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Abstrakt 

V této závěrečné práci se Vás pokusím seznámit s obecnou architekturou hradů, děsivými způsoby 

trestání vězňů a zločinců ve středověku a tajemnou majestátní krásou dvou našich nejznámějších 

moravských hradů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this project I want to present architecture of castles, with horrible torture of prisoners and with 

dark majestic beauty of two of the famous Moravian castles.  
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ÚVOD 

Vybrala jsem si téma hrady, protože se zajímám o středověké kultury a ráda cestuji a dozvídám se 

o tomto období další informace, které si i v dnešní době nemohu jen tak vyhledat na internetu, kde 

na mě nemůže působit ta úžasná atmosféra. 

Už od dětství mě přímo fascinovali hradní prostory a na rozdíl od jiných dětí mi nepřipadaly 

prohlídky hradů jako nudná záležitost a právě touto prací bych chtěla vyvrátit zaujatý názor většiny 

dnešní mládeže na hrady a třeba je donutit se zvednout od počítače a jít si dobrovolně prohlédnout 

alespoň jeden ze dvou hradů, které jsem navštívila.  

 

 

 

 

 

 

1 Architektura středověkého hradu 

V této části práce vás seznámím s tou nejzákladnější architekturou středověkých hradů, ale 

nesmíme zapomínat, že každý hrad je originál. 

1.1 Obytná věž a hradní palác  

Začneme od středu hradu, kde se běžně nacházely obytné části ukryté většinou do věže, kterou poté 

nazýváme obytná věž, která sloužila k trvalému obydlení, nebo pokud hrad neměl samostatnou 

útočištnou věž, tak právě zastávala její funkci. V nemálo případech na ni navazuje okružní vnitřní 

hradba, nebo byly přistaveny hospodářské budovy.  

Z hlediska obrany plnila obytná, popřípadě útočištná věž podobné úkoly. Zatímco obytná věž byla 

obydlena trvale, do útočištné věže se obyvatelstvo hradu uchylovalo jen výjimečně v době 

ohrožení. 
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 V obytné věži byly zpravidla zaklenuté místnosti, dolní podlaží byly využívány zpravidla jako 

zásobárny, kaple a ve vyšších patrech ložnice a vytápěné hlavní místnosti. Někdy můžeme na místě 

obytné věže naleznout hradní palác, ale v tomto případě je útočištná věž postavena vždy zvláště a 

v blízkosti hradního paláce. Jen v ojedinělých případech můžeme spatřit hradní palác, který by 

zastával také funkci obranného paláce. Mimo jiné byl hradní palác obydlen pouze panovníkem 

hradu s jeho rodinou.  

Stěna tohoto paláce směřující na nádvoří, nádvořní stěna, bývá často zdobená arkádovými okny, 

nebo řadami arkád a různými ozdobnými prvky. Rovněž vnější zeď mohla být zdobena arkádami.  

Vnitřek paláce byl rovněž rozdělen na podlaží. Spodní podlaží s hradními sklepeními, zásobárnami, 

kuchyní a případně stájemi. Do prvního patra vede většinou venkovní nebo vnitřní schodiště a 

v něm se nachází vytápěný sál, který sloužil k reprezentačním účelům, ale i jako jídelna. V druhém 

patře se nacházely obytné místnosti a ložnice.  

1.2 Hradní věže  

Už zdálky můžeme u hradu pozorovat mohutné věže, ale i drobné věžičky, z nichž každá má svou 

funkci a nejsou zde pouze pro ozdobu. 

1.2.1 Hlavní útočištná věž 

Též ji můžeme nazývat hlavní věží hradu a sloužila k pozorování a jako poslední útočiště. Byla 

proto vybudována na nejvyšším nebo nejohroženějším místě, většinou samostatně v centru nebo na 

okraji hradu, opravdu ojediněle byla obehnána vlastní hradbou, ale nikdy nebyla příliš vzdálena od 

hradního paláce, popřípadě obytné věže. 

 Její půdorys byl kruhový, čtvercový, ale i obdélníkový nebo trojúhelníkový. Tloušťku zdí měříme 

na 1,5 až 3 metry, výšku až na 30 metrů a šířku 14 metrů.  

V interiéru bylo několik pater. V přízemí se nachází místa jako hradní hladomorny, vězení, 

mučírny nebo zásobárny. Vstupní podlaží bylo opatřeno úzkými dveřmi, zvenčí nesnadno 

přístupnými z důvodů ochrany před nepřáteli, kteří by pronikli do hradu a prolomili obranu, tak by 

stačilo pouze schovat nebo zničit přístupovou cestu v podobě zasouvacího nebo provazového 

žebříku, odhazovacích schodů nebo lávky, případně padacího mostu z paláce. Nad úzkými 

vchodovými dveřmi byl postaven menší vrhací arkýř, kudy obránci mohli vrhat kamení a lít vřící 

tekutinu na nepřátele. Další dvě až čtyři podlaží, přístupná po točitém kamenném schodišti, byly 

vyplněny menšími místnostmi, z nichž byla většinou pouze jedna místnost vytápěná a osvětlení 
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zajišťovaly malé štěrbiny. Poslední obranné podlaží bylo obklopeno věncem cimbuří, dřevěným 

přesahujícím ochozem, nahoře uzavřeným nebo otevřeným. Věž je často korunována horním 

dřevěným patrem, které sloužilo jako poslední útočiště pro panovníka a jeho rodinu. 

1.2.2 Věž nad bránou  

Brána byla z bezpečnostních důvodů pobitá železem a z vnitřní strany k ní přiléhala menší mříž a 

právě nad touto bránou je tato věž, někdy nazývána strážní věží. Mimo bránu byla chráněna zvenku 

padacím mostem, vrhacím arkýřem umístěným ve věži a popřípadě menšími bočními věžemi. 

1.2.3 Schodišťová věž 

Schodišťové věže zpravidla tvoří vnitřní rohy nádvoří. Výtvarnou formu si u nich můžeme 

prohlédnout pouze v pozdně gotických zámcích. 

1.2.4 Vězeňská věž 

Pokud nebylo vězení a mučírny umístěny v útočištné věži, tak u větších hradů byly vybudovány 

zvláštní i když menší věže, které právě plnily tento úkol a byly v nich zřízeny žaláře, mučírny a 

hladomorny. 

1.2.5 Vodní věž  

Není chybné, když se ji rozhodneme nazývat studniční věží. Studniční věž nám chrání studnu, která 

byla často umístěna mimo hrad.  

1.2.6 Speciální věže 

Jen málokdy na hradech najdeme věže vyhrazeny pouze vaření – kuchyňská věž a nebo samostatná 

věž sloužící jako kaple. Kaple a kuchyně se nacházely v menších samostatných objektech nebo 

v předhradí. Kaple se také nacházely v blízkosti hradního paláce, pokud se již nenacházely přímo 

v něm.  

1.3 Hradby  

Pokud se nám někdy naskytne pohled na hrad bez hradeb, tak bychom se měli zamyslet, zda jsou 

hradby nutnou součástí hradu. Jestliže poskytovaly dobrou ochranu už pouze vnější stěny budov, 

umístěných na okraji, tak zde hradby nebyly za potřebí, ale tato situace nastává ve výjimečných 

případech. Běžněji je hrad po celém svém obvodu obehnán mohutnými hradbami. Hlavní hradby 

nazýváme okružní nebo hlavní. Hradby jsou zakončeny hradebním ochozem nebo cimbuřím se 
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zubovitými zděnými nástavci občas obdařenými štěrbinami podobnými střílnám. Před mezerami 

mezi zuby cimbuří, též tyto mezery můžeme nazývat proluky, se nacházely dřevěné clony, které 

byly sklápěcí a měly otvory též podobné střílnám. 

1.3.1 Plášťová zeď 

Plášťová zeď, nebo také nazývaná vysoký plášť můžeme označit zesílenou část okruží, nikoliv 

samostatnou hradbu, která má za úkol chránit nějakou důležitou část hradu. Je to zesílená okružní 

hradba. 

1.3.2 Štítová zeď 

Nazýváme tak samostatnou obranou stavbu na zvláště ohroženém místě, například může ohánět 

útočištnou věž nebo sama plnila její funkci a po bocích jí jako ochrana stály další menší věže. 

1.3.3 Parkánová zeď 

Před okružní hradbou byla vybudována pro zvýšení ochrany a nedobytnosti další hradba, 

parkánová zeď, která zabraňovala přímému útoku na hlavní hradbu. Prostor mezi těmito dvěma 

hradbami se nazýval parkán.  

Parkán býval širší a větší prostor, ke kterému patřila zahrada, ale zároveň sloužil jako místo 

k pořádání turnajů, chovu psů, medvědů a divočáků a v případě nebezpečí, čímž nemusíme nutně 

myslet útok na hrad, zde byl přechováván dobytek a movitosti obyvatelstva z okolí. 

1.4 Okna a dveře hradu 

V dřívějších dobách byly souboje o území, války a podobné události běžné a tak se nemůžeme 

divit, že v případě oken byl obranný význam nadřazen aspektu pohodlí.  

Sdružená okna, často bohatě zdobená, se vyskytovala pouze v horních podlažích hradního paláce, 

ve vytápěných místnostech a jen velmi zřídka je můžeme spatřit v útočištné nebo obytné věži. 

Okna v ostatních objektech byla malá. Dveře na hradech jsou ze stejného důvodu nízké, úzké a 

převážně jednokřídlé, zvenčí chráněné hřeby a železnými pásy, jež měli odolávat případným 

úderům sekerou. Zevnitř jste se mohli ochránit zapečetěním dveří závorou. 
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1.5 Obranné aspekty hradu  

1.5.1 Obranné arkýře 

Nad branami a jinými ohroženými otvory v hradbách se umísťovaly malé arkýře otevřené směrem 

dolů a v případě nouze jimi obránci lili vroucí vodu, olej, smolu a vrhali kamení a tímto způsobem 

se snažili zpomalit pochod nepřátel útočících na bránu. 

1.5.2 Prevety 

Název prevety dáváme vysutým kamenným nebo dřevěným objektům spočívajících na dvou 

krakorcích a otevřených směrem dolů, podobaly se vrhacím otvorům, ale byly budovány výše. 

1.5.3 Střílny 

Tímto jménem označujeme úzké otvory v okružních hradbách a bránách. Byly vytvořeny 

z otesaných kamenů. Tvary střílen se řídí podle druhu zbraně. Rozeznáváme tak: 

Klíčové střílny – kolmý výřez  

Brejlové střílny – vodorovný výřez 

Kombinace obou druhů 

Křížové střílny – ve tvaru kříže, někdy se kombinuje s předchozími typy  

Kalhotová střílna – nachází se především ve zdech věže a umožňuje střelbu v různých směrech                                                                                                                                                    

1.5.4 Příkopy 

Hrad měl také příkopy, jako je například šíjový příkop, který je obvykle vytvořen uměle a odděluje 

hrad od ostatních částí kopce, býval také využíván jako bránový příkop a mohl být jako on 

přemostěn. Příčný příkop nám odděluje hlavní hrad od předhradí. Pokud bychom se rozhodli zajet 

do hradu umístěného ve vyšších polohách, zřejmě bychom nenašli příkop naplněný vodou. Naopak 

tomu je v nížinách, kde díky dostupnosti vody příkopy bývají zpravidla naplněné vodou. 

1.6  Stavební materiál hradu 

Na stavbu hradů se nejčastěji využíval kámen, například můžeme naleznout lomový nebo tesaný 

kámen a také cihly. Cihlami se neplýtvalo na celý hrad, ale pouze na hradní palác (obytnou věž) a 
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nebo útočištnou věž. Ostatní budovy pak byly z obyčejného sbíraného kamene, oblázků a 

lomeného kamene.  

Dřevo se používalo tvrdé, často bukové nebo dubové dřevo na výstavbu dřevěných ochozů, hledí 

domů, věží, horních pater paláců a objektů v chráněném nádvoří.  

Na stavbu se tehdy využívala vápenná malta různé tvrdosti, v některých případech ji smíchali se 

štěrkem do podoby jakéhosi betonu, v němž byla také pryskyřice z odvaru jedlových šišek pro 

ztužení. Na povrch staveb využívali tenkou omítku a to z vnitřní i vnější strany.  

Průměrná tloušťka zdí byla u vnitřní stěny 0,6 metrů, u okružních hradeb se tloušťka pohybovala 

od 0,8 až k 1,5 metrům. Zdi paláce a útočištné věže měli tloušťku 1,5 až 3 metry. 

1.7 Umístění hradu 

Hrad můžeme vidět už z dálky, protože je ze strategických důvodů umístěn téměř vždy na kopci, 

aby případní nepřátelé museli útočit do kopce a obráncům se tak naskytla drobná výhoda i když 

často stáli proti velké početní převaze. Z tohoto důvodu také bylo okolí hradu odlesněno, aby se 

k hradu nikdo nemohl nepozorovaně přiblížit lesem nebo hustým porostem. V současné době však 

už hrady neslouží jako pevnosti a trvalá bydliště a proto okolí hradů najdeme zarostlá a zalesněná. 

2 Hradní mučírny a hladomorny 

Kapitola, která mě vždy zajímala, i když se to může jevit mírně sadistické. Začneme asi tím, že 

abyste mohli provádět mučení, tak byste potřebovali získat na to právo a toto právo se nazývalo 

právem útrpným. Nejvíce mě fascinuje porovnávání trestů dnes a tehdy. Ukradnete dneska něco? 

Dáme vám pokutu a zapomeneme na to. Ale zkuste si to ve středověku. Tehdejším soudům snad 

ani nemůžeme říkat soudy, protože ve středověku byly soudy ovlivněny bohem, protože bůh byl 

v jejich pojetí všemocný a uměl vždy odhalit pravdu. Středověká společnost byla bohem ovlivněna 

každým dnem a u soudů šel většinou rozum stranou.  

Dokonalým příkladem může být tzv. ordel vody. Ve středověku lidé věřili, že pouze nevinný 

člověk může vstoupit do vody a potopit se. Lidé se tak často projevili vinnými, protože ti co byli 

poskvrněni se nemohli potopit, protože by je něco tak čistého jako voda nemohla přijmout. Takže 

se nemůžeme divit, že se většina lidí utopila. Je to totiž naprosto nelogické. Pokud jste byl opravdu 

nevinen, tak jste svou nevinu musel dokázat tím, že se utopíte. Kdybyste totiž začali plavat 

k hladině, abyste se mohli nadechnout, jako každý normální člověk, tak jste byli uznáni vinni, 

protože vás voda nepřijmula. Váš život poté netrval dlouho, protože ordel vody byl prováděn ve 
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většině případů ještě před soudem a pokud jste ho přežili tak následoval soud, byli jste uznáni 

vinnými a podle tehdejších velice tvrdých testů, byste s velkou pravděpodobností skončili na 

šibenici a s oprátkou kolem krku.  

Pokud nebyl prováděn tento proces, tak byla řada dalších mučení, po kterých jste se buď přiznali a 

byli odsouzeni nebo nepřiznali a byli umučeni k smrti. To by bylo vše k malému okruhu způsobu 

trestání. Teď vás provedu místy, kde probíhalo toto mučení. Nebylo to nikde jinde než na hradech a 

ojediněle v zámcích a vesnicích v jejich podzemních sklepeních. 

2.1 Mučicí nástroje  

Byly to celé sady nástrojů, umístěné většinou v podzemních prostorách, sloužící k bolestivým 

výslechům.   

2.1.1 Železná panna 

Základ nám tvoří dřevěná, ale většinou železná konstrukce, která byla tvarovaná do podoby 

člověka a dala se podle potřeby otevírat a zavírat. Původcem bolesti byly především železné nebo 

dřevěné pekelně ostré ostny umístěné ve výšce trupu. Nebožák byl umístěn uvnitř, a když se panna 

zavírala, snad si každý dokáže představit, co se dělo. 

2.1.2 Skřipec   

Můžeme si ho představit jako žebřík, který je umístěn v určité výšce a v dolní části má umístěn 

válec, ke kterému byla přidělána lana, kterými byl nešťastník svázán. Tento válec měl na svém 

konci páku, kterou se dalo točit, a lana se napínala a tím pádem se napínaly nešťastníkovy 

končetiny a docházelo tak k trhání zaživa. 

2.1.3 Tělesné tresty  

Toto jsou pouze dva z mučicích nástrojů. Mučení bylo součástí soudu a tak si ho nesmíme plést 

s tělesnými tresty, jež byly dávány po soudu v případě menších prohřešků, ke kterým byla brána 

třeba jen drobná urážka šlechty nebo když byla žena nevěrná, v tomto je určitá nespravedlnost, 

protože ve středověku se nevěrnost u mužů tolerovala, ale u žen se přísně trestala. Mezi tyto tresty 

patřilo třeba bičování nebo vsazení do klády s hruškou v ústech, popřípadě pro nevěrné ženy 

posměšné masky ve tvaru různé zvěře, například jsem viděla masku tvaru orla, lišky a vlka. 
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2.1.4 Zajímavosti 

Zajímavé na tom všem je, že ten kdo byl mučen, si tyto mučicí nástroje a kata musel platit sám. 

Kati byli lidé samotářští, vyčleňující se ze společnosti. Pokud jste s nimi pouze promluvili, byli jste 

prohlášeni za poskvrněné a tohoto to poskvrnění ho dokázal zbavit pouze kněz svěcenou vodou.  

3 Hrady v okolí Olomouce  

V této části práce se chci věnovat popisu dvou nádherných hradů, které jsem navštívila. Popisem 

nemyslím avšak celou jejich podrobnou historii, ale také dojmy, nové poznatky a zajímavosti. 

3.1 Hrad Bouzov 

3.1.1 Osobní zážitek 

Hrad Bouzov je postaven na mírném 

kopci, ostatně jako většina hradů, a tak 

když k němu pomalu přijíždíme, jeho věže 

na nás koukají už z dálky. Hrad je krásně 

opravený a udržovaný. Na to, že jsme zde 

v neděli, se to tu lidmi zrovna nehemží a 

já si všímám, že jsou zde buď lidé v důchodovém věku, nebo rodiny s malými dětmi, avšak lidé 

v mém věku nikoliv. Zaplatíme vstupné a hned jdeme na prohlídku.  

Hrad na mě působí opravdu pohádkovým dojmem. Naše průvodkyně je poměrně mladá, ani ne moc 

starší než já. Začíná prohlídka hradu, focení není povoleno, průvodkyně má zvučný hlas, ale říká to 

jako básničku, takže působí dojmem robota.  

V interiérech hradu mě nejvíce zaujalo, že jsou zde věci, ať už to jsou skříně, postele, zrcadla nebo 

třeba jen nepatrné stoličky, vyvedeny do nejmenších detailů a nádherné zdobení naprosto všech 

místností, třeba i záchodů. Jednotlivé místnosti jsou laděny do jiných barev, střídají se zde 

nejčastěji temně rudá a modrá, zelená a žlutá. Kdybyste jste sem opravdu zajeli, nezapomeňte se 

podívat na stropy, pokud nejsou dřevěné tak zde najdete lomenou klenbu a pokud jsou dřevěné, tak 

v každé místnosti je jiný strop, vyvedený opět do nejmenších detailů.  

Po prohlídce, která byla akorát tak dlouhá, se jdeme podívat na výstavu, které se zde střídají, 

momentálně je na programu výstava práva útrpného. Je zajímavá a dozvídáme se, že některé 
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mučící techniky používal Hitler ještě za druhé světové války. Bylo by mi ale asi milejší, 

kdybychom při prohlížení exponátů nemuseli poslouchat řev, z kterého naskakovala husí kůže.  

Hrad se mi opravdu líbil, ale je zde vidět mírná komercializace, což je velmi smutné. Odnesla jsem 

si však nové poznatky a určitě vám doporučuji si tento hrad prohlédnout.  

3.1.2 Historie hradu 

Písemné zmínky o založení Bouzova se přiklánějí k jeho vzniku na přelomu 13. a 14. století a za 

původce vzniku Bouzova se považují manželé Búzovi z Búzova a odtud název Bouzov, protože 

česky je Búzov Bouzov. Původní hrad byl gotický a byl postaven pro střežení obchodní cesty 

z Olomouce k Jevíčku. Po smrti manželů se nad vládou nad hradem vystřídalo několik dalších 

rodů, až do roku 1558, kdy hrad pod vládou Haugwitzů z Biskupic vyhořel.  

Do 17. Století se majiteli hradu stalo několik šlechtických rodů z Moravy a Čech. Rod Oppersdorfů 

se koncem 16. a do poloviny 17. století o větší přestavbu. Došlo k úpravám vnitřních částí hradu do 

renesančního slohu a ke stavbě nového křídla paláce. Uvažuje se nad tím, že právě těmito úpravami 

se dostal hrad Bouzov do dluhů a musel být proto prodán v roce 1695 i s celým majetkem do 

vlastnictví řádu Německých rytířů. Pod jejich vládou hrad bohužel velice chátral a stal se tak takřka 

ruinou. V roce 1850 se naštěstí podařilo hrad dostat ze závislosti na panství řádu Německých rytířů 

a Bouzov se stává součástí okresního hejtmanství v Litovli.  

V druhé polovině 19. století došlo k velké přestavbě hradu arcivévodou Evženem Habsburským, 

který byl hradem natolik okouzlen, že vše financoval ze svých zdrojů. Přestavba proběhla tak, že 

severní křídla byla stržena a nahradil je nový palác se dvěma patry, vše v romantickém slohu a 

právě tato nákladná přestavba dodala hradu Bouzov ten úžasný pohádkový vzhled, který tu 

můžeme spatřit dodnes.  

Dnes je hrad prohlášen za národní kulturní památku a od roku 2004 ho spravuje Národní 

památkový ústav.  

3.1.3 Růžová legenda  

Během prohlídky se dostaneme na hradní nádvoří a nemůžeme si nevšimnout velkého vytesaného 

obrazu do jedné ze zdí, o kterém se o chvíli později dozvíme zajímavý příběh.  

Jména byla zapomenuta, ale obraz zachycuje jednoho z mnoha majitelů hradu a jeho mladou 

manželku. Příběh se odehrál v dobách, kdy panoval hladomor a jak to tak bylo, tak zatímco na 

hradní tabuli bylo jídla spousta, prostí lidé neměli naprosto nic. Této mladé ženě se jich ale velice 
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zželelo a tak se rozhodla, že jim donese chléb. Když se to její pan choť dozvěděl, velice se 

nahněval a pod trestem smrti jí to zakázal. Jak to tak ale většinou bývá, žena ho neposlechla a dál 

jim jídlo nosila. Při jedné noci, kdy se opět vyplížila z hradu, se zástěrou, v které měla zabalený 

chléb, ji její manžel sledoval, a když byla ve vesnici, tak ji chytil. Žena byla opravdu vystrašena, a 

když se jí muž zeptal, co to má zamotaného v zástěře, tak mu odvětila, že jsou to pouze růže. Muž 

jí teda nakázal, ať mu je ukáže, jenže když žena rozbalovala zástěru, tak se u toho modlila a věřte 

nebo ne, na zem se místo chleba opravdu vysypaly růže a odtud je to právě růžová legenda, kterou 

později zachytil na zeď neznámý umělec.     

3.1.4 Pohádkový hrad Bouzov  

Jak už jsem tu několikrát zmínila, hrad Bouzov je opravdu proslulý svou pohádkovou atmosférou a 

tak se nesmíme divit, že právě tento hrad si k tvorbě svých děl vybralo hned několik známých 

režisérů.  

Úplně první film, který se tu točil, byla v roce 1959 pohádka o medvědu Ondřejovi. Dále například 

známé české pohádky jako O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací aneb 

Rumburak králem říše pohádek, ale i třeba díla zahraničních autorů jako například Fantaghiro. 

Celkem se zde natáčelo 27 filmů a to počítám i pohádky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

16 

3.2 Hrad Sovinec 

3.2.1 Osobní zážitek  

Hrad Sovinec mě už zdálky 

zaujal svou zvláštní polohou. 

Je sice postaven na kopci, ale 

tento kopec leží v hlubokém 

údolí, takže je to velice 

zvláštní pohled.  

Jestliže budu tvrdit, že na Bouzově se to lidmi vůbec nehemžilo, tak tady je přímo mrtvo. 

 U pokladny mě zaujme a možná i potěší, že zaměstnanci na sobě mají kostýmy. Zaplatíme 

vstupenky a jdeme čekat na místo začátku prohlídky, což je na 5. nádvoří a tato informace je také 

zajímavá, protože hrad má nádvoří celkem pět.  

U tohoto hradu jde vidět, že neměl tak štědrého sponzora jako Bouzov, protože na mnoha místech 

se odlupuje omítka, a hrad není zdaleka všude zastřešen. Tyto nedostatky ale vynahradí krásné 

vyhlídky, jež jsou všude okolo. Dojdeme na začátek prohlídky a hned naši pozornost upoutá 

výstava o honech na vlkodlaky ve středověku. O chvíli později přichází náš průvodce a trochu 

s rozpaky zjišťuje, že já a máma jsme jediní návštěvníci této prohlídky.  

Na rozdíl od Bouzova zde můžete fotit všude a oproti tamější průvodkyni je náš průvodce do 

výkladu velice zaujatý a jde vidět, že má tento hrad i svou práci rád a po cestě odlehčuje prohlídku 

vtipy na úkor ostatních zaměstnanců.  

Jak se později dozvíme, hrad několikrát vyhořel a tak moc interiérů k prohlídce nezůstalo. 

Procházíme tedy pouze pár již opravenými místnostmi, které jsou pěkné, ale rozhodně ne tolik 

honosné jak na Bouzově a jelikož se nedochoval žádný nábytek, tak je ten zdejší výsledkem 

dovozů se zámku v Bruntále a z hradu Bouzova.  

Po prohlídce zjišťujeme, že můžeme samostatně navštívit některé prostory hradu, jako například 

velkou věž nebo sklepení a hladomornu, z které mě opravdu mrazilo, jelikož zde byly vystaveny 

ostatky některých nebožtíků.  

Hrad se mi velice líbil, možná více než Bouzov, protože tu panovala taková správná středověká 

atmosféra, ale určitě si zajeďte na oba hrady, protože si pak můžete srovnat hrad, který byl dobře 

zajištěn oproti hradu, který byl po velkou část své existence ponecháván vlastnímu osudu.  
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3.2.2 Historie hradu 

Podle všech známých faktů byl hrad nejspíše založen bratry Pavlem a Vokem z rodu Hrutoviců 

mezi léty 1318 a 1348. Název Sovince pramení z doby, kdy oblast, ve které je Sovinec postavený, 

obývalo spoustu sov různých druhů.  

Původní hrad byl vystaven velice jednoduše. Na vrcholku skaliska ve smyčce silné hradby na 

osmibokém plném soklu postavena velká válcová věž, která je dochována dodnes. Východně od 

věže byl zbudován palác obrácený směrem k přístupu ostroúhlým nárožím.  

Za husitských válek se stal hrad významnou husitskou pevností. Roku 1492 hrad získali Pňovsští 

ze Sovince, kteří hrad dále upravovali a rozšiřovali. V roce 1543 hrad koupili páni z Boskovic, 

kteří hrad přestavili v renesanční sídlo. Rozsáhlá stavební činnost pokračovala až k poslednímu 

českému majiteli; Janu staršímu Kobylky z Kobylího. Z této doby pocházejí i některé fortifikační 

prvky hradu, jako například bašta Remter, opevnění zvané kočičí hlava a barbakán s dnešní první 

branou.  

Po bělohorské porážce získal hrad roku 1623 Řád německých rytířů. Když obsadili hrad Dánové, 

tak to byl impuls pro rozsáhlé opevňování hradu, například byla provedena výstavba dalších 

hradeb, příkopů, věží a bašt. Tato vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovalým 

opevněním z doby třicetileté války v našich zemích.  

Bohužel i přes tato opevnění dobyla hrad roku 1643 švédská armáda a do roku 1650 z něj vytvořila 

jednu ze svých pevností. Po odtáhnutí armády význam Sovince klesal, až hrad roku 1784 vyhořel a 

poté byly provedeny jen nejnutnější úpravy. Roku 1867 si Sovinec za své sídlo vybrala lesnická 

škola. Hrad za druhé světové války sloužil jako vězení a jako základna německých jednotek SS. 

V roce 1945 hrad opět vyhořel a od té doby je neustále pomalu rekonstruován.  

3.2.3 Kopec Výhledy u Sovince   

Ke kopci výhledy se prý váže stará pověst o Větrných žínkách a o tom, že stačí pouze třikrát 

dupnout a vítr se utiší. Větrné žínky měly lákat kolemjdoucí do svých náručí, kde je poté sevřely do 

rotujícího kužele větrného víru, v kterém byl nebožákův život dočista rozfoukán. Jedinou ochranou 

je právě ono troje dupnutí a kdo tuhle ochranu nezná, tak má zkrátka smůlu. Žínky měly bydlet 

v dutinách starých stromů a vylézat ven pro své oběti tehdy, když uslyšely lidské hlasy, proto není 

příliš doporučeno u takových stromů hlasitě mluvit. Tak aspoň vyprávějí ti, kteří se z těch míst 

vrátili v pořádku, možná pouze bez čepice nebo bez bot.  
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4 Fotogalerie-Sovinec 

 

                                                                                          

                                                                                       

 

 

                              

 

 

 

Obr. 1 Pohled na hrad z příchodové cesty 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Hradní kaple v rekonstrukci 
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Obr. 3 Obří samostříl na 4. nádvoří 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4 Archeologické nálezy 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Obr. 5 Lustr v komnatě purkrabího 

   

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Ložnice pána hradu 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Kopie obrazů přivezené z Bruntálu 

 
 

 
 
 
 
 
                                                            

 

Obr. 8 Zde můžeme vidět jednotlivá patra, která se při požáru propadla 

 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 9 Dochované dělo před hradní věží 

 
 
 
 
 
                                                      

Obr. 10 Lomená klenba a lustry v rytířském sále 
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Obr. 11 Pohled na kostel připojený k hradu 

 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 

              

 

Obr. 12 Středověký záchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Vesnice Sovinec s 20 obyvateli 
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Obr. 14 Působiště lesnické školy 

 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                

Obr. 15 Zrekonstruované 5. nádvoří 

 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 

Obr. 16 Fotografie francouzských zajatců  
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Obr. 17 Mučicí nástroje v mučírně 

 

 

 

 

Obr. 18 Nalezené dělové koule, dýky a šavle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19 Skromné vybavení jídelny v pozadí s obrazem Sovince, který byl namalován neznámým 

umělcem 
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5 Fotogalerie-Bouzov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Pohled na vyhlídkovou věž z 2. nádvoří 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Hradní zahrada a příkop, vyfocené z padacího mostu 
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Obr. 22 Druhé nádvoří, po levé straně rytířský sál a Alžbětinské křídlo, uprostřed vytesaná růžová 

legenda a po pravé straně hlavní sály hradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23 Hrad Bouzov s hlavní věží 
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Závěr 

V této práci byly mé největší obavy z toho, že nesplním danou délku textu a počet znaků a jestli 

stihnu navštívit všechny hrady, kam jsem se chtěla podívat. Nakonec jsem vše zvládla a dokonce 

jsem se do toho vžila a limit znaků jsem za chvíli splnila a jak jsem uvedla na začátku, prohlídky 

hradů mě vždy bavily, takže jsem si to perfektně užila a dozvěděla jsem se spoustu dalších 

zajímavých informací o hradech a středověké kultuře a zároveň jsem si touto prací uvědomila, jak 

jsem ráda, že žiji v době, v jaké jsem.  

Opravdu těžko říci, jestli tato práce splní svůj účel a někdo se na tyto hrady pojede podívat, ale já 

doufám, že ano. 

Jsem také ráda za zkušenost s psaním rozsáhlejšího textu, která se mi v příštích letech určitě bude 

hodit. 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  
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