[55]. Na rozdíl od zbytku věže má kaple vysoká hrotitá okna s kružbami, 

většinou s motivem jeptišky nebo čtyřlistu v kruhu. Dnešní kružby jsou kopií 

z 19. století.281 

Na nárožích okenních výklenků v presbytáři jsou čtyři kamenné konzolky, dvě jsou 

původní a dvě kopie. Dekor jim tvoří zkadeřené listy, jejich spodní část byla původně 

ukončena zvířecí figurou. V presbytáři jsou okna po jednom na východní a západní 

straně, v lodi na východní a v jižní zdi nad vchodem, vedoucí do podstřešního prostoru 

schodiště. Není zde dodržena symetrie oken z toho důvodu, že v síle západní zdi je 

schodiště[56], které vede do 3. patra. 

V severní zdi je za oltářem obdélný výklenek v profilovaném rámu, vpravo od něj 

sanktuarium v plastickém, téměř čtvercovém rámu. 

Nad soklem, obíhajícím ve výši kamenných lavic v okenních výklencích, je pás 

omítek s konsenkračními kříži. Nad ním, asi ve výši 130 cm, je další pás, tvořený 

barevnými inkrustacemi. Obklady z leštěných polodrahokamů jsou z větší části 

původní, částečně pocházejí z 19. století, obzvlášť okolo vstupních dveří, kde bylo 
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zdivo poškozeno. Stěny nad soklem, včetně klenebních čel, vyplňují deskové malby. 

Okenní záklenky pokrývají nástěnné malby. Klenební kápě jsou pozlaceny a pokryty 

skleněnými čočkami z benátského skla. Pozlaceny jsou i všechny kamenické články – 

žebra, rámy výklenků, konzolky i okenní kružby. Okenní křídla jsou zasklena 

polodrahokamy, osazenými v 19. století podle dochovaného okenního fragmentu. 

Oltářní mensa u severní stěny pochází z 19. století.282    

Při opravě střechy a fasád velké věže na sklonku 80. let minulého století bylo možno 

z lešení uskutečnit nedestruktivní a později i destruktivní výzkum v severní obvodové 

zdi 2. patra vedený F. Skřivánkem.283 Jeho průzkum měl za cíl nalézt komoru, do které 

byly podle dobových svědectví mimo jiné ukládány královské insignie. V písemných 

pramenech je opakovaně připomínán vstupní poklop do komory situovaný vlevo od 

oltáře.284 Fyzikální nedestruktivní průzkum severní zdi kaple, realizovaný metodou 

seismického prozařování, zjistil rozsáhlou a relativně ohraničenou 

inhomogenitu[57][58] ve zdi vpravo od oltáře. Pozdější pokus prokázat předpokládanou 

dutinu třemi jádrovými vrty z lešení, z nichž jeden vrt dosáhl téměř interiéru kaple, 

nebyl úspěšný. Jádro vrtu vykazovalo dvě kvality zdiva, z nichž vnitřní, méně kvalitní, 

je možno považovat za lité jádro. 

Uvnitř oltáře byla nalezena glazovaná dlažba, která byla kromě prostoru oltáře, při 

restauraci hradu odstraněna.285 Dlažba pochází pravděpodobně z rudolfínské opravy 

hradu.286  

Po otlučení omítek z doby restaurace hradu byl v úrovni 2. patra věže v jižní části 

západní fasády dokumentován mírně nepravidelně segmentově sklenutý otvor zazděný 

lomovým kamenem, ale také opracovanými pískovcovými a to na původní gotické 

pojivo.287  

V roce 1997 byl proveden systematický operativní výzkum při opravě stropní 

konstrukce pod podlahou kaple sv. Kříže.288 který pomohl upřesnit podobu interiéru ve 

2. patře, s cílem ověření předchozích zjištění o stavebním vývoji velké věže.289  

Také díky sejmutí deskových obrazů bylo možno sledovat výrazné a již dávno 

konsolidované svislé trhliny v původní omítce západní zdi jižní části kaple, které svou 
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polohou odpovídaly pozici hran okenních špalet dvou oken ve východní zdi a jednoho 

okna v severní části západní zdi. To ovšem nemuselo ještě znamenat, že i zde se 

původně okno nacházelo. Svislá konstrukce jihozápadního nároží velké věže 

vykazovala opakované statické poruchy a byla při každé větší opravě hradu náročně 

sanována. Ze strany fasády byl však dříve dokumentován otvor, rovněž v poloze a 

šířkové dimenzi odpovídající ostatním oknům, který byl prokazatelně zazděný již v 

prvních obdobích stavby hradu. Toto zjištění ukazuje na to, že s vysokou 

pravděpodobností byla ještě před vysvěcením kaple sv. Kříže velká věž podrobena 

rozsáhlým stavebně adaptačním úpravám.290  

Následný stavebně-historický výzkum, který bylo možné zajistit pouze v omezeném 

rozsahu, a to jen díky koordinaci se stavebně-technickým průzkumem dřevěných 

konstrukcí, přinesl řadu dalších pozoruhodných zjištění. Byly nalezeny rozlehlé 

prostory mezi rubem kleneb a konstrukcemi podlah 2. a 3. patra věže. Ty byly na 

podzim roku 1997 ověřeny endoskopickým průzkumem větracími otvory z fasády. 

Následně byly v interiérech nedestruktivními metodami určeny optimální pozice 

montážních otvorů v podlaze a posléze zpřístupněny. Oba konstrukční meziprostory 

jsou výškově vymezeny rubem křížových kleneb a podhledy dřevěných stropů. V pozici 

vrcholu kleneb je jejich světlá výška velmi nízká, a tedy pouze průlezná. Jedná se v 

zásadě o místo nad klenbami, které je v jiných případech vyplněno zásypem.291 Součástí 

výzkumných prací byla i dokumentace všech komínových průduchů[59].292  

Podle Z. Chudárka, který vychází z těchto výzkumů, odpovídal před adaptací 2. patra 

na kapli v základní stavební skladbě prostor současnému stavu. Obdélná plochostropá 

místnost byla osvětlena na delších stranách dvojicemi rozměrných oken s bankálovými 

lavicemi. Ve středu severní obvodové zdi byl umístěn krb, po levé straně krbu byly 

komínové průduchy a po pravé straně pravděpodobně původní schodiště se vstupním 

otvorem do místnosti. Druhé dveře v ose jižní stěny vedly do malé síně s nálevkovitým 

okénkem a dále patrně do prevetu, krakorcově vysazeného na jižní fasádě.293 

Současně s budováním obvodových zdí byly usazeny stropní trámy. Těsně nad 

kapsami po původních trámech stropu nad 2. patrem bylo možno rozpoznat 

technologickou (sezónní) spáru z malty, vysokou místy až 8 cm. Obdobná 

technologická úprava byla identifikována i pod kaplí sv. Kříže. Podle toho lze usuzovat, 
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že původní plánovaná podlaha 2. patra byla asi o 60 cm níže, než je současná. To 

potvrzuje i dolní úroveň armování vstupního otvoru na uvažovaný prevet v původním 

vnějším líci jižní fasády a to v pozici výstupního ramene schodiště, schodišťové rameno 

je v šířce tohoto původního otvoru. Jediná zjištěná omítka, která nejspíše předcházela 

stavebním úpravám spojených s adaptací na kapli, byla torzální plocha omítky 

v průduchu krbu, byla prováděna současně se zděním neprůlezné větve průduchu a 

nebyla znečištěna kouřem. Zdá se tedy, že před změnou stavebního programu nebyly 

obytné prostory zcela dokončeny.294 

Zůstává tedy otázkou, zda byla věž, před rozhodnutím vybudovat kapli sv. Kříže, 

dokončena alespoň v hrubé stavbě. Určitým vodítkem může být nález na podestě nad 

vyrovnávacím schodištěm k prevetu situovanému v síle severní zdi ve 3. patře. Při 

destruktivním průzkumu technického stavu krakorcového roštu prevetu zde byla 

interpretována stavební změna realizovaná již ve 14. století. Podesta původně 

pokračovala nejen východním směrem chodbičkou k prevetu, ale i severním směrem. V 

zazdívce tohoto severního úseku zazděné podesty byla již položena hrubá podlaha z 

cihel. Tato stavební změna mohla souviset pravděpodobně se zazděním dosavadního 

schodišťového prostoru věže, ze kterého zůstalo jen již popsané rameno schodiště v 

mezipatře 3. patře a dále vstupní chodbička se vstupním portálem v 1. patře. Je tedy 

možné předpokládat, že věž v době rozhodnutí o změně využití byla realizovaná 

minimálně do úrovně 3. patra. Stavba věže v úrovni 2. patra musela probíhat nejdříve v 

roce 1359 až 1360.295 Ze zjištěných sezónních technologických spár v obvodovém 

zdivu vyplývá, že stavba jednoho patra věže trvala patrně jeden rok. Rozhodnutí o 

stavební změně tak padlo nejdříve v roce 1360, nebo 1361. Kaple sv. Kříže, podle 

kronikáře Beneše Krabice z Weitmile, byla vysvěcena 9. 2. 1365, a tedy mnoho času na 

adaptační práce nezbývalo.296 

Bylo také nutné řešit nové komunikační vazby, protože kaple má jak reprezentační 

tak také trezorový charakter. Původní severní schodiště bylo zazděno a z jižní strany 

vybudováno nové, reprezentační čtyřramenné schodiště zakončené před kaplí v 2. patře. 

Schodiště bylo částečně vyhloubeno v mase obvodové zdi a z části přistavěno. V úrovni 

kaple byla využita původní stavební úprava s malou síní před vstupem. Do vyšších 

podlaží bylo rovněž nutné vybudovat nové schodiště, to bylo proraženo v jádru západní 
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obvodové zdi zčásti hornickým způsobem. Čímž bylo také zrušeno jedno ze západních 

oken, patrně provedené zatím pouze v hrubé stavbě. Zazděné okno bylo v kapli 

nahrazeno za okno nově proražené v jižní obvodové zdi, situované nad vstupní síní. 

Toto okno má již formu oken původně zamýšlených hradních kaplí, a to kaple sv. 

Mikuláše a klenuté kaple sv. Kateřiny ve 2. patře menší věže. Okna původně 

koncipovaných sakrálních hradních prostorů jsou lomená s oboustrannou nálevkovitou 

špaletou. Prostor kaple sv. Kříže je ve vertikálním směru vymezen dvojicemi křížových 

kleneb, dodatečně zaklenutých nad 1. a 2. patrem. Klenby zůstaly bez zásypů tak, jak je 

obvyklé v případě jejich druhotného vložení do staveb. Konečně krb byl upraven pro 

oltářní výklenek, místo pro uložení císařských insignií. Spodní část krbu byla vyzděna 

tak, že některé druhotně zazděné kamenické články krakorcovitě vystupovaly a mohly 

tak být patrně provázány s přisazeným zděným oltářem s krycí kamennou deskou, zčásti 

zapuštěnou do výklenku.297 

 

Třetí patro velké věže 

Do třetího patra vedlo schodiště už jen v tloušťce západní zdi věže, které vedlo pouze 

z 2. do 3. patra. Celé patro[60][61] zabírala jediná prostora krytá dřevěným trámovým 

stropem a osvětlována osmi vysokými obdélnými okny bez vnitřního dělení se sedátky 

po stranách. V jihovýchodním rohu byl krb, vyústění krbového průduchu bylo nalezeno 

na bývalém ochozu při přestavbě střechy na konci 19. století. Při severovýchodním rohu 

byl vstup do prevetu. Místnost pravděpodobně sloužila jako strážnice a zbrojnice.298 

Severní zeď věže byla z bezpečnostních důvodů plná a bývalo při ní dřevěné 

schodiště, které vedlo do čtvrtého patra věže. 

 

Čtvrté patro velké věže 

Čtvrté patro[62] je přístupné ze třetího dřevěným schodištěm, je s ním půdorysně 

shodné, trámový strop je podepřen šikmými sloupky a je nižší než patro třetí. Obdélná 

okna bez dalšího členění jsou menší s hrotitě zakončenými záklenky. Mocker celé toto 

patro považoval za mladší. Okenní otvory jsou rozmístěny v pravidelných intervalech – 

tři na západě, tři na východě a dvě na jih. V tomto patře mizí rozdíl v tloušťce 

obvodových zdí, severní zeď je stejná jako ostatní. Při snímání střechy při restauraci 

hradu byly nalezeny na jihovýchodním a jihozápadním nároží vývody starých 
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komínů.299 V severozápadní části sálu pokračuje dřevěné žebříkové schodiště do 

podkroví.300 

Krov je vaznicové soustavy se sedmi vaznicemi a věšadlem. Plných vazeb příčných 

je šest, vazné trámy byly vyloženy jako podsebití. Mezi plnými vazbami jsou vždy dvě 

prázdné vazby. Prostorová tuhost věžové konstrukce je zajištěna pásky, čepovanými do 

šikmých stojek a vaznic. Kromě vrcholové vaznice je pod každým věncem vaznic 

provedeno příčné stažení kleštinami. Krov je posazen na vytažené obvodové zdivo, 

probíhající za podsebitím. Podsebití je překryto dlouhými námětky. Krytina je 

z manětínské břidlice.301 

Podle D. Menclové měla věž sedlovou střechu posazenou na zvýšené podezdívce 

ukončené římsou, kolem ní býval hradební ochoz s cimbuřím.302 

 

Schodiště velké věže 

Schodiště tvoří částečně přístavek při jižní obvodové zdi věže, jeho vnitřní prostor je 

z poloviny začleněn do masivu zdi věže. Čtyřramenné schodiště s kamennými stupni je 

osvětlováno obdélnými okénky, zasazenými v hlubokých segmentově zklenutých 

nikách se šikmými parapety. Stěny na schodišti zdobí nástěnné malby zpodobující život 

sv. Václava od jeho narození až k jeho zavraždění a přenesení ostatků do chrámu 

sv. Víta. Kolem středního pilíře probíhá zkrácený děj legendy o sv. Ludmile. Zatímco 

výjevy legendy o sv. Václavu jsou řazeny od nástupu na schodiště a končí před kaplí, 

děj legendy o sv. Ludmile se odvíjí směrem opačným – shora dolů.303   

Schodiště ukončuje malá valeně zaklenutá chodbička vedoucí k sedlovému portálu 

v profilovaném rámu, který vede do kaple sv. Kříže. Z tohoto místa se lze dostat 

západním směrem ke schodišti vedoucímu v síle zdi do třetího patra a z jeho nástupu 

vede při jižní zdi věže krytá pavlač do podstřeší schodišťové věže. Odtud je přístup do 

malého prostoru v síle zdi, tzv. „špuntu“, kterým bylo možno nahlížet do kaple.304 

Schodiště je dnes zastřešeno sedlovou střechou, z jihu zvalbenou, krytou břidlicí. 

Vrchol střechy je ukončen makovicí. Schodiště bylo v 19. století pro kritický stav ve 

svém posledním patře znovu vyzděno.305 
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Původní schodiště velké věže je podle Z. Chudárka přepokládáno ve východní části 

mohutné severní zdi.306 Podle něj bylo zazděno už při adaptačních úpravách ve 

14. století s cílem zvýšit obrannou odolnost severní zdi a to s ohledem na plánované 

uložení říšských svátostin. Jediná písemná zmínka o možném schodišti mezi 1. a 

2. patrem je od J. A. Rieggera,307 F. Fišer se domnívá, že Riegger popisoval zešikmený 

komínový průduch ústící do krbu v komnatě 1. patra. I když připustíme, že Riegger 

nebyl schopen rozpoznat komínový průduch od schodiště, je možné vyloučit napojení 

komínových průduchů do meziprostoru pod podlahou kaple sv. Kříže.308 U obou 

průduchů, které v této úrovni severní zdi probíhají, nebyla podrobným průzkumem 

zjištěna žádná druhotná zazdívka, ze které by bylo možno usoudit na existenci propojení 

s prostorem pod podlahou. Rieggerem popisované „úzké schůdky“ mohly navazovat na 

úsek chodby ke vstupnímu portálu na ochoz věže.  

 

4.2.4 Komunikace 

 

Řešení původního přístupu do jednotlivých pater paláce navrhl A. Sedláček,309 do 

paláce se podle něj chodilo po dřevěných pavlačích z venku, které byly v 16. století 

odstraněny. J. Mocker se patrně snažil fragmenty konstrukcí pavlačí nalézt v západní 

fasádě paláce.310 D. Menclová teorii pavlačí převzala, podle ní se do 1. patra paláce 

vstupovalo z těsného nádvoří volnými schody a dále schody dřevěnými na pavlače 

kolem 2. patra, dochované spojení mezi 2. a 3. patrem je malé točité schodiště v síle zdi 

v jižní části apsidy.311 

Přímá cesta k Mariánské věži vedla zvenčí přes zmíněné schody ve skále na severní 

straně palácového nádvoří a ústila na ochoz široké západní hradební zdi, přímo 

z ochozu se přecházelo po zvedacím můstku do přízemí věže. Hradní ochozy byly 

jednou schůdnou komunikací, která spojovala různé úrovně vnitřního hradu. Před 

palácem byl jen stísněný prostor a prostor okolo obou věží nebyl schůdný.312  
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Přímý přechod z paláce do Mariánské věže vedl pouze z 2. patra ze sálu 

s Lucemburským rodokmenem přes padací můstek,313 který ústil do 1. patra Mariánské 

věže, odkud vedly schody v síle zdi do 2. patra. Portál z paláce ústil na venkovní 

schodiště, které spolu se schodištěm vnitřním vyrovnávalo výškový rozdíl 4,7 metrů, 

který byl mezi úrovní 1. patra Mariánské věže a 2. patra paláce. Schodiště vedlo 

k dřevěnému můstku, jehož poslední část byla padací a v případě potřeby se překlápěla 

do pravoúhlého rámu hrotitého portálu paláce. Druhé dveře v rohu jižní zdi Mariánské 

věže se otvíraly do schodiště v síle východní zdi, které vedlo do 2. patra. Cesta 

z  hradebního ochozu přes padací můstek do přízemí Mariánské věže vedla po schodech 

v síle západní zdi do 2. patra a přes jižní síň 1. patra věže.314 

Velká věž byla zcela oddělena od vnitřního hradu jako samostatná jednotka zdí 

s ochozem a cimbuřím. Jediný vstup do ní byl možný přes 2. patro Mariánské věže po 

krytém přechodu k malé baště a z ní přímo na dvorek před vstupem do schodišťové 

věže, která však mohla být přistavěna až dodatečně, avšak nelze vyloučit, že byl v této 

jižní zdi v přízemí situován původní vstup do věže.315 
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5 Hrad v kontextu soudobé architektury 

 

5.1 Ideové přestupně a paralely 

 

Vzhledem k významu Karlštejna jako stavby uchovávající říšské klenoty se 

Karel IV. mohl inspirovat uspořádáním prostor takového místa v jiných zemích. 

D. Menclová hledala tuto inspiraci v Sainte-Chapelle.316 Přízemí kaple přístupné 

veřejnosti bylo zasvěceno Panně Marii, horní prostor vyhrazený královskému dvoru, 

sv. Koruně a sv. Kříži. Na severní straně k ní byla připojena menší dvoupatrová stavba, 

v níž byla v přízemí sakristie a pokladnici se souborem relikvií a v patře trezor pro 

listiny. Západní předsíň byla spojená s palácem přes krytou galerii, na kterou se 

vstupovalo slavnostním nástupním schodištěm, odkud se mohlo jít do kaple nebo do 

paláce s monumentálním dvoulodním sálem s portrétní galerií předků kapetovské 

dynastie.317 Zajímavé je propojení dolní kaple Panny Marie a horní kaple, vyhrazené 

nástrojům Kristova umučení na straně jedné a galerie starobylého rodu na straně druhé. 

Nápadná je ideová a do jisté míry i typologická souvislost mezi Sainte-Chapelle a 

programem a dispozicí hradu Karlštejna. Ludvík IX. nezvolil pro uložení nejcennějších 

ostatků křesťanského světa tehdy ani královské pohřebiště v Saint-Denis, ani 

královskou katedrálu Notre-Dame, ale dal postavit zvláštní kapli. Každodenní modlitby 

v Sainte-Chapelle obstarávala samostatná kapitula, podobně jako tomu bylo později na 

Karlštejně.318  

Důležitým předstupněm vzhledem ke kontinuitě panovnické ideologie představují 

Cáchy. Cášský dóm je dvoupatrový, spodní patro nese titul Panny Marie, kaple 

v horním patře byla zasvěcena Spasiteli.319 

Další stavba, kterou se mohl Karel IV. inspirovat, je papežský Avignon. Tato 

myšlenka byla kriticky odmítnuta D. Menclovou320 hlavně proto, že byla postavena na 

možném připsání architektonické koncepce Matyášovi z Arrasu, kterého si podle nápisu 

na triforiu přivedl Karel IV. z Avignonu v roce 1344. Ona sama po návštěvě Avignonu 

nenalezla žádné podobnosti kromě obecného typu donjonu. Karel IV. pobýval 
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u papežského dvora spolu s otcem v březnu 1340 a poté v březnu a dubnu 1344. 

Přestavba paláce v Avignonu byla v té době jedním z největších stavebních podniků té 

doby. Při svém prvním pobytu mohl Karel spatřit rozestavěný palác Benedikta XII, 

u kterého bylo dokončeno severní křídlo a Velká věž, která dominovala celé dispozici, a 

pomalu se dokončovalo východní křídlo. Při delším pobytu v roce 1344 byl již 

Benediktův palác dostavěn. Velká věž sloužila jako papežovy soukromé komnaty, 

ložnice, papežský trezor a cenné sbírky, ale palác byl obklopen dalšími věžemi. Palác 

Klimenta VI. byl stavěn od roku 1342, do jara roku 1344, kdy byl Karel v Avignonu, 

byla připojena k Velké věži další věž (Tour de la Gadre-Robe), která měla v přízemí 

lázeň, nad ní dvě patra s dřevěnými stropy, vyhrazená pro garderobu a nad nimi v 3. 

patře pracovnu Klimenta VI., nejvýše pak kapli sv. Michala.321 Vzhledem ke Karlštejnu 

jsou zajímavé bohatě zdobené interiéry v kontrastu se strohým pevnostním exteriérem 

s mohutnými hranolovými věžemi. Také jsou zajímavá schodiště ke kaplím ve věžích, 

provedená v síle zdi. 

Protože Karlštejn sloužil jako „trezor“ pro uložení nejcennějších relikvií, z hlediska 

takového účelu má také své předstupně, jsou jím štaufské a habsrburké hrady 

v Rakousku či jižním Německu, které se vyznačovaly dobře chráněnými kaplemi ve 

věžích.322 Dle sálské a zejména štaufské tradice byly říšské klenoty uloženy na rodovém 

hradě Trifelsu v Rýnské falci. Trifels je románský hrad na vysokém pískovcovém vrchu 

v kraji Annweiler, kterému vévodí vysoká obytná hranolová věž stavěná z mohutných 

bosovaných kvádrů a je zároveň štítovou obrannou věží, věží vstupní a věží 

kaplovou.323  

 

5.2 Karlovy hrady  

 

5.2.1 Vargač 

 

První Karlovou hradní novostavbou se stal hrad v Dobříši, zvaný Vargač[69], 

vzhledem k tomu, že vznikl za života Jana Lucemburského, nenese Karlovo jméno.324 

Dispozice hradu byla jednodílná, nejspíše šlo o bezvěžovou dispozici s dominantním 
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palácem. Kromě něj dnes ve vnitřním hradu stojí budova tzv. purkrabství, nejspíše také 

středověkého původu. Hrad je zachovaný a silně přestavěný.325 

 

5.2.2 Karlsburg (Twingenberg, Tepenec) 

 

Hrad byl založen moravským markrabětem Karlem v roce 1340, je to první Karlova 

samostatná stavba, pokud pomineme adaptaci Pražského hradu. Hrad se nachází v obci 

Jívové asi 16 km severovýchodně od Olomouce Stál na dominantně položené ostrožně, 

kudy probíhala spojnice moravské a slezské strany Jeseníků.326 Hrad byl ve smlouvě o 

prodeji území hory „montem Tepenecz“ označen jako „castri Twingenberch“.327 U 

hradu se plánovalo zřízení celnice s tržnicí a úřad popravce.328 Prvotní pojmenování 

hradu se neujalo, již za druhého držitele hradu, Karlova bratra Jana, je nazýván podle 

svého zakladatele  Karlsburg.329 

Obranný systém se rozvinul radiálně od hradu podle vrstevnic[70], při severní straně 

hradby byl nalezen průlom, který byl pravděpodobně pozůstatkem komunikace do 

hradu. V okolí tohoto vstupu byla nalezena hradní kovárna.330 

Za asi 2 m hlubokým příkopem se nacházela dovnitř otevřená podkovovitá věž 

s břitem spojená s vnější hradbou. V jihozápadní části ohrazení stála na okraji srázu 

obdélná palácová budova, ze které tak mohla být kontrolována cesta pod hradem.331 

Podle dochovaného ikonografického materiálu[71] se lze domnívat, že hradu 

dominovala mohutná hranolová věž.332 

 

5.2.3 Vyšehrad 

 

V souvislosti se založením Nového města pražského a vytvořením korunovačního 

řádu vznikla potřeba přestavět Vyšehrad.333 Karlova přestavba[72] respektovala staré 

rozdělení dispozice na dvě části. Vnější dostala nové opevnění tvořené hradbou se 

čtverhrannými věžemi, jemuž na východě dominovala hlavní brána Špička, která byla 
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ukončena hrázděným patrem s arkýřovými vížkami. Vlastní vnitřní palácový krsek byl 

opevněn další hradbou a obsahoval nejméně čtyři velké volně stojící paláce, mohutnou 

patrně čtverhrannou obytnou věž zvanou Neklanka, která byla v severovýchodním 

nároží.334 

 

5.2.4 Pražský hrad 

 

I stavební aktivity na Pražském hradě335 respektovaly starou dispozici hradiště. 

S Karlovými aktivitami je spojována stavba parkánové hradby proti Malé Straně a 

zejména přestavba starého královského paláce. Přestavba souvisela s návratem 

budoucího Karla IV. do Čech roku 1333. Ze starého románského paláce zbylo prakticky 

jen přízemí, které se díky zvyšování terénu stalo sklepem. Na nádvorní straně byl palác 

rozšířen o trakt v přízemí otevřený arkádami[73]. V 1. patře[74] byly velké sály 

s polygonální kaplí nastavěnou na jednu z románských věžic. Nový palác měl vlastně 

pět podlaží – užší románský sklep, nad ním sotva 3 m vysoké mezipatro, pak přízemí, 

nad ním 1. patro se sály a patrně podstřešní hrázděné patro. Všechny místnosti byly 

plochostropé a obracely se navenek i do nádvoří velkými obdélnými okny s vnitřními 

kamennými kříži kromě mezipatra[75].336 Celou stavbu doplnilo nové příčné křídlo 

navazující na jižní románskou věž. Soudobí kronikáři hovořili o francouzském způsobu 

stavby.337 

 

5.2.5 Karlovy Vary 

 

Patrně okolo roku 1358 nechal Karel vystavět hrad v Karlových Varech, pobýval zde 

v letech 1370 – 1376. Z hradu se dochoval v silně přestavěné podobě mohutný donjon 

obdélného půdorysu[76], na věž pravděpodobně navazoval severozápadním směrem 

palác. Karlovy Vary náleží mezi nejmenší královské hrady z doby Karla IV. Částečně 

dochovaný přestavěný hrad je dnes zvaný Zámecká věž.338 
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5.2.6 Ojvín u Žitavy  

 

Podle T. Durdíka zde Karel IV. nechal přestavět starší hrad pánů z Lipé dva roky 

předtím, než zde založil celestýnský klášter, jednalo se o stavbu mohutného obdélného 

třípatrového plochostropého paláce při starší obytné věži[77].339 Podle historických 

pramenů zde byla zbudována „komnata“, která byla spolufinancována Žitavskými, tomu 

předcházelo v květnu toho roku ujednání zmiňující tři pevnosti, poslední z jmenovaných 

měla být pevnost jménem Ojvín.340 Vzhledem k podobě dochovaného hradního 

komplexu[78] lze těžko soudit, jaká část je z doby Karla IV., pokud se vůbec nějaká 

dochovala.  

 

5.2.7  Karlsfried 

 

Dalším hradem založeným v někdejším Žitavsku je celní hrádek, sídlo fojta v Horní 

Lužici, která ležela na obchodní stezce spojující Horní Lužici s Čechami. 

Prostřednictvím rytíře Oldřicha Tisty, purkrabího na Bezdězu, dal podle Jana z Gubenu 

Karel IV. zahájit práce patrně 28. července 1357.  

Hrad byl založen na skoro kvadratickém pískovcovém bloku, odděleném na jižní 

straně přirozenou průrvou jako příkopem od šíje hřebene[79]. Na západní straně těsně 

pod ním probíhala důležitá dálková cesta. Vstup do hradu byl možný jedině z jižní 

strany po hřebeni po mostě chráněném čtyřhrannou věží.341 Vlastní hrad sestával 

z masivní strážní věže a dále byl tvořen dvěma domy a jednou menší strážní věží 

východně od plošiny, na které vlastní hrad stál.342 Údolí bylo překlenuto hradbou 

s průchozí bránou, u níž stála celnice s výběrčím.343   

 

5.2.8  Karlík 

 

Předpokládá se, že stavebníkem malého již zaniklého hradu[80] byl Karel IV. a že 

tento hrad vznikl se stavbou sousedního Karlštejna. Jediná spolehlivá zpráva o hradu 

pochází však až z roku 1400, kdy ho Václav IV. zastavil s tím, že na jeho stavění bylo 
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připsáno 200 kop. Hrad brzy zanikl a v 16. století se připomíná již jen jeho jméno. 

Nejspíše mohlo jít o opěrný či strážní bod.344 

 

5.2.9  Litoměřice 

 

Karel IV. nechal hrad založený Přemyslem Otakarem II. výrazně přestavět, ve starší 

literatuře se udává doba přestavby do třetí čtvrtiny 14. století,345 ale F. Záruba346 datuje 

palác až do doby panování Václava IV. 

K původnímu zdivu hradu byl na severu zvenčí přistavěn obdélný plochostropý 

palác[81] (18,5 m x 42.5 m), jehož součástí byla i malá kaple v síle zdiva.347 Palác měl 

dvě patra a byl podsklepený.348 Palác byl výrazně poškozen adaptací na pivovar 

v 18. století. 

 

5.2.10  Tangermünde 

 

Tangermünde je hrad na území Braniborska, které Karel IV. získal z rukou 

Wittelsbachů v roce 1373. Ještě v témž roce započal s přestavbou hradu, magdeburská 

radní kronika k tomu píše: „přijel král Karel, který byl i římským králem, (...), a znovu 

postavil zámek u Tangermünde.“349 

Převážná část staveb hradního komplexu byla zničena za třicetileté války a v 

18. století byl přestavován, proto lze rekonstruovat původní podobu již jen velmi těžko. 

R. Němec považuje za část vzniklou při Karlově přestavbě palácovou stavbu v jižním 

výběžku, která byla integrovaná do hradby a také se domnívá, že v tomto paláci 

v 2. patře mohl být velký sál.350 
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6 Dochované Karlovy hrady 
 

Nejdůležitější a nejlépe zachované hrady pro srovnání s Karlštejnem jsou Kašperk, 

Radyně a Hrádek u Purkarce, které také nesly Karlovo jméno již při svém založení. 

Dobře zdokumentovaná etapa za Karla IV. je také u hradu Lauf an der Pegnitz. 

 

6.1 Kašperk 

 

Královský hrad Kašperk byl založený Karlem IV. v roce 1356. Původně byl nazýván 

Karlsberg, čímž se zařadil mezi hrady nesoucí Karlovo jméno. Stojí na skalnatém 

výběžku Zámeckého vrchu ve výšce 886 m n. m. v jižních Čechách severně od 

Kašperských Hor, jádrem třídílné stavby je obdélný palác, srostlý do jednoho celku s 

dvěma obytnými věžemi[82]. Hrad je velmi podobný Radyni, dalšímu hradu Karla IV. z 

té doby. Na sousedním vršku Kašperku stojí tzv. Pustý Hrádek, předsunuté opevnění 

hradu, postavené v pozdním středověku. 

Funkcí magistra fabricae, tj. organizačním a hospodářským vedením stavby byl 

pověřen Vít Hedvábný. Stavba hradu nejspíše probíhala v letech 1356 – 1361. 

Skutečného stavitele hradu neznáme, D. Menclová uvažuje o osobě Michala Parléře, 

protože současně s Vítem Hedvábným jakožto magistrem fabrice se na stavbě 

Zlatokorunského kláštera připomíná Michal Parléř, údajně bratr dvorního architekta 

Petra Parléře.351 Hrad byl vystavěn „na obranu země české“, který by zajišťoval ochranu 

přilehlé hraniční oblasti, částečně i zlatých rýžovišť u Kašperských Hor a který by byl 

zároveň pojistkou proti Bavorsku, se kterým měl nestabilní vztahy. Kromě toho zde od 

roku 1356 existovala nová obchodní cesta z Kašperských Hor do Pasova, pojatá do 

systému Zlaté stezky.  

Podle tradičního pojetí byl hrad brzy po založení zastaven Janu Očkovi z Vlašimi, 

jedná se ale o informaci nepodloženou.352  
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6.1.1 Situace a dispozice hradu 
 

Značně protáhlá dispozice hradu odpovídá tvaru terénu staveniště[83], hlavní 

součástí dispozice je takzvaný horní hrad. Proti nebezpečné výšině Zámeckého vrchu je 

zhruba ve čtyřúhelném ohrazení vysazeno užším bokem hradní jádro, které je srostlicí 

dvou obytných pětipodlažních hranolových věží, které mezi sebou svírají protáhlý 

trojpodlažní palác. Východní i západní průčelí jádra, tedy boky příslušných věží, byly 

až na jeden arkýř bez otvorů, nejspíše kvůli možnému ohrožení stavby. Věže původně 

kryly jehlanové helmice zděné z cihel, dochovala se část helmice západní věže. Jediný 

vchod do jádra se nacházel v jižním průčelí v přízemí paláce vysoko nad terénem a byl 

přístupný padacím můstkem. Hradba byla původně završená cimbuřím a relativně 

nízká, v pozdní gotice byla dodatečně dvakrát zvyšována. Do dříve volného západního 

čela horního hradu bylo vestavěno v pozdní gotice takzvané purkrabství, v té části hradu 

původně patrně stál samostatný objekt hlavní kuchyně, pro něž v hlavním jádru 

neexistují doklady. Po výstavbě pozdě gotického purkrabství byla postavena nová 

kuchyně v prostoru šíjového příkopu před západním čelem horního hradu.353  

Dispozici Kašperku doplňuje rozlehlý dolní hrad, oddělený od horního šíjovým 

příkopem. Areál dolního hradu obklopuje hradba, do níž je na západním konci zapojena 

hranolová stavba. Vzhledem k rozsáhlé pozdně gotické rekonstrukci dolního hradu, 

která proběhla ve dvou hlavních etapách, z nichž starší je kladena dendrodatem do roku 

1437,354 není stav v Karlově době zcela zřejmý. Zdá se, že uspořádání hradu se 

podstatněji měnilo na jeho západním konci, konečným výsledkem vývoje zde byla 

kulisová brána se stěžejkovým padacím mostem z druhotně použitých kamenických 

prvků.355 K této bráně vedla cesta od sedla, jejíž vnější bok byl chráněn hradbou. Stav 

těchto partií ve 14. století není znám. 

 
6.1.2 Rozbor stavby 

 Vnějšek stavby 

Jižní průčelí[84], v němž se nachází jediný původní vchod do jádra, obsahuje dále 

prevet a řadu oken různého formátu, v rozmístění otvorů se promítá řešení interiéru. 

Z přízemí hledí do fasády štěrbinová okna, jejichž otvory jsou vytvořeny v lomovém 
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zdivu. Podoba portálu vchodu do paláce není doložena. Ve druhém podlaží je průčelí 

zeslabeno téměř půlkruhovou nikou, která obsahuje sestavu pěti okének, projevuje se 

tak navenek vložená dřevěná místnost. Ve třetím podlaží jižního průčelí se na západní 

věži nachází okno se žulovým ostěním, které se až na dělící kamenný kříž zachovalo 

úplné. Jedná se o analogii k ostěním oken sálu o podlaží níže a k východní věži. Arkýř, 

který byl ve třetím patře, nesla trojice žulových konzol, byl nejspíše součástí obytného 

interiéru. Východně od arkýře jsou okenní otvory na paláci značně upravovány a jejich 

původní podoba není příliš jasná.356 

V prvním podlaží severního průčelí jádra[85] je pouze jedno štěrbinové okénko. Ve 

druhém podlaží se vyskytují otvory jen v rozsahu paláce. Tři velká okna patří k sálu, šlo 

o už známá okna s kamennými kříži. Úzké okénka sloužily k osvětlování schodiště a 

chodbičky u vložené dřevěné místnosti. Na severním průčelí třetího podlaží se vyskytují 

trosky tří arkýřových prevetů, na západním okraji paláce se vyskytují tři okenní otvory, 

které jsou položeny ve vyšší úrovni než ostatní v tomto patře. Na západní věži ve 

čtvrtém patře shledáváme okno umístěné mimo její osu, patrně z důvodu umístění 

dřevěné světnice v interiéru. Okénko na východní věži v téže úrovni osvětlovalo síňku 

na boku vložené dřevěné světnice. V pátém podlaží západní věže nalezneme podobné 

okénko odsunuté k západnímu okraji věže. Stejné okno najdeme v obdobné poloze také 

na východní věži, vedle okna přetrval arkýřový prevet s valbovou stříškou zděnou z 

lomového kamene.357 

Palác byl pravděpodobně zakryt sedlovou střechou, pokud se její hřeben nacházel ve 

výšce spodního okraje spodních konzol ochozů věží, mohly v pátém podlaží pod 

střechou fungovat padací můstky vchodů. Ochozy obou věží byly neseny žulovými 

krakorci, předprseň ochozu byla bezpochyby zděná. Střecha západní věže byla nesporně 

zakryta cihlovou helmicí,  

strany cihel jsou zešikmeny podle úhlu sklonu helmice, podle sklonu měla helmice 

tvar jehlanu, nikoliv valbový, jak bývá rekonstruována.358 Podoba střechy východní 

věže není přímo doložena, ale podle výskytu analogických cihel, se můžeme domnívat, 

že i tuto věž kryla cihlová helmice.359 
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 Palác 

Na jižní stěně přízemí paláce jsou štěrbinová okénka, nejsou zjištěny doklady 

omítání stěn a není jasné, zda vůbec bylo přízemí stavebně členěno.  

Představy o uspořádání prvního patra paláce usuzujeme pouze z rozvrhu oken. Na 

západě paláce bylo schodiště, ke kterému, nejspíše oddělený lehkou příčkou, navazoval 

sál, který trojicí velkých oken v sedátkových nikách hleděl k severu a zřejmě jen dvěma 

obdobnými okny k jihu. V sálu není zjištěn doklad vytápění. V západní části v okenních 

nikách viděl F. A. Heber ve 40. letech 19. století „zřetelně jednotlivé fresky, které 

představovali Slunce, Očistec a podobně“.360 Lze-li považovat západní část patra – sál – 

především za hlavní reprezentativní či společenský prostor hradu, potom východní část 

měla ráz intimní. Jde o byt, který se skládal z vložené dřevěné místnosti, chodby a ze 

světnice vytápěné krbem, z níž byl přístupný prevet. Dřevěná místnost byla způsobem 

obvyklým pro tento druh konstrukce vsazena čelem do síly jižní obvodové zdi 

paláce[86]. Otisky šikmých dřev ve zdivu bývají interpretovány jako šikmé vzpěry 

nosné konstrukce místnosti a bylo od nich odvozováno, že byla hrázděná.361 Jenomže 

šikmé prvky by se při pokračování vzhůru dostaly do kolize se spodními okénky. Ve 

skutečnosti jde o zbylé části montážních vzpěr, které zajišťovaly polohu rohových 

sloupků do té doby, než stavba jižní zdi pokročila natolik, že zdivo sloupky pevně 

objalo a stabilizovalo. Další součást bytu v prvém patře – světnice s krbem a prevetem, 

hleděla na jih velkým oknem v sedátkové nice. Krb byl zřízen v severovýchodním koutě 

místnosti, dýmník pokračoval do následujícího patra, kde fungoval jako „čisté“ 

topidlo[87]. 

Druhé patro paláce snad bylo přístupno prostřednictvím komunikace v západní věži. 

Několik oken bylo přezděno, členění dispozice západní části není jasně zřetelné. Ve 

východní části paláce se nabízí domněnka, zda snad nejde o podobnou situaci s 

chodbičkou a vloženou místností, jaká se vyskytuje o podlaží níže.362 Naproti tomu je 

jisté, že východní konec patra  

obsahoval světnici, k jejímuž vybavení náleželo čisté vytápění dýmníkem. Dalším 

příslušenstvím byla jižní sedátková nika a na severu menší okénko a prevet.363 
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Věže 

Hranolové věže příčně svírají na obou užších koncích obdélný palác a jsou s ním 

svázány i vertikální komunikací. Východní věž se tyčí přímo nad vstupní branou, kterou 

se pod ní vstupovalo do předhradí, ohrožená strana obrácená ke vstupní bráně byla bez 

otvorů. Ani západní věž stojící nad předhradím a brankou do vnitřního hradu neměla v 

čelní zdi otvory, jen na malý arkýřek v posledním patře.364 

 

 Západní věž 

V prvním podlaží západní věže[88] je místo podlahy nerovný úsek skalního hřbetu, v 

jižní stěně je malé štěrbinové okénko a stěny nebyly omítány, schodiště podle 

rozmístění trámů bylo při východní zdi. Do druhého podlaží věže vedl vchod z paláce, 

omítka zde také patrně nikdy nebyla a schodiště bylo při západní stěně. Třetí podlaží 

věže obsahuje vchod do paláce, prévet a okno. Čtvrté podlaží obsahovalo schodišťový 

prostor, síň zakončenou dýmníkovou (černou) kuchyňkou a dřevěnou světnici. Povaha 

hrubé omítky dokazuje, že prostor už patrně v pozdním středověku přestal být obytný. 

Kamna se obsluhovala z dýmníkové kuchyně, kam z nich byl také veden kouř. Ten zde 

byl lapán nejpravděpodobněji dřevohliněným dýmníkem, po němž nebyly zachyceny 

stopy, ale který však jistě existoval nad severním koncem síně, jak dokládá vazba na 

existující komín. Primární úloha tohoto prostoru spočívala v obsluze vytápění sousední 

světnice. Z dýmníků kouř odcházel komínem v síle severní zdi, jehož čtverhranné ústí 

se nachází v severní zdi pod stropem. Kamna byla nepochybně kachlová, jak také 

dokládají nálezy středověkých kachlů. Dřevěná světnice měla rozměry čtvercového 

půdorysu zhruba 4,4/4,4 m, její strop byl pravděpodobně segmentově zaklenut. V nice 

severního okna bylo asi upraveno posezení, vchod byl v její jižní stěně. Druhé a třetí 

podlaží patrně fungovalo jako součást jednoho bytu. Bytová jednotka ve třetím a 

čtvrtém podlaží byla komunikačně oddělena od podlaží pátého, nejintimnější a klidová 

součást bytu se tu logicky ocitá na konci jedné z větví komunikačního schématu 

hradního jádra. Páté podlaží věže bylo opatřeno samostatným vchodem z krovu, 

obsahuje prevet a okno se sedátky.365 
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 Východní věž 

Východní věž[89] se od západní liší v uspořádání komunikací a jejich spojení s 

palácem, od nějž je větší část vnitřku izolována. Postupy a konstrukční zásady se neliší. 

V přízemí věže má podlaha vyrovnaný hliněný povrch, materiál zde byl záměrně 

přinesen k vyrovnání podloží. V síle západní zdi stoupá schodiště do druhého podlaží. V 

prvním a druhém podlaží nejspíše nikdy nebyla omítka a tyto prostory sloužily 

skladování. Třetí podlaží vykazuje výrazné prvky obytného určení a představuje 

analogii k příslušnému patru západní věže. K jeho vybavení patří velké jižní okno v 

sedátkové nice a záchod dodatečně doplněný v síle zdi dalším prostorem, dalo by se 

uvažovat o prostor sloužící k hygieně. Čtvrté podlaží bylo také podobné čtvrtému 

podlaží v západní věži, ale vložená dřevěná světnice ve východní věži byla široká 4,5 m 

a dlouhá 5 m, je to dáno její polohou, která je až na okrají schodišťového prostoru. 

Obsahovala také kachlové kamna, jejichž existenci dokládá komín v západní zdi, který 

odváděl kouř z dýmníku černé kuchyně. Síňka s kuchyní byla vchodem přímo spojena s 

podkrovím paláce. Patrně po zániku světnice po prvním požáru bylo podlaží upraveno 

na kapli, místnost byla vymalována malířskou výzdobou a oltářní mensa byla přizděna k 

východní špaletě jižního okenního výklenku. Podle povahy zbytků nástěnných maleb 

patrně náležejí do pozdní gotiky.366 Páté podlaží mělo samostatný vchod z prostoru 

krovu jako obdobná část západní věže. Ve východní věži se opět setkáváme s bytem, 

který se skládá z místnosti vybavené záchodem a z dílu, který zahrnuje dřevěnou 

světnici s vytápěním vázaným na černou kuchyni. Zde jsou k bytu komunikačně 

připojena ještě spodní podlaží věže, odjinud nepřístupná, o jejichž funkci, kromě 

pravděpodobného skladování, nic určitějšího nevíme.367 

 

 Opevnění horního hradu 
Ohrazená plocha horního hradu je zhruba čtyřboká. Nad šíjovým příkopem, který 

odděluje horní hrad od dolního, byla v první etapě vztyčena příčná hradba vytvářející 

západní čelo horního hradu. Na svých obou koncích byla svázána do zdiva podélných 

úseků hradby, které bez přerušení pokračují západním směrem, chráníce boky dolního 

hradu. Průchod hradbou umožňuje kulisová branka určená jen pro pěší[90]. Žulové 

prvky ostění vytvářejí vpadlinu pro sklápěcí část můstku ve zvednuté poloze. Dva 

otvory v horních rozích pro kladky dokládají princip zvedání. Tato západní hradba měla 
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velmi malou výšku, tento nedostatek však vyvažovala hloubka šíjového příkopu se 

strmými, ve skále vysekanými stěnami. Stínky a proluky počáteční etapy hradu se 

střídají v poměru šířky zhruba 2 : 1. Každá třetí stínka v západním čele je opatřena 

štěrbinovou střílnou, zazděnou při rekonstrukci v pozdním středověku. Západní hradba 

byla později zvýšena a stejně jako jižní část hradby posloužila jako jedna z obvodových 

zdí tzv. purkrabství. Východní část jižní hradby podlehla v horní části destrukci, dál 

východním směrem opět pokračuje středověká konstrukce hradby. Pozdně středověká 

úprava zastírá informace o způsobu, kterým se ve starší etapě vystupovalo na úroveň 

vchodu do jádra. Při postupu od toho místa jsou další pozůstatky cimbuří. Z hradby 

severního boku horního hradu zbývají jen úseky při severovýchodním nároží a 

v prostoru tzv. purkrabství. Západní stojící úsek severní hradby pokračuje bez 

znatelného předělu v nejstarší zdi jako opevnění dolního hradu.368 

 

 Purkrabství 

Objekt byl v 70. letech 20. století rozsáhle obnoven bez provedení archeologického 

průzkumu. Je problematické vyjadřovat se k vývoji objektu, lze jen konstatovat, že byl 

dodatečně vestavěn do čela horního hradu v pozdním středověku. Nic nevíme o 

případných stopách objektů, které mohly být předchůdci dané stavby. Nejvíce přichází v 

úvahu kuchyně, jejíž někdejší přítomnost zde lze očekávat. Po vzniku objektu tzv. 

purkrabství se objevuje nová kuchyně v prostoru šíjového příkopu. Podle fotografií a 

plánů zahrnuly trosky budovy tzv. purkrabství suterén a tři nadzemní podlaží, podle 

nich mělo plnohodnotnou obytnou povahu jen třetí nadzemní podlaží s velkými okny v 

sedátkových nikách, níže byly provozní prostory. Vývoj v prostoru objektu spěl od 

počáteční etapy hradby s cimbuřím přes její pozdně gotické zvýšení a opatření novými 

střílnami po vestavbu budovy s rezidenčním patrem.369 

 

Dolní hrad 

Dolní hrad navazuje na západní čelo hradu horního, oddělen od něj šíjovým 

příkopem. Zaujímá zvolna klesající část skalního hřebene. Součásti dolního hradu dnes 

představují obvodová hradba a západní stavení, které je do ní zapojeno na konci 

dispozice. Staré jádro hradby s dochovaným cimbuřím je zvýšeno pozdně gotickou 
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nadezdívkou, možná souvisí se stavební činnosti v dolním hradě, ke které se váže 

dendrochronologická datace. V západním úseku severní hradby byla vytvořena kulisová 

brána, která je z druhotně použitých kamenických prvků, některé prvky jistě pocházejí z 

první etapy stavby, ale odkud a kdy byly v pozdním středověku přeneseny, není známo. 

Nad branou se zachovaly štěrbiny pro stěžejky zvedacího mostu. Stěžejkový most je u 

nás znám vlastně jen z několika jihočeských hradů a městských bran.370 Jižní hradba 

dolního hradu pokračuje bez přerušení od horního hradu první etapou stavby, dodatečně 

zvýšenou, až do prostoru jižní branky. Západněji od branky nebylo starší jádro hradby 

rozpoznáno. Pokračování hradby za zbořeným úsekem bylo dendrochronologicky 

datováno z lešeňového nosníku, vzorek pochází z jedle mýcené v létě 1437.371 

Předpokládá se, že letní těžbou se obvykle řešila okamžitá potřeba dřeva, takovým 

důvodem mohlo být pořizování dřeva lešení v průběhu výstavby, proto se tento úsek 

hradby datuje ještě do roku 1437, toto datum můžeme pravděpodobně vztahovat i na 

odpovídající část severní hradby. Západní stavení uzavírá konec dolního hradu.372 

Čelo vstupního dílu hradu bylo proti sedlu, kudy vedla cesta ke hradu, chráněno 

zemním opevněním a šíjovým příkopem. Z hradby, kterou prolamovala brána, se 

zachoval jen fragment, který se napojuje na okrouhlou věž. Hradba na věž navazuje 

severozápadním směrem, pozůstatek hradby pokračuje po vnějším okraji přístupové 

cesty až k rampě nástupu na most do dolního hradu. Celkově se dá předpokládat pozdně 

gotický původ této hradby.373 

 

6.1.3 Předsunuté opevnění 

 

Kašperk byl postaven na nižším vrcholku skalnatého hřebene, odděleném od vyšších 

částí mělkým sedlem. Vyšší vrchol se od sedla prudce zvedá, dále se ploché a přehledné 

temeno táhne jen s mírným stoupáním. Na zmíněném skalním výchozu dožívají zbytky 

předsunuté bašty. A. Sedláček je považoval za staršího předchůdce hradu Kašperk.374 

Místu se podle toho říká Pustý hrádek, ve staré literatuře Ödchlössel, samotný název 
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hrádku konstatuje hradbu již jako opuštěnou, první historiograf Kašperka J. A. Gabriel 

tvrdil, že se Pustý hrádek původně nazýval Schilhenstein.375 

Bašta měla protáhlý půdorys tvaru klínu zahroceného proti mírnému svahu hřbetu. 

Stavba zaujala vrchol skaliska, které ovlivnilo tvar půdorysu. Nevhodný a 

neupravovaný charakter skály přispěl k rozpadnutí stavby. Podstatnější zbytky zdí 

zůstaly zachovány ze severní stěny a čelního břitu. Zbytek stavby sjel po šikmém boku 

skály a tvoří dnes suť u její paty. Výškové členění bašty neznáme, vzhledem k malé síle 

bočních zdí a zadní zdi obrácené ke Kašperku, byla stavba zřejmě poměrně nízká. 

Potřebné převýšení nad terén poskytovala baště skalní podnož. Stavba byla postavena z 

lomového kamene, spojovaného velmi špatnou maltou. Zánik bašty způsobil 

pravděpodobně velký požár, trámy podlahy při něm vyhořely až na dno kapes. 

Vzdálenost bašty od čela hradu činí 350 metrů, převýšení 45 metrů[91]. Při dosažení 

určité úrovně dělostřelectva by se tak hrad dostal do nebezpečí. Ohrožena byla první 

brána, čelní partie hradu i důležitá komunikace při jižní stěně paláce. Hlavní váha 

obrany tedy spočinula na předsunuté baště, především ta vykrývala nebezpečný prostor 

a zároveň se podílela na obraně hospodářského příslušenství hradu, které bylo v sedle. 

Archeologický materiál dokládá provoz bašty v 15. století. Nejbližší analogie k této 

stavbě je předsunutá bašta hradu Český Šternberk. Byla budována nejspíše na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let 15. století. Písemné prameny nepřinášejí 

o předsunutém opevnění Kašperku přímé údaje, avšak několikrát povolili čeští králové 

prostavět zde jistou sumu, např. v letech 1454, (kdy byl v držení Zdeňka ze Šternberka) 

1495, (kdy byl v držení Jindřicha ze Švamberka) a 1533, (kdy byl v držení Jiřího 

z Lokšan). Nedá se tedy rozhodně vyloučit vztah mezi budováním předsunuté bašty 

u Českého Šternberka a u Kašperku.376 

 

6.2 Radyně 

 

Hrad založil Karel IV. před rokem 1361 a dal mu název odvozený od svého jména 

Karlskrone, který se však neujal. Hrad byl roku 1361 již ve stavbě, protože toho roku 

osvobozuje Karel IV: obyvatele Plzence od robot na stavbě hradu a dovoluje jim, aby se 

z této povinnosti vyplatili platem 28 grošů, odváděných hradnímu purkrabímu Zdislavu 
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Chlupovi.Pravděpodobně zde tedy Zdislav Chlup působil také jako magister fabricae.377 

Hrad stojí na vysokém dominantním kopci u Starého Plzence. V husitských válkách byl 

zastaven a koncem 15. století zpustnul.378 Hlavní stavbou byl obdélný palác na kratších 

koncích srostlý s dvěma věžemi, jednou čtverhrannou a jednou polookrouhlou.379  

 

6.2.1 Situace a dispozice hradu 

 

Stavba nestojí na obvyklém ostrohu, ale zaujímá vrchol kopce, který na západní 

straně pozvolna klesá a na straně východní naopak strmě spadá.  

V. Klein380 rozděluje hrad na podhradí, předhradí a vlastní hrad[92], za podhradí 

považuje rovinatý prostor jižně od opevnění hradu, kde zjistil kruhovou stavbu 

zapuštěnou do svahu o vnitřním průměru asi 4 metry. Vzhledem k situování vchodu 

směrem k možnému nepříteli nemohlo jít o obrannou stavbu. Patrně se jednalo o stavbu 

sloužící k pálení vápna při stavbě hradu, v blízkosti byly zjištěny další objekty, které 

pravděpodobně sloužily stavebníkům hradu jako zařízení staveniště. Tento prostor 

nebyl tedy podhradí, ale spíše předpolí hradu, které bylo terénně upraveno.381 Předhradí 

podle V. Kleina382 bylo veškeré opevnění a stavby mimo paláce srostlého s dvěma 

věžemi, což v pravém slova smyslu předhradí není.  

Cesta hradu od Plzence se musí stočit k jihozápadu a přes hluboký, vyzděný příkop 

vstupovala do první vstupní brány, vklíněné ve tvaru hranolové věže s vrátnicí po pravé 

straně do prvního opevněného okruhu. První opevnění však nebyla kamenná zeď, ale 

vysoký val zpevněný na vrcholu hradební zdí. Za tímto prvním opevňovacím okruhem 

byl teprve druhý příkop s kamennou ohradní zdí, k jehož bráně vedl pravděpodobně 

druhý zvedací most. Do areálu hradu se tedy vcházelo jihozápadním nárožím, kde byl 

další krátký příkop s vyzděnými stěnami, přes který vedl zvedací most do věžovité 

brány ve valu, k níž přiléhal přístavek.383 Oba hradební okruhy obepínaly téměř 

paralelně ze tří stran vnitřní hrad, kromě strany východní, kde skalisko strmě spadalo.384  
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K jižnímu nároží hradby byla přistavěna podkovovitá bašta, založená téměř až na dně 

příkopu, která vznikla patrně až v 15. století. Hradební zeď na severní straně ukončoval 

obdélný objekt (vnitřní rozměry 9 x 6 m), vystupující částečně do příkopu. Před 

čtverhrannou věží hradu byl přibližně čtvercový dvorek o rozměrech asi 18 x 16 m, 

který byl po obvodu obehnán zdí. Na dvorku se ještě nachází pod západní stěnou věže 

cisterna na vodu.385  

Vnitřní hrad stál volně v hradním nádvoří posunutý k východu, kde měl přirozenou 

ochranu díky terénu a také svým uspořádáním reagoval na dané přírodní podmínky. 

Jádrem hradu byl palác 11,5 m široký a 26,5 m dlouhý, sevřený na obou užších koncích 

věžemi.386 

 

6.2.2 Rozbor stavby 

 

Síla zdí paláce se v přízemí pohybuje okolo 2,6 m, pouze zeď oddělující 

polookrouhlou věž od paláce je slabší (2,3 m). Ve vyšších podlažích jsou již stěny 

paláce slabší, nahoře už mají jen 1,8 m. Stěny čtverhranné věže si až do výšky paláce 

udržují stejnou tloušťku, stěny východní věže jsou zeslabeny na 2,2 m. Všechny vnitřní 

prostory hradu včetně sklepů byly omítnuty kromě podle V. Kleina387 komnaty paní a 

hradní kaple, což byly ve skutečnosti dvě světnice s výdřevou v 1. a 2. patře paláce. 

Přízemí paláce  

Přízemí paláce[93] bylo příčkou rozděleno na větší místnost na západě a menší na 

východě, obě osvětlené jen úzkými okny a vůči interiérům obou věží uzavřeno plnou 

zdí. Dřevěné vnitřní schodiště vedlo z přízemí do 1. patra, prostor se schodištěm měl být 

podle trámových kapes oddělen lehkou příčkou.388 

1. patro paláce a západní věže 

Schodiště z přízemí ústilo do malé síňky, která byla oddělená příčkou rámové 

konstrukce doložené kapsami v podélných zdech.389 Z ní se vstupovalo do sálu[94] a 

pravděpodobně do niky dymníkové kuchyně. Podle D. Menclové390 se jednalo o portál 

do západní věže v hlubokém výklenku, zvlášť zvenčí osvětleným, místnost byla 
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osvětlena jen dvěma úzkými okénky, nebyla to tedy místnost obytná. Z této místnosti 

bylo možno dostat se do přízemí věže, před níž byla vyhloubena cisterna, nad kterou 

býval upevněný rumpál, jímž se vědra s vodou vytahovala a vylévala do pískovcové 

nálevky, odkud stékala do přízemí věže. 

Avšak J. Anderle391 zde rekonstruuje dymníkovou kuchyni pro potřeby paláce, jsou 

zde stopy dymníku na východním boku věže, jeho odkouření do komína v síle zdi a dále 

patrně také ven směrované rozevření špalet okénka v severní zdi niky. Horní část stopy 

dymníku je shodná jako příprava k navázání dymníku krbu na východním konci paláce. 

Vchod z kuchyně do 1. patra věže je pro počáteční etapu nejistý i V. Klein zde 

předpokládal plné zdivo.392 

Zbývající prostor patra byl rozdělen na tři části, v západní části paláce byl velký sál, 

který byl osvětlen třemi obdélnými okny s kamennými kříži a sedátky ve výklencích, 

jedním od jihu a dvěma od severu.393 

 Ve východní části patra byly dvě místnosti, první z nich byla zateplená světnice, 

zkrácená při severní zdi chodbou a osvětlená třemi pyramidálně seskupenými okénky 

s navenek široce rozevřeným ostěním přímo v průčelí hradu. Světnice měla rámovou 

konstrukci, D. Menclová394 uvádí, že měla segmentovou dřevěnou klenbu pod 

průběžným trámovým stropem celého patra, takže byla o něco nižší. Světnici vytápěla 

kamna v jihozápadním koutu, kvůli kterým je trojúhelníková sestava okének odsunutá 

z osy místnosti. Kamna se obsluhovala z přilehlé dymníkové kuchyně[95], která byla 

zasazena do síly obvodové zdi a byla přístupná ze sálu, osvětlovalo jí malé okénko 

v jižní zdi, v jejíž síle stoupá ke koruně dymník.395 D. Menclová tuto kuchyni 

interpretovala jako krb. 

 Příčná chodba spojovala sál s komnatou, osvětlenou od severu jen jedním oknem, 

s prevetem v jižní zdi a krbem v koutě protilehlé zdi.396 Dymník krbu neprostupoval 

stropem komnaty do dalšího patra a nemohl tak přihřívat místnost nad ním jako na 

Kašperku.397 Stejně jako na Kašperku, základní součást bytu tvoří sál, světnice a 

komnata. 
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V. Klein398 interpretoval trámové kapsy v jihozápadním koutě paláce jako podestu 

schodů do 2. patra paláce. Avšak roubená světnice ve 2. patře by znemožnila výstup 

z takového schodiště, V Klein tedy zkrátil světnici ze severní strany, což ale neodpovídá 

zachovanému otisku světnice.399 

2. patro paláce a západní věže 

V druhém patře paláce byl velký sál ve východní části, v západní byla světnice zase 

zkrácená o chodbičku při severní stěně, která vedla do komnaty v západní věži. 

 Sál byl osvětlený z jihu dvěma a ze severu třemi okny, avšak dvě okna ve východní 

části mají jiné ostění než ty v západní, možná mohl být teda sál rozdělený příčkou na 

dva prostor, ale žádné stopy rozdělení se nedochovaly.400 Sál je bez dokladů vlastního 

vytápění a v jižní zdi měl sál mírně vyvýšený prevet s mohutnými trojdílnými, 

stupňovitě vysazenými krakorci se čtvrtkruhově zaoblenými hranami.401 V severní zdi 

měl sál pravoúhlou niku s odkládacími výklenky ve špaletách v bočních zdech a 

s malým okénkem v čelní zdi, vedle kterého byla plochá mísa se žlábkem pro odpad 

vody vyústěným ven. Sedátkovou niku okna temperovaly kouřovody.  

Na rozdíl od Kašperku byla světnice roubená z kulatin a zasazená čelem do jižní 

obvodové zdi, v níž se nachází trojúhelníková sestava tří vně špaletovaných okének. 

Strop světnice tvořila roubená klenba. V ose severní stěny světnice stála kamna, 

k jejichž obsluze byl přístup z chodby vedoucí podél severního čela světnice. Kouř 

z kamen byl odváděn kouřovodem v severní zdi paláce[96].402   

Komnata ve věži byla osvětlena dvěma velkými okny a byla vyhřívaná koutovým 

krbem odkouřeného do fasády prostřednictvím komínu vyloženého na kamenných 

konzolách, který odváděl dým mimo okapní žlab. V jižní zdi měla komnata mírně 

vyvýšený prevet.403  

3. a 4. patro západní věže 

Horní dvě patra věže[97] byla od spodní části oddělena římsou a měla slabší zdi. 

Třetí patro mělo místnost se třemi okny v sedátkových nikách, z nichž západní a jižní 

byla pouze štěrbinová. Čtvrté patro mělo opět do tří stran okna v sedátkových nikách a 
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na straně obrácené do krovu portálek, zdá se tedy, že i tady podobně jako na Kašperku 

byla v krovu vydeštěná chodba sloužící pro posádku hradu.404  

Východní věž 

Východní věž se dochovala jen do úrovně paláce, prostory v ní nebyly přístupné 

z žádného patra paláce. V severozápadním koutě spodního patra věže D. Líbal 

dokumentoval viditelný fragment asi 57 cm předstupujícího zdiva směrem od severu 

k jihu, který byl přibližně metr dlouhý a byl ukončený u skalního masivu, který tvořil 

dno patra.405 

  

6.3 Karlshaus (Hrádek u Purkarce) 

 

Před rokem 1357 vznikl hrad Karlshaus, neboli Hrádek u Purkarce, Karlův Hrádek. 

Až do poloviny 19. století byl Karlshaus spojován s Karlovými Vary, až František 

Palacký ztotožnil tento název s Hrádkem u Purkarce. První zmínka o hradu je právě 

z roku 1357,406 poslední pouhých 23 let poté k roku 1380. Hrad mohl být založen jako 

správní centrum královského území nebo jako mýtný hrad pro ochranu vltavské plavby 

a vybírání cla.407 Podle D. Menclové měl hrad sloužit Karlovi jako jakýsi letohrádek či 

lovecký zámeček.408 Hrad byl postaven v době, kdy ještě Hlubokou nad Vltavou držel 

Vilém z Landštejna, po jeho smrti roku 1356 se panství navrátilo Karlu IV. a hrad ztratil 

smysl.409  

 

6.3.1 Situace a dispozice hradu 

 

Hrad leží na vysokém a těžko přístupném ostrohu na levém břehu Vltavy[98]. Má 

přibližně trojúhelníkový půdorys, je nepravidelně šestiboký, na severovýchodní straně 

bývalo předhradí s hospodářským zázemím hradu, od kterého byl oddělen hlubokým 

příkopem. Okolo areálu hradu je obvodový příkop a val[99]. 
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 Přes příkop vedl z předhradí padací most, zbytky jeho pilířů jsou dodnes patrné. 

Hrad neměl pravděpodobně vstupní bránu a vchod tvořil pouze průjezd čelního křídla 

hradu.410 Průjezd měl trámový strop a po jeho obou stranách se dochovaly zbytky 

dvoudílných kamenných sedilií, jejichž kamenné orámování mělo okosené hrany.411  

Nádvoří bylo ze všech tří stran obklopeno jednopatrovými jednotraktovými 

plochostropými stavbami[100]. Podle A. Sedláčka měly ještě druhé dřevěné patro.412 

Podsklepeny byly pravděpodobně jen části hradu, pod západní a pod protilehlou 

východní částí.413  

Na východním konci severního traktu byla hradní kaple s polygonálním presbytářem, 

klenbu lodi tvořila dvojice křížových polí, polygonální závěr podpíraný opěráky byl 

překlenut dostřednými pruty.414 Na vnějším průčelí křídla je patrna určitá etapizace 

výstavby, projevující se rozdílem mezi pravidelně oddělenou dolní částí z menších 

řádkovaných plochých kamenů a horním zdivem s dvojicí ven rozevřených lomených 

oken, které je zděno z rozměrnějšího kamenného materiálu. Těmto horním oknům mohl 

odpovídat prostor tribuny, otevřené do lodi kaple.415 D. Menclová416  a M. 

Janoušková417 okna interpretuje jako okna do srubové světnice. 

Po pravé straně vstupu do hradu v západním křídle jsou v úrovni 1. patra podobná 

ven rozevřená okénka, která už jistě vypovídají o světnici obležené dřevem. V sestavě 

místností prvního patra nalézáme charakteristické trojdílné obytné jednotky tvořené 

středním sálkem, komnatou a roubenou komorou, charakteristické v této podobě pro 

paláce hradů Přemysla Otakara II.418   

Výjimečně rozměrný hrotitý otvor se zachoval v jihovýchodním boku 1. patra při 

jižní zahrocené části půdorysu, nad touto částí by se dalo uvažovat o nepříliš výrazné 

věži, jedná se o místo, odkud je výhled proti toku řeky.419 Podle T. Durdíka byl hrad 

pravděpodobně bezvěžový.420    
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Ostatní okenní otvory v úrovni  přízemí byly vloženy do segmentem zaklenutých nik. 

Všechna kamenná ostění kromě patek sedilií na západním boku průjezdu, byla zřejmě 

odvezena k jinému použití.421 

Hypoteticky lze tedy uvažovat o jižní nástavbě, o zvýraznění vstupního dílu hradu 

nad průjezdem a o existenci sanktusové věžičky nad kaplí. V terénu nádvoří je zřetelná 

prohlubeň studny.  

Podle T. Durdíka422 hrad svou podobou zapadá do trendu ke srůstání hradních budov 

a ke vzniku bezvěžových dispozic, který je běžný u hradů první poloviny 14. století. 

Avšak nelze vyloučit, že zde Karel IV. navazoval na podobu přemyslovských hradů 

s obvodovou zástavbou. 

 

6.4 Lauf an der Pegnitz 

 

V letech 1355 – 1360 vznikl Karlův hrad Lauf u Norimberka přestavbou ze staršího 

hradu v Nových Čechách. Měl nepravidelný protáhlý půdorys vrcholící čtverhranným 

bergfritem. Palác ve tvaru písmene L obsahoval klenuté prostory včetně velkého sálu a 

erbovní síně. Další palácové křídlo s roubenými komorami bylo dřevěné či hrázděné. 

Lauf patřil k místům, které Karel IV. koupil na podzim roku 1353. Stál na samém 

západním okraji držav, které tehdy získal a které se rozprostíraly v kraji mezi Českým 

lesem a Norimberkem, později nazvaném Horní Falc.  

Smyslem hradu měla být pravděpodobně demonstrace moci českého krále, bylo 

rozhodnuto o zasvěcení kaple sv. Václavu, o výzdobě svorníků, o umístění reliéfu 

českého lva a plastiky sv. Václava nad vstupem do hradu, podle níž se hrad začal 

později nazývat jako Wenzelsburg. Je možné, že se plán výzdoby měnil podobně jako 

na jiných Karlových stavbách a že konečné rozhodnutí o úpravě rezidenčního sálu padlo 

až na přelomu let 1360 a 1361 v souvislosti s třemi významnými událostmi. S úspěšnou 

Karlovou výpravou do Württemberska, po níž následoval říšský sněm v Norimberku a 

s narozením Václava v Norimberku 26. února 1361.423 

D. Menclová se domnívala, že hlavním účelem hradu nebylo střežit dálkovou, 

tzv. českou cestu, ani pobřežní či vodní dopravu, nýbrž vybírat clo. Soudí tak dle toho, 

že hlavní obranná hradní stavba – velká věž, není obrácena nárožím proti proudu, tedy 
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proti předpokládanému směru útoku, nýbrž po proudu ve směru západním k místům 

původního brodu, kde stojí dnešní most.424   

 

6.4.1 Situace a dispozice hradu  

 

Hrad leží na ostrůvku obtékaném řekou Pegnitz a je orientován západovýchodně jako 

nepravidelný protáhlý čtyřúhelník s délkou podélné osy přes 64 m a příčné osy necelých 

19 m[101]. O podobě původního hradu založeného jako sídlo štaufských ministeriálů 

koncem 12. století svědčí osnova stavby, kterou zachovala i Karlova přestavba. V čele 

hradu stála mohutná čtverhranná věž postavená na koso na západ, východní výběžek 

hradu je postaven směrem proti proudu řeky. Hlavní vchod do hradu byl v čtverhranné 

vstupní věži na jihu.425 

Vnější zdi celého hradu jsou vytvořeny z precizního bosovaného kvádrového zdiva 

s děrováním od kleštin[102]. Úkos římsy přechází k druhému patru východního a 

severního křídla.  Ovlivňuje to soudobé norimberské městské opevnění 14. století a 

vyskytuje se také na dalších pozdně středověkých opevněních v regionu. Na straně proti 

městu, jakož i na východní straně jsou uspořádána velká, rozdílně profilovaná okna 

v prvním patře a navíc přepychový arkýř zdůrazňuje panskou část prvního patra.426 

Pohledy na hrad jsou utvářeny rozdílně, což bude jasné zejména při pozorování 

z různých cest na hrad a kolem něho. Běžní cestující viděli z hradu především přes roh 

postavený bergfrit na západním výběžku, který míří po proudu proti mostu. Dimenze 

této věže jsou, resp. byly velmi působivé. S délkou strany 10 metrů a 3,5 metru síly zdi 

patří k velkým věžím regionu a lze přepokládat odpovídající běžné proporce dřívějších 

výšek asi 35 metrů. O přesném vzhledu věže není žádná informace nebo nálezy, neboť 

od 16. století jsou patra zbourána a nahrazena výstavbou bytů pro ošetřovatele.427 

V raném novověku vstupoval člověk nejdříve na levý břeh řeky Pegnitz na 

předsunutý hospodářský dvůr hradu, avšak pro jeho existenci ve 14. století neexistují 

žádné bezpečné doklady;  ze stavebních základů, archiválií a historických vyobrazení se 

dají rozeznat samotné stavby 16. – 18. století. Právě pro ohrazení tohoto „předhradí“ 

s příkopy není žádný bezpečný doklad. Plány z 19. století neukazují žádnou stopu; na 

pohledu asi z 1830/40 je pouze kamenná zeď připravené rampy k Pegnitzu se zřetelnou 
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mezerou u obezdívky hospodářského dvora. V raném 20. století podchytily vykopávky 

na dřívějším dvoře klenutou kanalizaci z cihel, která však není datována. U současného 

stavu bádání musí zůstat otevřena otázka po předhradí z 14. století. Možná, že se 

prezentuje hrad Karla IV. s jeho hlavní pohledovou stranou příchozím přímo. 

Původně byl hrad obehnaný parkánem, jehož základy pocházejí ze 16. století a 

 početné opravy z následující doby. Parkán byl pravděpodobně již u stavby ve 

14. století, zejména protože hlavní vstup disponuje padacím mostem. Hlavní vstup mohl 

být doplněn předbraním (s padacím mostem?). Prameny z 16. století dokládají obsáhlé 

opravy parkánové zdi, takže pravděpodobná je doba stavby parkánu okolo roku 1360. 

O jeho vývoji může člověk ovšem bez archeologických nálezů jen spekulovat.428  

Jak hrad, tak také město Lauf má dvě brány, avšak vždy jen jedna je nákladně 

vyzdobena: u města je to Dolní, neboli Norimberská brána, u hradu je to jižní brána 

v branské věži, která je hlavním vchodem do hradu. Odsazená branská věž má před 

hradbami vpadlou mříž, jejíž vpadliny se dobře zachovaly. Při přestavbě za Karla IV. 

bylo před věž pravděpodobně postaveno předbraní, které se sice nezachovalo, ale 

vypovídají o něm fragmenty padacího mostu a přístavba dvou plochých pilířů.429 

Odsazená brána byla předsunutým zabezpečením, aby nebyly mříže ihned vystaveny 

útoku nepřítele – parkán je také pravděpodobný. Věž je vyzdobena sochou sv. Václava 

a českými erby[103]. Bohatá profilace ostění brány má zjevné umělecké nároky, které 

se týkají celého hradu. Pozoruhodné je, že se profilace ostění brány na dvorní straně 

opakuje. Prostory ve věži jsou malé a jen minimálně osvětlené, takže je vyloučeno, aby 

sloužily jako obytný prostor. Bohužel již zaniklé horní patro (nad římsou) mohlo být 

zařízeno k pobytu strážců. Výjimkou je patro ležící přes úroveň ochozu: zde byly dveře 

s hrotitým obloukem k nádvorní straně, který je dnes přestavěn na okno. Na fotografiích 

jsou pod ním patrny opracované konzolové kameny resp. výměny ve zdi. Protože však 

existuje od místa pilíře brány nerušené bosované zdivo, je kdysi vyložený arkýř 

nepravděpodobný, spíše se může jednat o balkón. To odpovídá na první pohled 

historickému vkusu 19. století, hodí se však k velmi náročnému ztvárnění 14. století a 

zejména k orientaci císařského sálu na vnitřní nádvoří. Balkon je poměrně 

pravděpodobný nad přepychovým vstupem ve středu nádvorního čela.430 
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Severní brána 

Severní brána není dnes tak stavebně náročná, byl a je to vedlejší vchod do hradu. 

Ukazuje se to především v odlišném provedení se segmentovým obloukem, který byl 

původně mnohem více profilován; pravděpodobně podobně jako na nádvorní straně 

portál věže.  Brána leží v pravoúhlém slepém výklenku, jaký je typický pro padací most. 

Severní brána spojuje hrad přímo s městem.431 

Vnitřní nádvoří 

Téměř frontálně k hlavní bráně na jihu je severní křídlo, jehož fasáda je členěna 

třemi pilíři, které jsou nahoře svázány profilovanými oblouky, na které je položeno 

druhé patro[104]. Pilíře jsou dvakrát odstupňovány. Ve zdech mezi pilíři jsou v přízemí 

několikrát pozměněná okna nebo dveře, v prvním patře štíhlá okna císařského paláce. 

Pět oken druhého patra jsou jednoduché obdélníkové otvory a okolo roku 1900 byly 

rozšířeny.432 

Fasáda členěná oblouky ukazuje pozoruhodnou paralelu s francouzskými hrady.  

Nejvýsadnější zástupce je papežský hrad v Avignonu, kde jsou ale oblouky hrotité. 

Další značnou shodu vykazuje pařížský městský palác Logis du Roi[105] Karla V. 

z Francie, ačkoliv také zde je fasáda obrácena na zahradu. Na tomto paláci se také 

nacházejí profilované segmentové oblouky a uspořádání vysokých oken jako také 

horizontální členění pilířů a polí mezi nimi. Datování Logis du Roi není jisté, 

každopádně před 1375 se se stavbou začalo, podle stylu je zvažován rok 1360. Inspirace 

Karla IV. touto nádhernou stavbou je velmi lákavá, avšak s chronologií se neshoduje.  

Tyto arkády byly v literatuře vykládány různě, podle Menclové pocházely 

z přestavby v roce 1901, také byly vykládány jako podpora pro ochoz, nebo jako 

předobraz pro arkádový dvůr. Příčný řez severního křídla ukazuje nejlépe důsledky 

zaklenutí, klenba vyvíjí silný boční tlak. Na straně k řece jsou tyto tlaky zachyceny 

extrémně silnou opevňovací zdí. Na nádvorní straně je relativně slabá zeď zesílena 

pilíři, díky tomu mohou být okenní otvory mnohem větší. Nad nimi je zdivo druhého 

patra, které pravděpodobně fungovalo podobně jako fiály na opěrných pilířích kostelů, 

jako dodatečné zatížení proti bočním tlakům klenby a překlenutí prostor mezi pilíři 

oblouky je potom vcelku logické[106].433  
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Západní konec severního křídla je pozoruhodně jednoduše pojednán resp. takřka 

provizorně. Nejzápadnější pilíř je masivnější a má zvláštní nepravidelnou podobu, 

zatímco ke straně dvora je jednou odsazen a na rohu zkosen. Přesné pozorování 

ukazuje, že tento pilíř původně neuzavřel na jih orientovanou zeď a v přízemí nesl 

náběh oblouku. Na protější stěně nejsou žádné znatelné odpovídající stopy.434 

Bergfrit 

Bergfrit byl v 16. století snížen, o jeho vnitřním uspořádání je známo málo. 

Zachovalo se původní štěrbinové okénko na soklovém patře i zaklenutí tohoto patra, je 

možné, že tento prostor sloužil jako vězení.435 Je také možné, že se věž zachovala již 

z původní stavby ze sklonku 12. století.436  

 

6.4.2 Rozbor stavby 

Přízemí severního křídla  

Přízemí severního křídla[107] je kompletně zaklenuté. Ve východní třetině křídla 

jsou žebra dobře zachovaná, na západě jsou všechna otlučena. Jasné doklady původního 

rozčlenění chybí.  Šikmé připojení na východní křídlo vede k náročnému zaklenutí, 

klenební žebra jsou zaklenuta na volný sloup. Toto ztvárnění opět vede k domněnce, že 

zde byla umístěna hradní kaple. Vyjma západovýchodní orientace této části stavby, 

jakož i reprezentativnosti klenby, nejsou však žádné jiné doklady o sakrálním užití 

prostoru. Velká, z obou bran dobře dostupná prostora mohla sloužit jako jízdárna pro 

šlechtické koně nebo kočáry. Analogie se nacházejí na hradě Karlštejně: tamější palác je 

v jihozápadní čtvrtině v přízemí řešen otevřenými arkádami, které jsou vykládány jako 

jízdárna.437  

Přízemí východního křídla    

Původní východní fasáda je velmi zredukována přestavbou na okresní soud 

roku 1901. Avšak lze provést rekonstrukci podle plánů z 19. století. Na severu je 

zachována část chodby, která svědčí o reprezentativní klenbě. Protože chodba nebyla 

oddělena do severní haly, je pravděpodobné, že se toto přízemí rovněž otevíralo 
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k nádvoří v otevřených obloucích mezi pilíři. Původní východní křídlo se člení masivní 

příčkou na dvě části – kratší jižní a delší severní část.438   

Točité schody 

Až do přestavby okolo roku 1900 existovala tři točitá schodiště zpřístupňující severní 

a východní křídlo. Dvě jsou na severu a jihu, na rozích mezi opevněním a východním 

křídlem, třetí je mezi nimi. Jen na poslední schodiště se může vstoupit přímo z nádvoří, 

na dvě ostatní schodiště lze vstoupit jen přes předsunuté prostory. Zejména prostřední 

schodiště muselo splňovat hlavní ceremoniální funkci, protože končilo v prvním patře, 

které odpovídá právě reprezentativním prostorům. Další dvě schodiště pokračují dále do 

druhého patra, které sloužilo podřadným funkcím či dokonce jen jako sklad nebo 

obranné patro. Tím se jasně ukazuje hierarchie v rámci tohoto vybavení schody. Dnes je 

funkční pouze severní schodiště.439 

 

6.4.3 První patro severního a východního křídla 

Chodba před východním křídlem  

Před nádvorní stranou východního křídla[108] probíhá v prvním patře užší, křížově 

zaklenutá chodba, která byla úplně zničena při novostavbě schodiště v roce 1901. Jak 

jižní, tak i střední točité schodiště vedlo na tuto chodbu a střední schodiště končilo již 

na této úrovni. Do císařského sálu se dalo vstoupit přímo severním schodištěm, avšak 

přístup širokými a vysokými dveřmi chodby byl výrazně reprezentativnější. Tím chodbě 

přísluší zejména funkce předsíně k sálu a královským prostorám.440 

Velký sál (císařský sál)  

Do císařského sálu se vcházelo širokými dveřmi na severním konci chodby, průchod 

byl pravděpodobně otevřen, bez dveřního křídla. Sál má přibližně rozměry 26 x 6,5 m441 

a severní křídlo sestávalo celé jen z tohoto sálu. V severovýchodním rohu vyčnívají 

schody s třemi průchody do prostoru. Jednolodní sál je zaklenut pěti poli křížové 

klenby, přičemž šířka třech západních polí je stejná, čtvrté je zřetelně užší a páté je 

tvořeno podle nepravidelného půdorysu z šesti žeber, které se sbíhají do svorníku, což je 

                                                 
438

 BURGER/RYKL 2006, 42. 
439

 BURGER/RYKL 2006, 43. 
440

 BURGER/RYKL 2006, 44. 
441 NĚMEC 2015, 107. 



82 
 

rozdíl od přízemí, kde je místo svorníku sloupek.442 D. Menclová vidí v tomto ukončení 

možnost existence hradní kaple sv. Václava, podobně jako je na Karlštejně kaple 

sv. Mikuláše součástí manské síně.443  

Čtvrtá okenní nika na severní straně vedla až do 19. století do velkého arkýře. Jeho 

obrysy jsou na otlučeném vnějším zdivu dobře rozeznatelné a podle nich byl 

pravděpodobně bohatě profilovaný. K sálu je arkýř akcentován silně profilovaným 

hrotitým obloukem. Tento arkýř bývá interpretován jako kaple, která však není 

orientována.444  

V čelní zdi u severozápadního okenního výklenku se nachází podle historických 

plánů úzké schodiště. B. Schock-Werner se domnívá, že vedlo do přízemí a vykládá jej 

jako jídelní. Avšak plán z 19. století ukazuje, že schody vedly nahoru, podle toho 

sloužily schody spíše k zpřístupnění ochozu mezi bergfritem a severním křídlem. 

V západní zdi sálu se nacházejí trhliny v omítce, jejichž příčinou byla dřívější vytápěcí 

komora v tloušťce zdiva. Zůstává zde otázka, zda byl na západní stěně sálu původně 

krb.445 

Stavba se podstatně lišila od východního paláce, nebyla podsklepena a zdi byly 

podstatně slabší (nehledě na starou venkovní hradbu), ačkoliv křídlo bylo stejně vysoké. 

Nové dvorní průčelí bylo kromě toho postaveno z hladkých kvádrů.446 

Tzv. panská světnice – menší sál 

Ve východním křídle jsou dvě místnosti, ta větší je na severu, v 16. století byla 

nazývána „Herrnstube“. Tato prostora má dvě pole křížové klenby, k Pegnitzu na 

východ jsou dvě okna, na sever jedno, vstup je na západní straně. Dnešní užší dveře, 

které vedou přímo do císařského sálu, jsou z 19. století.  Původně šlo vstoupit do 

erbovního sálu jen přes tuto místnost, je proto předpokládaná funkční souvislost s tímto 

sálem. 

Ze severního schodiště se dala obsluhovat úzká vytápěcí komora v západní síle zdi, 

kterou se přikládalo do kachlových kamen v severovýchodní části místnosti. Přes stáří 

tohoto zařízení nelze získat přesné znalosti, vytápěcí komora dnes nevykazuje žádné 

stopy středověkého stavu. Je teoreticky možné, že toto topeniště mělo již za časů 

Karla IV. svého předchůdce, možná i kachlová kamna. Avšak zaklenutou prostoru asi o 
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pětimetrové výšce není moc vhodné vytápět kachlovými kamny. Je také možné, že 

místo vytápěcí komory zde byl krb, ale právě tak je také možné, že místnost neměla 

žádné vytápění – obzvláště pokud se jedná o čistě oficiální prostor, zatím co soukromé 

prostory ležely na severozápadě. Na hradech 14. století není žádný doklad velkého 

klenutého prostoru vytápěného kachlovými kamny. Pokud takový prostor nějakým 

vytápěním disponuje, pak to jsou krby.447 

Erbovní sál   

Do jižního prostoru východního křídla lze dnes vstoupit schodištěm ze západu. Jeho 

zeď je zdobena 112 erby. Na svorníku jižní klenby je zobrazena helma s přikryvadly a 

českým královským klenotem složených orlích křídel, na severním svorníku je český 

dvojocasý lev.448  Na místě původního otevřeného krbu jsou dnes nově prolomené 

dveře. Podle plánů z 19. století byl krb lehce oble vyhloubený v ploše zdi, zda měl i 

nějaké postranní zdivo, není známo. Naproti krbu vedly ve východní zdi úzké pravoúhlé 

dveře do arkýře, který je dnes až na konzoly zničen, na plánu z 19. století je zobrazen 

jako prevet. Výrazné profilování konzol je pro profánní využití neobvyklé, stejně tak 

jako jeho strmá střecha, avšak není jisté, zda odstupňované konzoly náleží k původnímu 

stavu. B. Schock-Werner se domnívá, že by zde mohla být kaple, avšak úzké dveře a 

mezera mezi konzolami asociuje spíše prevet, s porovnáním s ozdobným ztvárněním 

arkýře v severním křídle lze toto tvrzení spíše vyloučit.449   

Erbovní sál tak získává obvyklou výbavu potřebnou pro obytný prostor středověku: 

osvětlení a rozhled, topení a prevet. Vzhledem k tomuto náročnému vybavení je nutno 

zvážit využívání samotným králem. Se sálem, předsíní (světnicí) a koncovým prostorem 

(komnatou) patří Lauf k dřívější obytné jednotce.450 

Velmi reprezentativní ztvárnění koncové místnosti s českými erby budí však zejména 

u českých badatelů stále silné pochyby o interpretaci jako o obytné a zejména spací 

prostory. Je však namítána absence alternativních obytných možností císaře na hradě, 

podle rekonstrukce vyhrává zvláštní „světnicové křídlo“ na západě a interpretace 

erbovního sálu jako trůního sálu. Osovost původního vchodu na severu a jižní okno 

nemá žádný výrazný detail. Oba svorníky kleneb s českým lvem a helmem jsou 

uspořádány tak, že je člověk může pozorovat z jihu. Reprezentativní výbava celého 
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hradu kulminuje na tomto místě před jižním oknem erbovního sálu – což bylo 

nepochybně nejlepší místo pro trůn Karla IV.451 

 

6.5 Srovnání dochovaných Karlových hradů 

 

V podobě vnitřního hradu Kašperku vrcholí tendence ke srůstání obytných věží s 

palácem, typické pro český vývoj první poloviny 14. století. Palác a věže srostlé do 

jednoho celku se zcela vyprošťují z opevnění. Velký důraz je kladen na pohodlné 

bydlení a reprezentaci. Obranná funkce zůstává zcela pasivní.452 Hrad Radyně, 

budovaný téměř současně s Kašperkem, měl velmi podobně řešený palác, který se 

odlišuje především tím, že není sevřen dvěma čtverhrannými věžemi, ale jednou 

čtverhrannou a jednou půlkruhovou. V této souvislosti známe palác srostlý s 

půlkruhovou věží již z Karlštejna. Vnější opevnění Radyně se od Kašperka odlišovalo 

menším rozsahem. Kašperk a Radyně jsou jedinými Karlovými hrady, které se 

navzájem velmi podobají. Základním vývojovým trendem hradní architektury 14. století 

je soustřeďování funkcí jednotlivých částí hradu, tím se Kašperk a Radyně odlišují – 

palác zde stojí zcela samostatně.453 

Radyně se Kašperku velmi podobá i skladbou paláce. Hlavní obytné plochostropé 

prostory se nacházely v prvním a druhém patře paláce a v jejich sestavě nalézáme i dvě 

roubené komory. Horní úrovně obou věži spojovala chodbička v konstrukci krovu.454 Po 

stránce tvaroslovné navazovaly oba hrady ve tvaru a profilaci oken a portálů na poslední 

stavební fázi Karlštejna. Všechna okna obytných místností, až na roubené komory, byla 

obdélná s kamennými vnitřními kříži a postranními sedátky v nikách.455 

Byty na Kašperku a Radyni rozvinuté v jednom podlaží stojí pravděpodobně 

společenský výše než byty ve věžích. Zahrnují místnost s prevetem, ve většině případů 

je to komnata, kterou přímo nebo zprostředkovaně vytápí krb. Světnici s vytápěním 

kachlovými kamny a další místnost se společenskou úlohou síň/sál. Standard této 

základní trojice v některých případech zvyšují místnosti, o nichž lze předpokládat, že 

sloužily k obsluze bytu, výjimečně na Radyni koupelna.456 
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Minimálně jednu obytnou věž srostlou s palácem měl i málo známý hrad 

v Karlových Varech. Zda však bylo řešení podobné Kašperku, bude muset rozhodnout 

další průzkum. 

D. Menclová považovala u hradu Lauf an der Pegnitz za dílo Karla IV. pouze horní 

úrovně východního a celé severní palácové křídlo. Podle ní bosáž ze 12. století (hlavní 

argumenty byly dodatečná vestavba výklenku se sochou sv. Václava a erbovní deska 

s českými lvy na fasádě branské věže). Jako další argument použila tvrzení, že hrad není 

Karlovou novostavbou srovnáním s odlišnými českými hrady Karla Kašperkem, Radyní 

a Hrádkem u Purkarce.457 Dále poukázala na to, že paláce tří uvedených hradů, na rozdíl 

od zaklenutí v Laufu, měly plochostropé prostory. V případě severního křídla 

zdůrazňuje pak podobnost s řešením paláce na Karlštejně. To však ovlivňuje 

představou, že východní polygonální uzavření sálu byla hradní kaple. V rámci jejích 

úvah o původu stavebního mistra souhlasí s bádáním v Čechách, že totiž, na rozdíl od 

sakrálních architektur Karel IV. pro jeho světské stavby volil mistra dobré (průměrné) 

kvality, který vyhovoval lépe jeho nárokům. V řešení kleneb nachází jistou paralelu 

s Karlštejnem. Domnívá se, že přesně jako v Čechách také v Laufu byla činná velká 

huť, která pro krále a císaře se sakrálními prestižními stavbami v okolí (v případě Laufu 

na Norimberském Frauenkirche, který Karel IV. založil v roce 1358 a účast parléřovské 

huti je na ní nesporná) nemá žádné souvislosti s budováním Karlových hradů. Menclová 

nachází v Laufu jeden typický detail, je to zvláštní tvar klenebních patek křížových 

kleneb, která mají důsledně přístěnná půlžebra, která se asi 2 metry nad podlahou 

v pravém úhlu otáčejí a vytvářejí tak podložky pro diagonální a příčná žebra, která do 

nich – ukončená esovitým podseknutím – zabíhají. Tento detail je charakteristický pro 

Karlštejn, avšak v Laufu není těchto podložek používáno důsledně.458   

Na spojitost některých řešení architektonických detailů na hradě Laufu s pražskou 

parléřovskou hutí odkázala naposledy Barbara Schock-Werner. Podle Richarda Němce 

vyniká především řešení detailu laufské stavby v kontextu středoevropské hradní 

architektury přelomu padesátých a šedesátých let 14. století. Na východní straně 

nepravidelného polygonu přízemí severního paláce vyrůstají z hladké plochy stěny tři 

protínající se hrušková žebra ve volném náběhu bez konzoly [13]. Tvary klenebních 

výběhů dala B. Schock-Werner do souvislosti s přetínavými klenebními patkami síťové 

klenby Mostecké věže. V císařském sále jsou přístěnná konkávně vyžlabená žebra, která 
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se asi 2 metry nad úrovní podlahy dvakrát kolmo otáčejí a vytváří tak, stejně jako na 

Karlštejně, podložky pro hrušková diagonální i příčná žebra[14].459 

Posouzení celkové dispozice je znesnadněno nejasnou problematikou přejímání částí 

ze staršího hradu. Podle T. Durdíka je nejpravděpodobnější to, že získaná stavba je jako 

komplex v podstatě stavba Karla IV. Co se týká užití bosáže, je nutno poukázat na 

soudobé užití odpovídajícího provedeného kvádrování ve zdivu norimberské městské 

hradby. V Čechách však nenacházíme v době vlády Karla IV. žádnou bosovanou zeď. 

Poprvé použila bosáž dvorská huť Karlova syna Václava IV., avšak spíše jako 

zvýraznění nároží.       

Rozměry hradu jsou zjevně určeny zúženým místem stavby na ostrově. Lauf patří 

spíše k menším objektům mezi Karlovými hrady. Rozsáhlejší srovnání s ostatními 

novostavbami a značnými přestavbami Karlových hradů v českých zemích bude 

komplikováno nápadnou různorodostí těchto staveb, které s výjimkou navzájem velmi 

podobných hradů Kašperku a Radyně vykazují velmi rozdílné řešení v prostorových a 

stavebních dispozicích. Celkový vývoj usiluje v Čechách za vlády Karla IV. o 

kombinaci a pronikání rozdílných stavebních částí.  Tento trend, který je vlastní 

ostatním stavbám Karla IV., odporuje důslednému rozčlenění organismu hradu Laufu. 

Ovšem také Karlštejn je důsledně členěný, právě tak hrad Vyšehrad. V obou případech 

jde o zjevný vědomý žádoucí historismus, který Karel IV. zvolil z demonstračních 

důvodů, je dobře promyšlený pro všechny stavby, které hrají klíčovou roli v rámci jeho 

bohemocentrické panské koncepce. Možnost, že vědomě zvolil podobné „starobylé“ 

řešení z mocensko-politických důvodů také pro hrad Lauf, představuje hypotézu 

zasluhující pozornost.460  

Velká věž hradu Laufu byla bergfrit, Karel IV. postavil však na svých českých 

hradech téměř výhradně obytné věže. Jediný čtverhranný bergfrit byl postaven na 

Karlsfiedu, byl však mezi Karlovými hrady s jeho účelem výjimkou. Jedná se o velké 

strážní a celní stanoviště na zemských hranicích, kde se s pobytem panovníka 

nepočítalo. V rámci české hradní produkce 14. století byly zřízeny hrady v převládající 

většině s okrouhlým bergfritem.  

Na bráně hradu Laufu jsou patrné relikty padací mříže.  Na českých hradech 

14. století se nachází jen zřídka stopa použití padacích mříží. Na hradech Karla IV. se 

prokazatelně nacházela jen na věži Špička hradu Vyšehrad. Obvykle však byly u bran 
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městského opevnění. Stavba parkánu patří k obvyklým českým resp. středoevropským 

zvykům. Obranné kvality hradu Laufu i u českých Karlových hradů a v soudobé české 

hradní produkci jsou pouze pasivní. 

Dvě palácová křídla ve tvaru L tak jako jsou v Laufu, nechal Karel IV. postavit 

pouze na moravském bezvěžovém hradu Tepenec. Větší možnost srovnání nabízí 

prostorová dispozice a vybavení paláce. Především je nutno upozornit na existenci 

rozsáhlého sálu, který byl zřízen na hradě Laufu dokonce ve dvou patrech. To však 

nepatří k nezbytné výbavě hradů Karla IV. a ukazuje se, že na Laufu bylo počítáno 

s reprezentativními a dalšími dvorními aktivitami i s důležitými jednáními. Na českých 

Karlových hradech nacházíme velký sál na Pražském hradě, na Karlštejně a počítat 

s ním musíme i na Vyšehradě. Na hradech, které byly dříve soukromými objekty 

Karla IV. nebo nezahrnovala jejich funkce žádný státně-reprezantační důraz, 

nenacházíme žádné prostory těchto rozměrů (Kašperk, Radyně, Hrádek u Purkarce). 

Vnitřní prostory paláců českých Karlových hradů byly plochostropé, jak je tomu také na 

většině německých hradů. V pokojných poměrech lucemburských Čech pod vládou 

Karla IV. je dána tato skutečnost do souvislosti s neobvykle příznivým vývojem 

reprezentativní a obytné složky. Plochostropé vnitřní prostory jsou považovány za 

výhodnější, co se týče jejich obyvatelnosti; především jsou značně lépe vytopitelné. 

Důsledné zaklenutí palácových křídel kontrastuje nápadně s touto situací. V palácích 

českých hradů Karla IV. se obvykle nachází roubené komory. Na hradě Lauf byla 

taková prostora alespoň v horním patře zaniklého západního uzavření severního křídla 

(resp. v zaniklém západním křídle). Jeho návaznost na velký sál odpovídá situaci na 

Karlštejně. Úhrnem odpovídá skladba prostorů v horním patře hradu Laufu standardu 

náročnějších Karlových hradů.461 

Navázání arkýřové kaple příčně na sál, jak je na hradě Laufu, známe také na 

Pražském hradě. Kromě těchto dvou hradů nepoužil Karel IV. podle dnešního stavu 

poznání žádné arkýřové kaple na svých hradech a také na ostatních českých hradech 

nacházíme je v době jeho vlády jen výjimečně. Jsou však zřizované v českém městském 

prostředí, stejně tak i na německém území a také v okolí Laufu, v říšském Norimberku. 

Další výskyty na českých hradech jsou spojené až s Václavem IV. Členění palácové 

fasády slepými oblouky neznáme ani na Karlových stavbách ani na jiných českých 

hradech v té době.  Dvorní stranu spojovací chodby v monumentálně vyzděné a klenuté 
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podobě, kterou známe z východního paláce Laufu, nenacházíme na českých 

královských hradech. Přízemí paláce Pražského hradu a Karlštejna bylo otevřeno 

arkádami a v prvním případě posloužily jako spojovací chodba. Na Karlštejně i na 

Laufu (severní strana) se možná jedná o jízdárnu, avšak k tomuto tvrzení neexistují 

žádné doklady. V rámci celkových možností srovnání hradu Laufu s českými hrady 

Karla IV. a obecně české hradní produkce musí být řečeno, že se stavbami Karla IV. 

nebyl vytvořený žádný stavební typ v českých zemích, který by byl závazný nebo 

charakteristický pro stavební podniky tohoto panovníka. Jen ve dvou případech 

(Kašperk a Radyně) bylo realizováno velmi podobné řešení. Téměř ve všech případech 

se ukazuje soudobá tendence ke zkombinování a prolínání jednotlivých stavebních částí 

a jen na záměrně historizujících objektech (Karlštejn, Vyšehrad) bylo zvoleno důsledné 

rozčleněné řešení, což s největší pravděpodobností je také případ Laufu.462 

Při srovnání jednotlivých částí dispozice nacházíme markantní shody, ale právě tak 

rozdíly. Ztvárnění hradu Laufu je nepochybně nutné rozumět jako komplikovanému 

pronikání více faktorů a nároků. Je velmi pravděpodobné, že stavbu prováděla lokální 

huť; která však nepochybně udržovala kontakty s děním v širším okolí a především 

v Čechách. Bohatá a náročná česká stavební produkce vyzařovala, také díky Karlově 

koncepci říšské politiky, do sousedních zemí, které tuto produkci více nebo méně 

ovlivnily. Na hradě Laufu se ukazuje nepochybná výrazná mocensko-politická 

koncepce stavebníka; stavba sama zachovává markantní demonstrativní charakter. 

Nelze nedocenit obecně těžko pochopitelné osobní přání stavebníka a jeho 

požadavků.463 

Je nutno upozornit na existenci rozsáhlého sálu, který byl zřízen na hradě Laufu 

dokonce ve dvou patrech. To však nepatří k nezbytné výbavě hradů Karla IV. a ukazuje 

se, že na Laufu bylo počítáno s reprezentativními a dalšími dvorními aktivitami i 

s důležitými jednáními.  

 

6.5.1 Karlštejn v kontextu české hradní architektury 

 

Všechny místnosti hradu, ať už obytné nebo k obývání původně určené, jsou 

vyznačeny v hladkých plochách horizontálně členěného průčelí vysokými obdélnými 

okny s vnitřními kříži, bez ohledu na to, zda jde o místnosti klenuté či plochostropé. Na 
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Pražském hradě, Dražicích i Litovicích se tyto typy oken vyskytovaly jen v prostorách 

plochostropých.464 V profilaci oken od paláce až k velké věži lze sledovat 

zjednodušující proces, typický pro domácí vývoj. Zatímco profilace oken v 1. patře 

paláce byla ještě velmi drobná a lineární a používala v ostění štíhlých prutů hruškových 

a oblých, proložených výžlabky a ústupky, lze pozorovat už v 2. patře budovy a 

zejména na ostatních hradebních stavbách proces redukce. Výsledkem je ustálený 

zjednodušený tvar profilace o dvou výžlabcích anebo šikmici, přecházející ústupkem ve 

výžlabek (4. patro velké věže), který se pak u nás v nepatrných obměnách udržuje po 

celé 14. a ještě dlouho do 15. století.465 Podobný vývoj lze pozorovat i ve tvaru portálů. 

Zatímco v paláci se užívá, až na portály určené místnostem podřadného významu, 

důsledně portálů hrotitých a drobně profilovaných, objevuje se jako nový tvar portál se 

sedlovým výřezem v pravoúhlém oboustranně profilovaném rámu. 466 

V klenutých prostorách se tu všude užívá už od třetiny 14. století u nás běžných tvarů 

křížových kleneb s tzv. podložkami a v profilaci běžného žebra hruškového, v kapli 

sv. Kateřiny výrazně linearizovaného. Výjimkou je klenba v kapli sv. Kříže, kde se nad 

zapuštěním do polygonálních přípor postranní pásky žeber zřetelně přetínají. To je 

podle D. Menclové také jediný detail, který by mohl nasvědčovat tomu, že stavitel nebo 

huť, která na stavbě hradu působila, měla nějaký užší vztah k současné stavbě 

Svatovítské katedrály, řízené do roku 1352 Matyášem z Arrasu.467 Jedná se o tvarosloví 

východní stěny sakristie a devíti ochozových pilířů. Autorství těchto částí sv. Víta 

souviselo podle D. Líbala a P. Zahradníka s nějakým anonymním mistrem, který na 

katedrále pracoval v letech 1352 – 1356, tedy mezi úmrtím Matyáše z Arrasu a 

příchodem Petra Parléře.468 Podle R. Němce lze do této stylově příbuzné skupiny zařadit 

jak kapli sv. Kateřiny na Karlštejně, tak hrad Lauf an der Pegnitz.469 

Karlštejn se od ostatních hradů té doby odlišuje velkou obytnou věží, obdobou 

francouzského donjonu, avšak v donjonech kaple nikdy nebyly. Kromě tohoto článku, 

jehož původ by bylo možné hledat v účasti francouzského architekta, ale způsob 

opevnění parkánem je spíše typický pro středoevropskou architekturu.470 
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Na stavbách Karla IV. v českých zemích se nevytvořil žádný stavební typ, který by 

byl charakteristický pro stavby tohoto panovníka. Pouze ve dvou případech (Kašperk a 

Radyně) bylo užito velmi podobné řešení. Stavby Karla IV. nijak zvlášť nevybočují 

z hlavních tendencí soudobé české šlechtické hradební produkce, nepředstavují však ani 

přímou aplikaci v té době módních typů (dvoupalácové či blokové dispozice).471 Téměř 

na všech Karlových hradech se projevila dobová tendence ke srůstání jednotlivých 

budov. Z tohoto pohledu se vyčleňují některé důsledně článkované objekty (Karlštejn, 

Vyšehrad, Lauf). 

Dalším z typických projevů českého vývoje hradní architektury 14. století bylo 

užívání čtverhranné obytné věže.472 S tímto typem stavby se setkáváme na pěti či šesti 

hradech Karla IV., tedy necelé polovině hradů.  

Plochostropé řešení paláců (s výjimkou v jiných souvislostech budovaného Laufu) 

odpovídá dobovým zvyklostem. V palácích některých hradů však nelze přehlédnout 

minimálně reminiscence na řešení paláců hradů Přemysla Otakara II: V sestavě jejich 

prostor se běžně setkáváme s roubenými komorami. Velký sál nebyl nezbytnou 

výbavou Karlových hradů a zjevně se s ním setkáváme pouze na objektech, na nichž se 

počítalo s většími reprezentačními dvorskými akcemi a jednáními. Velký sál 

registrujeme na Pražském hradě, Karlštejně, Laufu a počítat s ním musíme i na 

Vyšehradě.  

Z obranného hlediska odpovídají všechny Karlovy hrady středoevropskému 

standardu pasivní obrany, včetně užívání pro tento region běžného parkánu. 

Karlovy hrady zapadají vcelku dobře do českých vývojových tendencí. V rámci 

celkového dispozičního řešení však nepřehlédnutelnou výjimku představují důsledně 

článkované hrady Karlštejn, Vyšehrad a možná i Lauf. Podle T. Durdíka leží 

nepochybně příčina v oblasti demonstračního působení hradní architektury jako celku a 

Karel IV. zde zvolil záměrný historismus a stavěl novostavby, které byly ve své době 

v podstatě anachronismem z politicko-propagandistických důvodů.  
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7 Závěr 
Okolnosti založení hradu jsou nejasné, podle současného stavu poznání se jeví 

nejpravděpodobnější, že hrad nebyl původně založen pro úschovu korunovačních 

klenotů a relikvií říše římské, jak se dříve všeobecně předpokládalo. Pro tento účel má 

hrad ideově ucelenou uměleckou výzdobu, avšak o ideovém zaměření architektury jako 

takové lze pochybovat. Snad si tento hrad Karel IV. vybral pro účel úschovy kvůli jeho 

značné nedostavěnosti a tudíž možné přestavby a změny plánů a kvůli blízkosti Prahy. 

Kvůli změně poslání hradu bylo jistě proměněno původně obytné druhé patro 

Mariánské věže na kostel Panny Marie a původní soukromá oratoř na kapli Ostatků 

Páně, ve které byly klenoty dočasně uloženy. Následně se adaptoval prostor ve druhém 

patře velké věže, který by takovému poslání do důležitosti vyhovoval více.  S tím byly 

spojeny další stavební změny, jako přistavění schodišťové věže k velké věži a snad i 

možné rozšíření císařského paláce o západní přístavbu. Kvůli značně malé rozloze 

dvorku před palácem byl snad přístavek postaven na otevřených arkádách. 

Hrad měl původně asi sloužit čistě jako příležitostná vladařská rezidence s několika 

kaplemi pro soukromou zbožnost a kostelem sv. Palmacia pod hradem. Jistě lze 

uvažovat o kapli sv. Mikuláše v prvním patře paláce a o oratoři, nyní kaple sv. Kateřiny, 

která musela být zamýšlena již při stavbě obvodových zdí věže. Je ovšem zvláštní a ve 

vývoji české hradní architektury neobvyklé rozdělení budov, a to zejména dvě obytné 

samostatně stojící věže. Podle ostatních Karlových hradů se zdá, že jejich architektura 

se vždy přizpůsobila terénním podmínkám, vzhledem ke staveništi Karlštejna by snad 

ani budovy srostlé k sobě, podobně jako na Kašperku, ani postavit nešly. I tak má 

ovšem palác menší polookrouhlou věž. Pak ovšem vzniká otázka, proč bylo zvoleno 

právě toto místo, snad pro kontrolu řeky Berounky i cesty z Prahy a také pro 

nenápadnost v okolním terénu. Také je otázka, zda se u hradu nevracel Karel IV. 

k určité „starobylosti“, nehledě na to, že původně nešlo o hrad, který měl být jedním 

z nejdůležitějších svým posláním v celé říši římské.  

Purkrabství a purkrabský dvůr byly velmi poškozené restaurací hradu v 19. století, 

kdy došlo ke zboření původní brány a purkrabského paláce z doby Karla IV. Také nelze 

přesně určit komunikační propojení pater císařského paláce, protože schodiště při 

severní zdi paláce není původní. 

Pokládám za nutné alespoň se pokusit identifikovat účel jednotlivých místností, který 

často vůbec neodpovídá dochovaným názvům. Bohužel se po provedené restauraci 



92 
 

hradu nezachovaly žádné vnitřní ani vnější omítky a tím je mnohem těžší interpretovat 

vnitřní členění, na rozdíl od jiných Karlových hradů. 

V prvním patře paláce víme jistě o komoře ve východní části, o které se výslovně 

píše jako o prostoru vymalovaném zázrakem se sv. Mikulášem v Marignolově kronice, 

snad původně výhradně soukromý prostor určený pro osobní zbožnost byl po založení 

kapituly proměněn na kapli, ve které se sloužily mše, pokud to v kostele Panny Marie 

nebylo možné. V západní části paláce byla podle dochovaného oblouku v čelní zdi 

valeně zaklenutá světnice, která byla vytápěna kachlovými kamny, do kterých bylo jistě 

přikládáno ze sousední místnosti. Je zvláštní, jak málo jsou v souvislosti s Karlštejnem 

kachlová kamna zmiňována, na jiných hradech té doby jsou běžně doložena, na jiných 

Karlových hradech se dokonce dochovaly některé kachle, takže vzhledem k významu 

Karlštejna a jeho jistě vysokému standardu bydlení je nutno počítat s tím, že některé 

prostory byly takto vytápěny. V tomto patře byla také velmi rozlehlá síň. 

Druhé patro paláce v západní části obsahovalo místnost, která byla pravděpodobně 

částečně vytápěna kamny ze světnice pod ní, možná se také jednalo o světnici, avšak 

nezbyly nám o ní žádné doklady. Ke světnici navazovala větší síň a ve východní části 

paláce byly dva prostory, první místnost byla nejspíše jakousi pracovnou, kanceláří 

Karla IV., ve které rozměrný arkýř poskytoval dostatek světla pro psaní. Druhá místnost 

se zdá být komnatou s prevetem a krbem, u které byla nejspíše soukromá kaple 

s točitým schodištěm – spojením do třetího hrázděného patra paláce. Táflování 

místností v tomto patře není původní, ačkoliv je možné, že nějaké zateplení dřevem 

existovalo dříve. Původní propojení paláce s tzv. děkanstvím není jasné. 

V Mariánské věži není původní skladba místností jasná, ve 2. patře měl být zřejmě 

velký krb, nebo spíše, vzhledem k postavení a možnému odkouření, kachlová kamna a 

tedy světnice. V 1. patře by poté bylo možno předpokládat komnatu, což se vzhledem 

k dochovanému krbu a dveřím prevetu tak jeví. 

V přízemí velké věže se dochoval krb jiných rozměrů, než byl např. v 1. patře 

Mariánské věže, se základnou vysokou přes půl metru. Vzhledem k pozici v přízemí a 

malým oknům lze vyloučit obytný prostor, možná se mělo původně jednat o malou 

kuchyň. V této souvislosti je zajímavý výjev schodištního cyklu, jak sv. Václav 

připravuje hostie. V 1. patře se nacházela síň a komnata, podle nových zjištění mohla 

být původně prostora ve 2. patře také určena pro obytné účely. Třetí a čtvrté patro již 

sloužilo čistě pro hradní posádku, ve třetím patře se dochoval krb, ve čtvrtém patře 
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v jihozápadním koutě byl pravděpodobně vzhledem k zachovanému kouřovodu nějaký 

druh topeniště. 

Je hypoteticky možno soudit, že před změnou svého účelu měl hrad obsahovat čtyři 

„byty“, dva v paláci a po jednom v každé věži, pokud palác neměl třetí hrázděné patro. 

Po změně a přestavbě prostor pro sakrální účely zbyl k soukromým účelům již jen 

palác, ve kterém byly ovšem další reprezentativní prostory, minimálně síň, ve které byl 

vymalován lucemburský rodokmen, pracovna vedle a kaple sv. Mikuláše v nižším patře, 

ve kterém se vykonávaly některé mše. Mohl tak být k paláci dostavěn západní přístavek 

a snad i hrázděné patro. Je zajímavé porovnání s Kašperkem, kde byly čtyři „byty“ a 

Radyní, kde byly tři. Jedná se skutečně jen o velmi hrubý nástin vnitřního řešení hradu, 

tato práce si nedělá nároky na konečné vyřešení těchto otázek a ani nemůže, snad bude 

v tomto přínosný další výzkum. 

Původní vnější podoba hradu je často diskutovanou otázkou především v souvislosti 

s restaurací hradu v 19. století. Nejkontroverznější je hrázděné patro a střecha velké 

věže, pro kterou neexistují žádné doklady ani z pozdější doby, původní střecha byla 

pravděpodobně zděná a nebyla v rámci hradu tak dominantní a mohutná. 

 Není pochyb o tom, že účel hradu byl v průběhu stavby změněn, pravděpodobně 

před rokem 1357, kdy byla založena karlštejnská kapitula. Tomu byla také přizpůsobena 

Mariánské věž a především její 2. patro. Lze se domnívat, že tato změna ve funkci 

hradu ovlivnila i další navazující prostory a možná i císařský palác a také stavbu velké 

věže, která v té době byla jistě již započata. Tuto domněnku podporují i zjištění různých 

stavebně-technických průzkumů provedené na hradě v nedávných dobách, avšak 

zjištění nejsou takového rozsahu, aby se dalo něco o těchto změnách konstatovat jistě. 

Například se jedná o západní přístavek císařského paláce, který byl považován za 

pozdější přístavbu již v době restaurace hradu nebo o původní schodiště v síle severní 

zdi velké věže či přítomnost krbu v prostoru dnešní kaple sv. Kříže. Tato zjištění si jistě 

zaslouží další zkoumání. 
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