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O existenci
nad Oslavou
bývalé tvrze v Kralicích
vypovídal
jen přežívající
označeno
výraz
„Na
tvrzi“, jímž bylo
usedlostmi
nevelké,
zasta
‐
zemědělskými
věné návrší
a název
studna“.
„Hradská
Archeologický
výzkum,
provedený
v těchto místech, sílu tradice ověřil a potvrdil,
že zde skutečně
stávalo panské
sídlo. 1
Rekonstrukce
stavební
tvrze v obou fázích — gotické i re
podoby kralické
‐
—
nesanční
dokumentací
je však ztížena nedostatečnou
a především
výzkumu
že zdaleka nebyla prozkoumána
pak skutečností,
žádoucí plocha tvrziště.
Tvrz v Kralicích
nad Oslavou
návrší při severozápadním
stojí na mírném
V. Fialová
zbudování
okraji vesnice.
došlo pravděpodobně
uvádí, že к jejímu
mezi r. 1349, kdy se snad к tomuto podniku
—
majetkově
spolčilo — „sstúpilo“
2
bratří
z Kralic
a r. 1379, kdy se kralická
pět
Kralických
tvrz, značená termínem
3
v zemských
deskách.
„munitio“,
již připomíná
z
Kraličtí
Kralic původně obývali románský,
Vladykové
nepochybně
srubový
vesnice.
Na jihu s ním sousedí
dvorec, situovaný
kostel
při severním
okraji
sv. Martina,
úzká
souvislost
s panským
sídlem je důležitým
jehož
opěrným
bodem pro datování
stáří dvorce. V lodi chrámu se zachovala
kruchtovitá
empovšeobecně
že
ra;
uznávaný
předpoklad,
panské tribuny
byly spojeny
přímo —
— s obytnou budovou
pravděpodobně
dřevěnými
pavlačemi
dvorců,
románských
zde
že
do
věže
a
tím
i
na
tribunu
orientován
ve
je
tím,
potvrzen
vstup
byl
sousedil
dvůr (tj. v severní zdi věže). Emporou
směru, kde s kostelem
panský
kralického
kostela je tak doložena existence dvorce již na začátku 13. stol/*
Na
v téže době — ve 13. avi.
otázku, co se nacházelo
‐
pol. 14. stol. — v mís
tech
tvrziš
pozdější gotické tvrze, dal částečnou odpověď archeologický
výzkum
‐
tě. Z hlediska
studovaného
problému
je sídlištně historický
vývoj tohoto místa
však nepřinesl
Poněkud
výzkum
zaměřený
nesporně
významný.
jednostranně
stanovit
de
stav dokumentace
žádoucí
a fragmentárni
nedovoluje
‐
poznatky
terénních situací.
finitivní závěry v případě sporných a nejasných
tvrze jsou zjevné nesrovnalosti
V plánu neúplně zjištěného
(obr. 1);
půdorysu
Konkrétně
závěrům.
novou
upo
údajů lze však dospět к důležitým
‐
interpretací
traktu
terénu u západního
zdí pod úrovní dnešního
na průběh
tvrze,
zorňuji
stavební
fáze. Renesančním
za součást renesanční
které byly dosud považovány
obvod nádvoří,
se otvíral západní
nemohly
být z hlediska
arkádám,
kterými
mezi vnitřní
Krátké
další místnosti.
funkčního
příčky
spojovací
představeny
5
místech jejich roz
navíc na jednotlivé
pilíře v různých
‐a vnější zdí navazují
důkazem
vůbec neosazen.
měru a jeden z pilířů zůstává
Nej přesvědčivějším
za re
považované
vnější zídky je poloha studny,
‐o předrenesančním
původu
tato studna nerespektuje
zdivá, které je právě
průběh „renesančního“
nesanční;
jí narušeno.

menává, že vnější zídka nejenže není součástí renesanční stavební fáze kralické
tvrze, ale nesouvisí ani s jejím gotickým obdobím.
v místech tvrziště osídlení ještě před
Bylo by neopodstatněné nepředpokládat
výstavbou zemanského sídla, doložené ostatně nálezy získanými archeologickým
výzkumem. Objev ohniště s fragmenty keramiky typické pro 13. a 14. století,
situovaného v blízkosti středního pilíře před západním traktem tvrze a nález
domu s roz
‐u vstupní brány, kde byla odkryta malá místnost středověkého
bouranou pecí, 7 tuto hypotézu potvrzují. Za předpokladu ideálního zakreslení 8
zdivém (vnější
, lze snad ohniště dát do souvislosti právě s oním problematickým
zeď a krátké spojovací příčky), které by pak bylo možno klasifikovat
jako
středověkého
z
konce
13.
století.
základy
obytného objektu nejpozději
Je
nedostatkem
zřejmým
‐
metodiky výzkumu, že odkryv za dané situace ne
pokračoval také pod úrovní podlahy renesanční i gotické stavby. Pokud nebude
proveden výzkum revizní, nebude možné definitivně řešit otázku předgotického
osídlení tvrziště,. stejně jako nelze považovat za konečnou ani zde nastíněnou
interpretaci.
Pozoruhodný je údaj, že ohniště i pec vykazují stopy náhlého zničení, o čemž
svědčí silná vrstva popela, zuhelnatělé trámce a propálená mazanice : „... obydlí
zcela evidentně zaniklo požárem a později — při budování gotické tvrze — bylo
zavezeno mocnou vrstvou žlutého jílu.“ 9 Nabízí se vysvětlení, že ve 2. čtvrtině
14. stol. utrpěly Kralice válečnými událostmi, jimž padly za oběť sídelní objekty
v areálu tvrziště.
Snad právě toto ovlivnilo rozhodnutí vladyků z Kralic postavit si pevnější
a obranyschopnější
sídlo, než jakým byl dřevěný dvorec, který dosud obývali.
Zdá se však pravděpodobnější
dát stavbu do širších souvislostí ekonomickospolečenského vývoje vrcholného středověku a spojit ji s obecným trendem,
jenž se u drobné šlechty projevoval již v průběhu 13. století, kdy si tato začala
stavět menší kompaktnější sídla — tvrze.
Na otázku, jak vypadala gotická tvrz v Kralicích nad Oslavou, nelze dát
‐přímou a jednoznačnou
odpověď. V. Fialová došla к závěru, že nebyla jedno
stavením o rozměru
duchou obytnou věží, nýbrž obdélným, asi dvoupatrovým
24X10 m, děleným v půdorysu na tři místnosti:
„... tvrz měla od počátku
uzavřené nádvoří se studnou (srov. tab. 1) a byla obklopena příkopem a válem.
Stěrkopísečné dno hradního příkopu neudrželo asi po celý rok vodu .. .“ 10
Chci-li se pokusit o přesnější rekonstrukci tvrze v této její stavební fázi, je
nutno vycházet z toho, co je o tvrzích 14. stol. známo obecně a především pak
Moravě, které
přihlédnout к těm zbytkům středověkých tvrzí na jihozápadní
—
—
a zachovaly se
tj. ve 2. poi. 14. stol.
vznikaly přibližně ve stejné době
v málo pozměněné podobě dosud.
Vedle nejstarších věžovitých tvrzí, obehnaných pouhým příkopem, přibývá
ve 14. stol.' i tvrzí se stavbami po obvodu opevněných věžemi nebo i takových,
až třípatrový „palác“,
kde se místo věží zvyšuje celá stavba ve dvoupatrový
zčásti nebo zcela vnitřní
někdy jednodílná, jindy o více křídlech uzavírajících
nádvoří. Kromě nich existují také prostší tvrze, obvykle jednopatrové
stavby
u
nichž
budované
z
na
obdélném
kamene,
je jediným prvkem opev
‐
půdorysu,
11
na Kra
a
nění
který
Palácový
typ,
je předpokládán
‐
zvýšená poloha
příkop.
‐licích, se na Moravě objevuje na přelomu 13. a 14. stol.; pokud se týče sta
vebního materiálu, kamene se tady užívá v širší míře asi od konce 13. stol. 12
okolí Kralic by mohla
Sídla drobných feudálů z blízkého i vzdálenějšího
jimž
podat svědectví o úrovni stavebního umění své doby a o zákonitostech,
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Obr. 1. Archeologickým
výzkumem zjištěné části tvrze. Podle Vlasty Fialové.
Šrafovaná
plocha — gotická fáze; ostatní = renesanční
fáze; nepřerušené
čáry = odkryté a změřené zdivo; čerchované čáry = zasypané zdivo vynesené
dle písemných poznámek V. Fialové; tečkované čáry = předpokládaný
průběh
= podzemní
na nádvoří —
zdivá; čárkované
tj. sklepy. Polygon
objekty,
studně. Vyznačení sklonu — příkop.

tvrze v Jinošově, 13 v Pyšelu, 14 v Náramči 15 a zvláště pak archeologický
výzkum
ve Mstěnicích. 16
Všechna
torza tvrzí opakují
však v dispozici
základní
výše zmíněná
ty
svou
věže
a
zhodno
jednoduchostí
neznamenají
‐obytné
významnější
přínos pro
cení a rekonstrukci
stavební
fáze
tvrze
v
Kralicích,
gotické
jejíž dochovaná
že šlo o vývojově
a členitější
partie jednoznačně
naznačuje,
složitější
půdorys.
s typickým
základním
dělením
ve tři část
Náročnější
stavby
prostorovým
i v Cechách
na Kralicích,
se na Moravě
o
jak je předpokládáno
objevuje
počátku 14. stol.
Na
Moravě
se tříprostorová
tvrz, dnes již v podstatně
‐
upravené
podobě, za
chovala
v
Nedachlebicích
Uherské
V
vnitřní
dispo
‐
(okr.
Hradiště).
její
se
Tvrz
zici
schéma
užší
střední
síně.
ve
14.
stol.
z pá
promítá
‐
byla postavena
cihel se základy
z pískovce,
kladeného
na vápennou
maltu.
lených
Rozměry
17
—
stavení jsou 21,95X7,85
zdivo
subtilní
82
cm
silné.
m;
je poměrně
Tvrz
v
Adolfovicích
budova o roz
‐
(okr. Šumperk)
je dvouposchoďová
měru 16X9,7
m a síle zdí 2,3—2,9 m. Přístupná
ve dv
je přízemím,
rozděleným
18
část. Počet a dělení horních podlaží není znám.
prostory a schodovou
ukázkami
tohoto typu tvrze ve Volyni
u Stra
‐V Cechách jsou hodnotnými
u Prahy,
Cachrově
u Klatov,
V o j к o v ě u Sedlčan,
konic, Litovicích
19
u Votic, Kašovicích
u Sušice atd.
Neustupově
к
Lze
těmto
stavbám
také tvrz v Kra
‐
tříprostorovým
jednoznačně
přiřadit
licích nad Oslavou?
zdí stavby
Výzkumem
byl odhalen
průběh
obvodových
20
24 X9,8
rozměru
areál je příčnou
zídkou
s dosud
vnějšího
m, jejíž vnitřní
částečně
rozdělen
ve dvě prostory
zachovaným
vstupem
(obr. 3). Z východní
21
valeně zaklenuté
14,7
komory
zbyly necelé 2 m zdivá a celý vybývající,
narušen
novodobou
dostavbou.
dlouhý prostor je podstatně
celku a pro dosažení
do
souzvuku
‐V. Fialová
pouze z důvodů harmonického
vizuálního
ke zcela neopodstatněnému
konalejšího
vjemu
přistoupila
doplnění
nad terén. Tímto fotogenickým
zdí, které uměle „vytáhla“
‐jednotlivých
přístu
došlo ke zkreslení
celé stavební
dnes
situace;
pem к rekonstrukci
památky
téměř nemožné pozorovat
původní vazbu zdivá, tak „dokonale“
bylo dobudování

provedeno.
Obvodní
zeď západní
části 22 gotické
tvrze byla dozděna
o více než 1 m,
také otázka
čímž se zákonitě
tohoto prostoru
do roviny
zaklenutí
přesouvá
dohadů.
Na rozdíl od střední
síně, kde jsou ve zdivu patrné
nových
zbytky
v
valené
s
lunetami
se
komoře
r
klenby
západní
podobné
‐patek
(obr. 6; 4),
završení
místnosti.
Tot
a bylo možné aplikovat
plochostropé
likty nedochovaly
—
uzavření
dvou sousedních
místnosti
konstrukčně
odlišné
západní
prostorů
—
a střední síně
klasifikaci
celé tvrze jako tří prostorové
by navíc potvrzovalo
druhotně
oním principem
stavby. Byl-li však obvod západní komory vybudován
stává se možnost
završení
dozdívání,
západní
komory
pouz
plochostropého
24
jednou z alternativ.
Dá se před
К
závěrům
lze dojít cestou fakty podložené
dedukce.
‐ zajímavým
v místě
že při budování
renesančního
pokládat,
sklepa byl jeho vstup proražen
— to znamená
části místnosti.
kde nejméně
narušoval
interiér
poblíž rohové
z
Proto
rohovou
jsem vytvořila
partii tím, že jsem v půdorysu
‐
pomyslnou
25
kreslila
zídku
přičemž
jsem respekto
‐
poblíž renesančního
sklepního
vstupu,
26
vala průběh vnitřní líce západní zdi recentní přístavby.
Tímto, jinak nezdůvodstřední
síně o rozměru
vznikl
zásahem
do dispozice
nitelným
stavby
prostor
27
m a
Pozoruhodné
6X6 m.
to,

Gotické
tvrze
jádro kralické
v‐ tom pojetí, které jsem nazna
čila, jeví až příliš nápadný sklon
rozvržení
v in
‐к symetrickému
28
i exteriéru.
teriéru
Bylo
by
v těchto
spatřovat
nepředložené
souvislos
‐do sebe zapadajících
reálnosti
nastí
‐tech potvrzení
něných úvah, stejně jako není
možné to zcela vyloučit.
Pouze
revizní výzkum
za předpokladu,
bude
odstraněna
že
recentní
29
před vstupem do re
‐přístavba
a položeny
nesančního
sklepa
rozsahu
‐sondy к ověření
vý
chodní
může
s
koneč
‐
komory,
nou platností
tento
problém
uzavřít.
bylo získáno
‐Výzkumem
po
měrně
mnoho
ar
‐
pískovcových
část lze však klasifikovat
článků, pouze mizivou
chitektonických
jako gotické.
Původní částečně zachované
ostění vstupu 30 ze střední síně do východní
komory
vodítkem
funkční
určení
(obr. 6:1) je dokonalým
pro
fragmentů
stejné profilace
zlomků
včetně
okenních
ostění
U
stavebního
článku
na
obr.
7:3 lze bez
(obr. 8:1).
‐
že je ukončující
části dveřního
ostění. Velká
okna byla
pečně konstatovat,
zevně prostě profilovaná
s vloženým
svislým
prutem
(obr. 7:4). Výzkumem
ve
zdivu
od
hlavního
odhalený
výklenek
východně
vstupu
‐
(obr. 3) lze jedno
značně interpretovat
s kamennými
jako okenní výklenek
sedátky;
jeho dimenze
vnitřnímu
rozměru oken.
odpovídají
Velmi cennými
dobře dochovaná,
klínově
jsou poměrně
doklady
vyžlabená
a okosená klenební
žebra (obr. 4:3), dokumentující
zaklenutí
žebrovou
klenbou.
Takto završený
ve vyšších
která
prostor je oprávněné
předpokládat
patrech,
charakter
měla, na rozdíl od přízemních
komor,
ryze obytný
(že tvrz byla
lze usuzovat
i z velmi solidního zdivá). Zvlášť cenným fragmentem
vícepodlažní
levá
a výžlabkem
v širokém
zko
horní část sedlového
s okosením
‐je
portálku
seném
rámu (obr. 9); s takto plasticky
zdůrazněným
vstupem se běžně setkává
‐
me právě ve 14. stol. a především
v jeho 2. polovině,
tedy v období, do něhož
tvrze v Kralicích.
je kladeno budování
Na základě
této mikroanalýzy
lze závěrem konstatovat:
gotická část kralické
Stavba
tvrze byla vybudována
v letech 1349—1379.
byla provedena
přibližně
31
z muskovitické
kamene
kladeného
na velmi
zdivo
z
lomového
a
amfibolitu
,
ruly
32
Budova byla vícepodlažní,
kvalitní
maltu bylo patrně omítnuté.
pří
‐
vápennou
ve
s
zemní prostor byl zřejmě
rozdělen
dvěma vnitřními
průchody
příčkami
a postranní
střední vstupní síň, zaklenutou
valenou klenbou s lunetami
západní
Pří
a‐ východní
obě klenuté
prostou valenou klenbou.
pravděpodobně
komoru,
schodištěm 33
zemí bylo
nádvoří
svažitého
z mírně
předloženým
přístupné
a střední síň byla obrácena
oknem (okny). 34 Protože budova
do dvora obdélným
plnila funkci
její severní fasádu,
vybavit
stavby,
je logické
obytné i obranné
a tato předpoklá
obrácenou
к příkopu,
směrem
okénky
střílnovými
malými
‐
není
dat také v přízemních
fasád. Vnitřní
bočních
dispozici
podlaží
partiích

Je nereálné
se stanovit rozlohu celého areálu tvrziště a řešit otázku
pokoušet
část příkopu
a sondami
opevnění.
Výzkumem
byla odhalena
pouze severní
další
směrem
na
a
nedochovala
se ale
potvrzen
jeho
průběh
východ
západ;
dokumentace
a průběh
v západní
a východní
části nelze
příslušná
příkopu
ani na základě
sond rekonstruovat.
Profil
položených
příkopu
byl zachycen
35
a J. Unger
vlastním
že jeho dno vykazovalo
konpozorováním
upřesňuje,
kávně prohnutý
R. Musila pak potvrdil,
že příkop byl
tvar; geologický
posudek
36
zřejmě suchý.
Je sice možné předpokládat,
že celý areál — tedy i jižní strana — byl sevřen
nelze vyloučit
existenci
budov hospo
stejně jako z tohoto prostoru
‐příkopem,
dářského
zvláště když studnu na nádvoří označuji
za gotickou.
Jsou
charakteru,
a budou
to však pouhé hypotézy
až do ověření
situace
revizním
výzkumem,
kraličtí
mohli к hospodářským
účelům využívat
i budov ně
‐neboť vladykové
si tvrz zbudovali.
Totéž lze konstatovat
kdejšího
dvorce, v jehož těsné blízkosti
—
v případě
situování
že
stavitelé
renesanční
původního
vstupu
je reálné,
tvrze-zámečku
vzhledem
к
orientaci
směrem
ke kostelu
tento,
výhodné
východně
sv. Martina а к bývalému
dvorci, respektovali.

sloh ve všech směrech
do našich zemí ještě
Renesance,
novověký,
přichází
za rozkvětu
Po
celé
období
trvání
se
však
gotiky.
jejího
vyskytují
gotismy
v podstatě
různého druhu; česká renesance
roubovala
renesanční
jen
formy na
domácí tvary i skladba.
pozdně gotické jádro, přičemž ji prostupovaly
kralické
Toto vývojové
schéma
se plně uplatňuje
také ve stavební
genezi
tvrze. Archeologický
odhalil v západní
části tvziště průběh
zdí, které
výzkum
rozdíl síly
to nejen nápadný
stavbě. Potvrzuje
patří nepochybně
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otvor — 1, zlomky kuželek
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pilíř —, můžeme
arkádovou
soustavu
kralické
tvrze. Přízemní
ochoz tvořily hranolové
arkádový
římsovou
hlavicí (viz
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Funkci
existenci
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dokumentují
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mohl plnit zlomek, zachycený
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vrací к těžké prstencové výduti toskánské hlavice sloupu (viz obr. 8:2), a proto
právě touto římsou završuji celou stavbu. Domnívám se totiž, že tvrz neměla
více než jedno patro. 51
Během archeologického výzkumu bylo nalezeno mnoho fragmentů kamenných
veřejí dveří. U některých zůstaly stopy po upevnění dveřních křídel i záseky
železných petlic (obr. 4:4); všechna ovšem vykazují natolik
pro zabudování
jejich umístění mimo inte
‐jednoduchou profilaci, že je možné předpokládat
celistvě
dveřní
dochovaný
vstup do renesančního sklepa potvrzuje
riéry. Jediný
tuto klasifikaci pečlivě a umně profilovaným ostěním. Tato analogie pomohla
pak určit jako ostění dveří také jemně propracovaný článek na obr. 7:2. Dveře
byly zřejmě převážně rámové s překladem (obr. 7:1), zachované kamenné cípy
‐dokumentují však také výskyt vstupu se segmentovým završením. Velmi vzác
ným dokladem — především pro datování stavby — je částečně dochované
raněrenesanční ostění okna s typickým pravoúhlým zalomením celého profilu.

ь

Obr. 8. Profily
zjištěných
1 — okenní
ostění
článků.
—
2
hlavice
(4 kusy),
(3 kusy), 3 — a—d, profily
říms.

Shrnu-li nyní výsledky, к nimž jsem výše provedeným rozborem dospěla, lze
konstatovat následující: gotická tvrz v Kralicích nad Oslavou byla přebudována
na renesanční zámeček někdy ve čtyřicátých letech 16. stol. Z dispozice původní
stavby převzala obdélný gotický „palác“, který pouze v detailech přepracovala
v‐ duchu renesance a jehož přízemní prostory pravděpodobně užívala jako skla
dištní místnosti (viz sklepní vstup). Nově přistavěná křídla uzavírala přibližně
čtvercový střední dvůr s kašnou. Hlavní vstupní portál byl umístěn přibližně
—
křídla

ч římsovou hlavicí navazovaly
v prvním
‐patře sloupy s toskánskými hlavicemi a ce
lé
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‐
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‐tické, plošná členěná jen malbou či sgra
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a taktéž problém završení celé stav
‐
by, není dnes již možné řešit. Podobně
otevřeným a vlastně neřešitelným zůstává
také
zaklenutí jednotlivých místností, s vý
‐
jimkou již známých prostor starší gotické
ochozů
stavby. Snad pouze u arkádových
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je možné předpokládat
—
a
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tehdy již značně roz
‐klenby
Obr.
9. Část
sedlového
portálku
‐šířený způsob zaklenutí nevelkých arkádo
dveří.
vých polí.
renesanční stavební fáze kralické tvrze lze uzavřít konstatová
‐Problematiku
ním, že nově zbudované panské sídlo mělo charakter vskutku spíše zámecký
než pevnostní — tvrzový. Toto potvrzuje skutečnost, že původní severní příkop
narušen nově zbudovaným
byl strategicky
velkým renesančním
sklepem . 52
Tato okolnost dává snad i tušit, že byl tehdy zřejmě definitivně zrušen gotický
pevnostní systém tvrze vůbec.
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za renesanční,
je prokazatelně
totiž zcela nesourodě
klenutím
překrývá
Tím je ovšem
renesanční
ostění vstupu.
také „záhada“ volného prostoru
objasněna
Historie Kralic
v tomto zdivu (V. Fialová,
ve světle
nad Oslavou
archeologického
Sborník
Kralice,
Brno, 1959, s.
výzkumu,
vznikl
druhotně
různým do
‐24—25), který
stavováním
nových zdí.
30
go
‐ Renesanční
úpravy zřejmě nenarušily
také
a proto se zachoval
tickou stavbu,
tento původní vstup včetně osazení ostění.
31 Oba druhy hornin pocházejí
z nejbližšího

slepy — směrem к Mohelnu. Kamenolomy
u mlýna Skřípiny.
jsou na Jihlavě
Ruly
řadou
jsou
ka
otevřeny
‐
příležitostných
menolomů
v bezprostřední
blízkosti
obce,
např. na trati „Na horkách“
(levý břeh
Jinošovského
potoka).
32 O nálezech omítky se ve
svých poznám
‐
kách zmiňuje V. Fialová.
33 Toto schodiště
bylo odhaleno výzkumem.
34 Srovnej pozn. 28.
35 J. Unger, op.
cit., s. 134.
36 Geologický
posudek na sondu v Kralicích
provedl R. Musil dne 11. 12. 1958.
37 V. Fialová,
Historie
Kralic
nad Oslavou
ve
světle
Sbor
archeologického
‐
výzkumu,
ník Kralice,
Brno, 1959, s. 19—20.
38 Tamže, s. 18—26.
39 ZDB III, 129, f. 47 v.
«> ZDB II, 48.
41 Fr. Dvorský,
op. cit., s. 222.
42 Netištěné
půhony brněnské
18, s. 191—198
V.
(dle
Fialové).
43 Užití termínu
zámeček
je opodstatněné
architektonickou
dispozicí stavby a navíc
uvedením
téhož
termínu
je potvrzeno
v předmluvě
к druhému
Bible
vydání
kralické
z r. 1596, v předmluvě
к Bibli
která byla vydána
v Halle r.
bratrské,
a
také
v
‐1766,
zápiscích bývalého důchod
ního panství náměšťského,
J. Strniště (Fr.
Dvorský,
op. cit., s. 199—206).
44 Tento způsob
zajištění
stavby
je znám
od 12. stol. a užíval se obvykle tam, kde
byla narušena ' statická nosnost půdy (např.
S
předchozím
osídlením).
analogiemi
‐těchto odlehčovacích
oblouků
se setká
váme
u
hradu
v
u cí
‐
např.
Garsdorfu,
sařské
falce
v
Cáchách
kaple
Karlovy
Düs
‐(Kirche und Burg, katalog výstavy,
seldorf, bez uvedení Itp., s. 34, 142) a nejna Monověji např. u stavby, objevené
řickém náměstí v Olomouci
(laskavé ústní
sdělení P. J. Michny).
45 Funkci
traktu zámečku
severního
plnila
a jeho vnitřní délku
tvrz
původní gotická
křídlo
a východní
západní
vymezovalo
renesanční
stavby.
46
‐ Pouze z rozhovorů s místními občany vy
plynulo, že při úpravě terénu pro stavbu
Bible
kralické
Památníku
byly
budovy
zřejmě
zdivá,
patřícího
objeveny
základy
ještě к tvrzi.
47
traktem tvrze nebyly ob
‐ Před severním
pilíře arkád a ani ne
‐jeveny základové
protože by
bylo možné je předpokládat,
gotický
respektovaný
narušovaly
zřejmě
charakter
stavby.
Východnímu
původní
branou
s hlavní
křídlu
by
vstupnímu
funkčně ani z hlediska estetického
nebylo
arkádové
vhodné představit
ochozy.
48
i skuteč
Tuto
klasifikaci
‐
by potvrzovala
hlavního
v
ose
leží
nost, že schodiště
vstupu.
49 Na obr. 2 bohužel není schodištní

50 Viz jižní trakt zámečku
a ničím nezdúvodnitelné
dělení interiéru.
51 Stavba
se výškově
přizpůsobila
zřejmě
jednopatrovému
gotickému
paláci a navíc
možnosti
Jindřicha
Kra
‐nebyly finanční
lického jistě natolik neomezené,
aby mohl
dosti
náročnou
podniknout
přestavbu
o třech nadzemních
podlažích.
52 Jako
renesanční
velký
sklep
označuji
za severní
zdí tvrze
podzemní
prostoru

a termínem
malý
sklípek za východní

renesanční
zdí tvrze.

sklep

pak

Poznámka
Většina
dokumentace
z archívu
je převzata
oddělení
historické
Moravského
archeologie
musea v Brně. Za jeho laskavé
a
zapůjčení
souhlas
ke zveřejnění
zavázána
dr.
jsem
VI. Nekudovi,
oddělení.
CSc., vedoucímu

ZUSAMMENFASSUNG

Die Bauentwicklung

der Feste in Kralice

nad Oslavou

nad Oslavou
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Interpretation
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architektonischer
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eine wahrscheinliche
Vor
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und
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legte nur
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der Stockwerke
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ist nur deshalb
der Feste
von Kralice
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daß
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trägt, das gewiß anläßlich
Aus
der
übernahm
man den nur in Einzelheiten
ursprünglichen
wurde).
Baudisposition
im Geiste des neuen Baustils
eine
umgebauten
gotischen Palast, dessen Erdgeschoßräume
als Lagerräume
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Kapitellen
Stockwerk
wurde
offenbar
nur
und
das
mehr
mit einem waagerechten
Säulen
ganze
‐an
Das
kleine
Schloß
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