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Kamenná věž „HlásKa“ 
v předsunutém opevnění na Baště 

nad Cornštejnem

THE “HLÁSKA” WATCHTOWER 
AT THE “NA BAŠTĚ” DETACHED OUTWORK

ABOVE CORNŠTEJN CASTLE

Jiří K a c e t l

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo; kacetl@znojmuz.cz

Abstract: A research has been made by the author in order to trace the historic development of the 
Late-Gothic “Hláska” watchtower which stands in the centre of the “Na Baště” detached outwork, 
situated above Cornštejn (Zornstein) Castle near Bítov (Vöttau), Moravia. It is a partly ruined 
prismatic 3-storey stone tower; the fourth storey, which we assume to have been a wooden or tim-
ber-framed lookout, is missing and so is the entire roof. The watchtower has not been maintained 
or restored since the 17th century when it was abandoned. These days there are plans to make this 
tower again accessible.

Key words: Late-Gothic fortification, watchtower, detached outwork, castles of the Dyje River 
valley

ÚVOD

Jihomoravské muzeum ve Znojmě je správcem kulturní památky – zříceniny hradu 
Cornštejna (něm. Zornstein) na katastrálním území Bítov. Historickou součástí hrad-
ního areálu je i předsunuté opevnění na strategickém kopci Na Baště, uprostřed ně-
hož stojí pozoruhodná pozdně-gotická hranolová věž lidově zvaná Hláska (souřad-
nice 48° 55’ 55,626” N, 15° 43’ 02,565” E). Vzhledem k aktuálnímu záměru muzea 
zpřístupnit tento objekt pro veřejnost a umožnit dálkové výhledy do okolní krajiny 
vyvstala potřeba podrobnějšího průzkumu a dokumentace.

Ze středověkých pramenů k hradu Cornštejnu z 14. až 17. století se o předsu-
nutém opevnění Na Baště nic konkrétního nedozvídáme. Při obléhání Cornštejna 
v letech 1464–1465 je sice řeč o veliteli zemského vojska Oldřichu Mládenci z Mi-
ličína „na baště před Cornštejnem“ 1, tím je však míněn některý ze tří (možná i více) 
obléhacích táborů v okolí hradu, nikoli předsunuté opevnění, které bránila hradní 
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1 Státní okresní archiv Jihlava, fond Archiv města Jihlavy do r. 1848, listina č. 166 (dat. 14. 3. 
1465).
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posádka. Při dělení zboží Wolfganga Krajíře z Krajku roku 1487 čteme: „…Hrad 
Czorstyn se vším příslušenstviem...“ (Pelikán 1927), avšak o šest let později, v lis-
tině Vladislava II. Jagellonského z 21. února 1493, kterou král potvrdil svobodnou 
držbu dříve lenního zboží pánu Lipoltu Krajířovi z Krajku: „…hrad Cornštajn s ho-
rú, s řekú, s mlýnem pod hradem, s lukú, s pěti lány lesu, …“ (kalina 1950: XVI, 
54). Když Štrejnové ze Švarcenavy prodávali v letech 1612/1617 bítovské panství 
Jankovským z Vlašimi, čteme již jen „…pustý hrad Czorenštejn“ (Bolom 2008: 
218). Zmínka o „hoře“ z roku 1493 je patrně nejstarším historickým označením pro 
předsunuté opevnění, což dobře vystihuje faktickou terénní konfiguraci hradu a jeho 
bezprostředního okolí. Další zmínkou o předsunutém opevnění je popis bítovského 
panství Františka hraběte z Daunu z roku 1795, kde je Cornštejn označen jako „Fel-
sen-Schloß“ a hláska nad ním jako „Kastell“ 2. Jiný popis pochází z pera topografa 
Řehoře Wolného v jeho základní práci o Moravě. Hovoří tu o „citadele“, která se 
vypíná na kopci „východně“ od hradu a která snad mohla být s hradem spojena 
podzemní chodbou (Wolny 1836). V Prokopově díle o umělecko-historických pa-
mátkách Moravy (ProkoP A. 1904, 562–563), ani v Peřinkově Vlastivědě moravské 
(Peřinka 1906, 106–109) není o Baště zmínky, pouze prvorepublikový turistický 
průvodce hovoří o „strážní věži v předpolí hradu“ (Blösl 1931, 49). Z historického 
ikonografického materiálu lze zmínit pouze rytinu F. A. Hebera z roku 1848, jež 
zachycuje Cornštejn od východu; při levém okraji je patrná silueta Hlásky (již bez 
střechy – viz obr. 1) (rytinu publikovali Hosák et al. 1981). 

Předkládaný článek vznikl na základě dlouhodobějšího profesního zájmu auto-
ra o stavebně-historický vývoj hradu Cornštejna a výzkumu terénních pozůstatků 
obléhacích táborů z let 1464/1465 v okolí hradu (kacetl 2000, 2004, kacetl et 
al. 2011). Autor vycházel zejména ze stavebně-historických průzkumů SÚRPMO 
Praha z roku 1965 (menclová 1965; pro tuto studii bylo v letech 1963–1964 pro-

Obr. 1. Nejstarší známé zobrazení Hlásky u Cornštejna od F. A. Hebera 1848.
Fig. 1. The oldest drawing of the Hláska watchtower above Cornštejn Castle by F. A. Heber 1848.

2 MZA Brno, fond C14 – Odhady panství, č. 61.
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vedeno geodetické zaměření ÚGK Brno s výkresy v měřítku 1:100) a z roku 1972 
(líBal et al. 1972). Ty se však zkoumaného objektu Hlásky dotýkají pouze okrajově. 
Nutno ještě dodat stručnou zmínku o Hlásce v populárně naučné turistické brožur-
ce k Cornštejnu (menclová 1964: předposlední strana). Konkrétně na předsunuté 
opevnění zaměřený terénní průzkum provedli v roce 1988 a následně publikovali 
Z. Měřínský a M. Plaček (Měřínský, Plaček 1991). Ti také poprvé výrazně upozor-
nili na existenci několika obléhacích táborů v okolí Cornštejna. Plačkova monumen-
tální encyklopedie moravských hradů a bohatý ilustrativní katalog k výstavě Copuli 
Lapidum III reflektují závěry uvedeného výzkumu (Plaček 2001, 159–161; ŠiMeček 
et al. 2008, 32–34). 

Na rozdíl od samotného hradu Cornštejna leží Hláska na kopci Na Baště poměrně 
stranou zájmu návštěvnické veřejnosti. Je to jednak dáno špatnou přístupností lokali-
ty (namáhavé stoupání ve směru od hradu, celé předsunuté opevnění v okolí věže je 
již po staletí zarostlé listnatým lesem, pouze segment vyhlídky severně od věže byl 
roku 2008 prosvětlen) a také nepřístupností interiéru (vstup do věže je situován čtyři 
metry nad úrovní terénu). Díky tomu objekt věže, na rozdíl od samotného hradního 
areálu, neutrpěl zásahy vandalů. 

Dne 22. března 2012 proběhla podrobná prohlídka zkoumaného objektu. Autor 
společně s některými dalšími zaměstnanci muzea za pomoci zabezpečených žebříků 
provedl důkladnou vizuální prospekci objektu, pořídil fotodokumentaci a rovněž 
videozáznam. Objekt byl též zběžně zaměřen a zakreslen. Geolog muzea Jaroslav 
Šmerda provedl petrografický průzkum kamenného zdiva, výsledky tohoto průzku-
mu viz Šmerda (2013) na str. 115 tohoto sborníku). Speciální metody průzkumu jako 
např. sondování provedeny nebyly.  Archeologický průzkum proveden nebyl, nicmé-
ně před zahájením zpřístupňovacích stavebních prací na objektu je naplánován. 

GEOGRAFICKá POLOHA      

Zkoumaný objekt hranolové věže (viz obr. 2 a 3) se nachází uprostřed areálu bý-
valého dřevo-hlinitého předsunutého opevnění na dominantním návrší „Na Baště“ 
jižně od samotného hradu Cornštejna v katastrálním území Bítov v nadmořské výšce 
450 m n. m. Vůči kótě hlavního nádvoří hradu (416 m n. m.) to představuje vertikál-
ní převýšení 34 metrů, vůči bývalému korytu Dyje pod severním srázem převýšení 
asi 125 metrů. Ačkoli bylo návrší v době průzkumu z větší části zalesněno 3, i tak lze 
na základě ohlédnutí konstatovat, že se jedná o nejstrategičtější místo a pozorovatel-
nu v této části Podyjí. Návrší jednoznačně vizuálně kontroluje celou polovinu areálu 
Cornštejna a převážnou část ostrožny Hradiště (408 m n. m.) na severozápadě a také 
dlouhé úseky říčního údolí, dnes zatopeného Vranovskou přehradou, a to v úseku 
od ústí Medvědího žlebu pod Oslnovicemi na jihozápadě přes někdejší louky na 
Suché k Chmelnici a Výří skále až k záhybu se skalnatými stráněmi Otoky (PR 
U Doutné skály) na severu. Nejlépe viditelný je opuštěný meandr s ostrožnou Hor-
ka (396 m n. m.) a partie u zatopeného kostelíku Nejsvětější Trojice, pokračující na 
východ přes pole na Bleku (Am Blöck) až k Růžové skále (r. 1930 pojmenované po 
Vítězslavu Novákovi). 

3 V současnosti Jihomoravské muzeum ve Znojmě jedná se státní organizací Lesy ČR o možném 
prosvětlení tohoto návrší.
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Obr. 2. Okolí Cornštejna. Černě a šedě: hradní fortifikace; zeleně: obléhací tábory z let 1464/1465 
okolo Cornštejna; žlutě: staré cesty; modře: původní koryto Dyje před napuštěním Vranovské pře-
hrady; červeně: stavení zatopená přehradou. Zakresleno autorem.
Fig. 2. Cornštejn Castle surroundings. Black and grey: castle fortifications; green: siege camps of 
1464/1465 around Cornštejn; yellow: old roads; blue: the original bed of the Dyje/Thaya River 
prior to inundation by Vranov Reservoir; red: buildings inundated by the reservoir. As drawn by the 
author.
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Návrší „Na Baště“ je v přímém vizuálním kontaktu i se vzdálenějšími objekty 
a body nad údolím: na severozápadě hrad Bítov (412 m n.m.), částečně zakrytý hře-
bínkem s lesoparkem u Rotundy (tzv. Tramplberk) a výše položeným kopcem s lich-
tenburskou mohylou (464 m n. m.) v polesí Na Troubách (Röhrenbreiten); na severu 
bývalý poplužní dvůr Vraneč se starou lesovnou a nově s turistickým střediskem 
Rumburak (470 m n. m.). Za ním dominuje Velký kopec (494 m n. m.) a na severo-
východě, přímo proti Baště, bývalá panská obora Světlé doubí (Lichte Eichen) s ob-
cí (Novým) Bítovem (400–430 m n. m.). Jihovýchodní a jižní obzor zaujímá široká 
lesnatá pláň historického cornštejnského revíru (Široká naháňka/Breiter Trieb a Bu-
kové stráně/Buchenleiten) s nejvyšší kótou 452 m n. m., kudy prochází historická 
cesta z Bítova do Vranova 4. K objektu Hlásky se tato silnice přibližuje na vzdušnou 

Obr. 3 Současný letecký snímek lokality od jihovýchodu (autor D. Molík): kopec Na Baště s Hlás-
kou v popředí, hrad Cornštejn uprostřed, vzadu vlevo šíje k Hradišti, vpravo dole (ve stínu) zatope-
ný kostel Nejsv. Trojice, vzadu napravo klesající hřeben Otoků.
Fig. 3. Present-day aerial photo of the location taken from SE (by D. Molik): the Na Baště hilltop 
with the Hláska watchtower in the front, Cornštejn Castle in the centre, to the left in the background 
the neck leading to Mount Hradiště, to the right below (in the shade) the inundated Holy Trinity 
Church, at the top right corner the sloping ridge of Otoky.

4 Z archivních mapových podkladů lze k detailnímu poznání místní toponymie využít MZA Brno, 
fond F38 – Velkostatek Bítov, Bestandeskarte der Herrschaft Vöttau: 2065 Polygon III 1:2880 Re-
vier Zornstein (aut. „Forstamtadjunkt Teinitzer 1904“), 2066 Polygon II 1:2880 Revier Wrantsch 
(rok 1902), 2068 1:2880 Revier Wisokein. Dále pak indikační skici MZA Brno, fond D9, sign. 
MOR294518240 (rok 1824) a MOR294518740 (rok 1874).
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vzdálenost 100 metrů, stejná vzdálenost ovšem s mnohem větším převýšením dělí 
Hlásku od moderní silnice (Nový) Bítov – Vysočany. (K vývoji komunikační sítě 
v okolí Cornštejna a Bítova srv. kacetl 2003).

PŘEDSUNUTé OPEVNĚNí NA BAŠTĚ     

Předsunuté opevnění „Bašta“ 5 (viz obr. 4, 5 a 6) chránilo přístup na strategickou vý-
šinu, která se zejména po zdokonalení palební vojenské techniky na počátku 15. sto-
letí stala pro Cornštejn krajně nebezpečnou. Její obsazení nepřítelem by bylo zname-
nalo přímou vizuální kontrolu nad děním v hradu a s využitím síly zemské gravitace 
velmi účinný postřel hradního areálu. 

jádro opevnění s prvním valem
Zkoumaný objekt kamenné Hlásky se uplatňuje jako středobod jádra předsunutého 
opevnění. Toto jádro má trojúhelníkový tvar vymezený (1.) zemním valem. Z tohoto 
jádra vybíhá směrem ke hradu obdélníková (dost možná palební, jistě však pozoro-

Obr. 4. Věž Hláska uprostřed terénních pozůstatků předsunuté Bašty u Cornštejna (podle Z. Měřín-
ského, M. Plačka a P. Šimečka).
Fig. 4. The Hláska watchtower in the centre of the detached „Bašta“ outwork above Cornštejn (by 
Z. Měřínský, M. Plaček and P. Šimeček).

5 Termín “bašta“ je dobovým termínem z 15. století pro předsunutá dřevo-hlinitě opevněná stano-
viště obránců hradu či naopak pro ofenzivní stanoviště obléhatelů v předpolí hradu či měst. Srv. 
konečný, merta (1980). 
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vací) plošina, zakončená ze tří stran příkrým srázem kopce. Vzdálenost z této ploši-
ny ke štítové baště předsunuté pevnůstky Cornštejna v sedle je pouhých 160 metrů, 
k vysoké obranné stěně starého paláce, dnes dominantě hradu, pak asi 230 metrů. 
Obránci předsunutého opevnění odtud mohli pálit z týlu na eventuální útočníky, kte-
ří se snažili z cesty od Vranova dobývat hrad. 

vnitřní příkop s valem a velitelské stanoviště
Zmíněný příkrý sráz zabezpečuje předsunuté opevnění ze severní a severovýchodní 
strany (viz obr. 6), avšak na zbývajících stranách jsou svahy pozvolnější, jihový-
chodním směrem se navíc postupně rozšiřuje rovinatá náhorní pláň cornštejnského 
polesí. Stavitelé „Bašty“ logicky předpokládali, že právě odtud může být veden 
nepřátelský útok, a proto zde vybudovali důmyslný systém příkopů a valů. Trojúhel-
níkové jádro Bašty lemuje od východu a západu 16 až 20 metrů široký (1.) příkop, 
ohrazený (2.) valem. Na západní straně byl příkop a val zarovnán v terasu, z níž bylo 

Obr. 5. Věž Hláska uprostřed terénních pozůstatků předsunuté Bašty u Cornštejna (podle Z. Měřín-
ského, M. Plačka a P. Šimečka).
Fig. 5. The Hláska watchtower in the centre of the detached „Bašta“ outwork above Cornštejn (by 
Z. Měřínský, M. Plaček and P. Šimeček).
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možno lépe pozorovat a přímo ostřelovat vranovskou cestu, vinoucí se ve vzdálenos-
ti asi 80 metrů níže po úbočí. Na jižním nároží druhého valu byla v následné staveb-
ní fázi vybudována polygonální ohrada (s osami 20 a 23 metrů), která sloužila jako 
obytné velitelské stanoviště předsunutého opevnění. Uvnitř ohrady stál dřevěný, ma-
zanicí omítnutý srub, jehož interiér byl vytápěn kachlovými kamny. Při sondážním 
výzkumu L. Konečného a J. Merty v roce 1980 zde byla nalezena keramika z období 
kolem poloviny 15. století.

Hluboký druhý příkop s vnějším valem a vnějším příkopem
K lepšímu zabezpečení předsunutého opevnění byl z jihozápadní a jižní strany 
vyhlouben další, tentokrát mohutný, 21 až 28 metrů široký a více než devět metrů 
hluboký (2.) příkop, částečně vysekaný ve skále. Z venčí byl ohraničen dalším (3.) 
valem, za kterým stavitelé vykopali ještě jeden, tentokráte 17 metrů široký, ovšem 
mnohem mělčí vnější (3.) příkop. (Měřínský, Plaček 1991: 162–163, 165–166; ko-
nečný, merta 1980: 307, 312–313).

POPIS VLASTNí VĚŽE

Jak bylo uvedeno výše, Hláska stojí uprostřed jádra předsunutého opevnění. Obecně 
lze uvodit, že se jedná o zchátralou, z menší části zřícenou pozdně gotickou hranolo-
vou kamennou věž o třech nadzemních podlažích, předpokládané dřevěné či hrázdě-
né čtvrté podlaží (pozorovatelna) zaniklo společně se střechou. Vzhledem k tloušťce 
zdiva a absenci okenních otvorů i střílen lze jednoznačně stanovit její obranný cha-

Obr. 6. Kopec Na Baště s Hláskou od severu. Foto L. Kulíšek.
Fig. 6. The Na Baště hill with the Hláska tower on its top viewed from the north. Photo by L. Kulí-
šek. 
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rakter; jediný otvor představuje vstup do věže, prolomený z bezpečnostních důvodů 
v úrovni druhého nadzemního podlaží, což podtrhuje pevnostní funkci věže. Hláska 
nebyla od 17. století, kdy předpokládáme, že přestala být využívána, jakkoli opra-
vována či udržována. Věži se vyhnula i necitlivá památková obnova, která v letech 
1973–1979 postihla dvě třetiny hradu Cornštejna.

exteriér a vstup do věže
Bezprostřední okolí věže tvoří nerovný terén, svažující se od východu k západu 
a méně patrně od severu k jihu. Půdorys věže představuje lichoběžník blížící se 
čtverci, jehož nároží jsou diagonálami orientována k světovým stranám. Obvod SZ 
stěny (se vchodem) měří 657 cm, JZ stěny 636 cm, JV stěny 643 cm a SV stěny 610 
cm. Věž je vystavěna z lomového kamene, k čemuž provedl zběžnou petrografickou 
analýzu Jaroslav Šmerda (2013), viz str. 115. Výška dochovaného obvodového zdiva 
dosahuje těchto hodnot: severní nároží 869 cm, východní nároží 860 cm, jižní nároží 
820 cm a západní nároží 832 cm. Koruna zdiva nemá patrné zakončení, je zvětralá 
a porostlá travním drnem a drobnými listnatými nálety. Zdivo je nepravidelné, ka-
menicky opracovaný materiál vyšší hodnoty se tu s výjimkou krakorců u vstupu ne-

Obr. 7. Severní nároží Hlásky. Foto autor.
Fig. 7. The north corner of Hláska. Photo by the author.
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vyskytuje, ani na nároží (obr. 7–10) věže nenajdeme jinde typické armování tesaný-
mi kvádry. Místy se dochovala různě silná vrstva hrubé vápenné omítky vyplňující 
spáry kamenného zdiva. 

Velmi charakteristické jsou horizontální linie kruhových či hranolových otvorů, 
které dokládají podobu lešení v době výstavby věže a podle skladby kamene i kon-
strukční etapy. Všechny obvodové stěny shodně vykazují čtyři takové linie: první li-
nie otvorů běží zhruba uprostřed mezi terénem a úrovní druhého podlaží věže, druhá 
běží v úrovni podlahy druhého podlaží věže, třetí v úrovni podlahy třetího podlaží 
věže a čtvrtá je situována zhruba uprostřed mezi třetím podlažím věže a korunou 
zdiva, tj. bývalým ochozovým čtvrtým podlažím (viz obr. 7–11).

Vnější líc zdiva věže nevykazuje žádné výrazné známky poškození s výjimkou 
nejvyššího pásu, tj. mezi čtvrtou linií otvorů po lešení a korunou zdiva. Zde je zdivo 
viditelně rozvolněnější, maltové pojivo ze spár do značné míry vyplavené, stavební 
kámen místy vydrolen, samotná koruna zdiva je narušena nálety a mírně objemově 
redukována větrnou či srážkovou erozí. Nejpatrnější poškození vidíme na východ-
ním nároží věže, které je vizuálně našikmo „uštíplé“ téměř k čtvrté linii otvorů po 
lešení. Maltové pojivo je značně vydrolené mezi třetí a čtvrtou linií u jihovýchodní 

Obr. 8. Východní nároží Hlásky. Patrné poškození koruny zdiva. Foto autor.
Fig. 8. The east corner of Hláska. Damage to its top visible. Photo by the author.
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stěny. Mírnou objemovou redukci zdiva lze zjistit na západním nároží věže. Ze srov-
nání dnešního stavu a fotografií SURPMO z roku 1972 vyplývá, že k těmto poškoze-
ním na nárožích došlo zejména v průběhu posledních desetiletí (viz obr. 9 a 11). Sa-
motná koruna zdiva je porostlá travním drnem a objemově vlivem eroze redukována 
pouze o několik šárů zdiva tak, že úbytek je největší zpravidla při hraně (jak vnější, 
tak vnitřní) a nejmenší ve středu obvodových stěn. Bližší dokumentace koruny zdiva 
bude možná po přistavení lešení v rámci uvažovaných zpřístupňovacích prací. 

Jak již bylo konstatováno, věž nemá žádné okno ani střílnu. Jediným otvorem je 
nadzemní vchod v severozápadní stěně, obrácené k hradu (obr. 11). Vchod je situo-
ván při čelním pohledu excentricky, mírně vpravo. Žulový práh vchodu se nachází 
ve výšce 396 cm nad terénem (měřeno od paty zdiva), šířka vstupu je u vnějšího líce 
věže 123 cm, výška 256 cm. Na jedné i druhé straně vstupního prahu ze zdiva vy-
stupuje masivní gotický žulový krakorec (obr. 12). Z otlačeného negativu ve zdivu 
těsně nad krakorci a z celkové logiky vstupu do věže odvodíme, že krakorce nesly 
nejspíše masivní dřevěný práh k upevnění přístupového žebříku. 

Krakorce taktéž z části nesly kamenicky opracované (analogicky žulové?) ostění 
portálu s pravoúhlým nadedveřním překladem. Ostění však bylo nejspíše po opuštění 

Obr. 9. Východní nároží Hlásky v roce 1972. Foto SÚRPMO Praha. 
Fig. 9. The east corner of Hláska in 1972. Photo by SÚRPMO Praha.
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věže záměrně vytrháno – zachoval se po něm pouze otisk v maltovém loži. Hned za 
portálem je ve špaletách průchodu směrem dovnitř věže na každé straně hluboká ho-
rizontální hranolová kapsa pro zasouvání závory při otevírání dveří. Těmto kapsám 
(rozměr cca 13×15 cm, hloubka 130 cm) odpovídá v obojím případě na protilehlé 
straně mělká kapsa k zajištění závory při zavřených dveřích. V severní špaletě mezi 
otiskem vytrhaného ostění a kapsami závor lze také spatřit dva menší poškozené 
nepravidelně kruhové otvory, patrně pro uchycení veřejí dveří. Z toho lze odvodit, 
že ostění vstupu věže neslo jednokřídlé pravé dveře, které se otvíraly dovnitř a které 
byly z jedné i druhé strany zajištěny zasouvací hranolovou závorou (obr. 13). 

Za vstupním portálem následuje tunelovitý průchod do interiéru, což je dáno pev-
nostní tloušťkou obvodových stěn věže. Špalety průchodu se směrem dovnitř věže 
mírně šikmě rozestupují. Podlahu průchodu tvoří velké ploché žulové kameny, blíže 
k interiéru věže je podlaha průchodu rozrušená a nekompletní. Strop průchodu tvoří 
z lomového kamene a vápenné malty pečlivě vyzděná a úctyhodně dobře zachovaná 
segmentová klenba (obr. 14).

Obr. 10. Jižní nároží Hlásky. Foto autor.
Fig. 10. The south corner of Hláska. Photo by the author.
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Interiér věže 
Interiér věže je vzhledem k tloušťce obvodového zdiva (178 až 187 cm) poměrně 
stísněný. Půdorysně se jedná opět o lichoběžník blížící se čtverci. Nejdelší stěna je 
jihovýchodní, měří 295 cm. Severozápadní stěna se vstupním průchodem je dlouhá 
290 cm, zbývající dvě stěny jsou kratší – 278 cm. 

Podle kapes ve zdivu a v nich viditelných zbytků kdysi masivních dřevěných 
hranolových trámů lze jednoznačně stanovit vnitřní vertikální členění věže (obr. 15). 
Vnitřní líc obvodového zdiva je typově podobný vnějšímu. Pečlivě zděný lomový 
kámen byl přetažen vápennou omítkou, jejíž zbytky jsou na četných místech, zejmé-
na v nižších partiích věže a v nárožích, stále patrné. Otvory po lešení nejsou v inte-
riéru četné tak, jak jsme popsali při pohledu zvenčí. Zdivo je kompaktní, s výjimkou 
koruny dobře dochované; jedinou výraznou poruchou je nepravidelná kaverna, tva-
rově připomínající arabskou číslici tři, uprostřed jihozápadní stěny druhého podlaží. 
Koruna zdiva podobně jako u exteriéru vykazuje mírná porušení. Nejpoškozenější 
je koruna severovýchodní stěny (obr. 16), čemuž odpovídá degradace východního 
nároží popsaná u exteriéru věže. 

Obr. 11. Severozápadní stěna Hlásky se vstupem roku 1972. Foto SÚRPMO Praha.
Fig. 11. The north-west wall of Hláska with the entrance in 1972. Photo by SÚRPMO Praha.
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Dno věže je zhruba v úrovni terénu, nicméně bližší průzkum bude možný po pro-
vedení archeologického výzkumu a odstranění dnešního rumiště (odpadky naházené 
návštěvníky, zřícený stavební kámen z koruny věže, různé neidentifikované organic-
ké zbytky). 

Pět kapes ve zdivu severovýchodní a protilehlé jihozápadní stěny určuje polohu 
podlahy 2. podlaží věže. Tato podesta byla navíc ještě na kolmo podepřena dvěma 
trámy zapuštěnými těsně pod kamennou podlahu vstupního průchodu (to je možná 
důvod, proč je podlaha průchodu u této vnitřní hrany rozdrolená) a do protilehlé 
jihovýchodní stěny. Podesta druhého podlaží tedy úrovňově navazovala na vstup do 
věže ve výši zhruba 4 metry nad dnem věže.

Trámy podesty třetího podlaží věže byly orientovány stejně jako u druhého podla-
ží (tzn. SV – JZ), jejich počet (pět) také odpovídá podestě druhého podlaží. Výškově 
byly trámy vsazeny na úroveň segmentového záklenku vstupního průchodu (viz 
obr. 14), tj. zhruba 2,5 metru nad podestou druhého podlaží a 6,5 metru nad úrovní 
okolního terénu. Řazení trámů vykazuje zajímavou nepravidelnost, kdy mezi prvním 
a druhým trámem ve východním rohu je patrný větší rozestup. Pozoruhodné je i to, 

Obr. 12. Žulový krakorec kdysi nesoucí práh vstupu do Hlásky. Foto autor.
Fig. 12. A granite console, once bearing the threshold of the Hláska doorway. Photo by the author.
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že první trám byl po celé své délce z půlky zapuštěn do líce jihovýchodní stěny (viz 
obr. 17). Tento aspekt se u protilehlé severozápadní stěny nevyskytuje.

Existence třetí trámové podesty, která umožňovala přístup na původní úroveň ko-
runy zdiva věže, je z hlediska logiky účelu a fungování celé stavby téměř jistá. Dů-
kazy v obvodovém zdivu však nemáme. To je možné vysvětlit tím, že koruna věže je 
dnes jak z vnitřní, tak z vnější strany neúplná, úbytek oproti původnímu stavu mož-
no odhadovat na 25 až 50 cm (viz obr. 16).

INTERPRETACE STAVEBNĚ-HISTORICKéHO VýVOJE OBJEKTU

Hláska vznikla jako ústřední dominanta celého předsunutého opevnění Na Baště. 
Dobu vzniku nelze z písemných pramenů ani z dosavadních terénních průzkumů 
přesně určit. D. Menclová i L. Konečný a J. Merta se domnívali, že návrší Na Baště 
sloužilo jako útočná bašta moravského zemského vojska v době obléhání Cornštejna 
v letech 1464 až 1465. Jak ukázali Z. Měřínský a M. Plaček, existence obléhacího 

Obr. 13. Kapsy v pravé špaletě svědčí o existenci dvou dveřních závor. Foto autor.
Fig. 13. Pockets in the right-hand-side jamb prove the existence of two door-bars. Photo by the 
author.



106

tábora poblíž vranovské cesty v cornštejnském polesí, v blízkosti dnešního radio-
komunikačního vysílače, tuto tezi vylučuje 6. Autor tyto poznatky doplnil vlastním 
objevem východního obléhacího tábora „Šance“ v Světlém doubí u Nového Bítova, 
situovaného přes údolí naproti Baště (kacetl et al. 2011: 22), a nejnověji také ob-
jevem útočného palebného postavení nad Suchou, jihozápadně od vranovské cesty, 
které bylo namířeno proti hradu i proti Baště (viz obr. 2). Proto datace stáří Hlásky 
do doby po roce 1465 odvozená z uvedeného mylného východiska není pro nás 
směrodatná. Konec konců i D. Menclová připouštěla, že Hláska mohla být v pozdní 
gotice pouze přestavěna z nějaké starší neznámé podoby (menclová 1964: předpo-
slední strana). Z. Měřínský a M. Plaček se sice k dataci do závěru 15. století přiklo-

Obr. 14. Záklenek vstupního průchodu v severozápadní stěně a kapsy trámů podesty 3. podlaží. 
Foto autor.
Fig. 14. The north-west wall of the tower with the entrance doorway and its segment vault as 
viewed from inside. The beam pockets above indicate the vanished floor of the second storey. Pho-
to by the author.

6 O táboře věděl již J. Hyzler, identifikoval jej však jako „opevněnou stráž“. Viz líBal et al. (1972: 
textová část B, 14). 
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nili taktéž, odůvodnili to ale charakterem provedení stavby, který vykazuje podobné 
rysy jako jihovýchodní pevnůstka mezi šíjovými příkopy v sedle před Cornštejnem, 
vybudovaná nejspíš bratry Lipoltem a Jindřichem Krajíři z Krajku (Měřínský, Pla-
ček 1991: 163). 

Přesnější dataci stavby by mohl určit jedině dendrochronologický výzkum zbytků 
trámů, popřípadě archeologický výzkum. Z historického kontextu můžeme dataci 
vzniku věže vsadit do rozmezí let 1400–1493: spodní hranici nám určují markrab-
ské války, do kterých se cornštejnští Lichtenburkové významně zapojili, a nástup 
dělostřelectva v předvečer husitských válek coby převratného fenoménu ve způsobu 
válčení a nové hrozby pro Cornštejn. Horní hranice je pak dána listinnou zmínkou 
o „hoře“ u Cornštejna (viz Úvod), kdy Krajířové z Krajku pod vlivem zdokonalující 
se dělostřelby a poučeni zkušenostmi z dobývání hradu v letech 1464–1465 hrad 
Cornštejn výrazně zmodernizovali a rozšířili do jihovýchodního sedla. Nemáme 
žádný důvod domnívat se, že by věž vznikla v chronologicky výrazně odstupňova-
ných etapách. Patrná stratifikace zdiva a omítek souvisí spíše s postupy a technologií 
během výstavby věže a nesvědčí o velkém časovém rozestupu. Obvodové zdivo 

Obr. 15. Kapsy trámů podest 2. a 3. podlaží v severovýchodní stěně. Foto autor.
Fig. 15. Beam pockets of the first and second storeys in the north-east wall. Photo by the author.
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věže mělo svojí mocností odolat i silnému dělostřeleckému útoku. Použité krakorce 
u vstupu jsou typově podobné těm u paláců na Cornštejně, kde je datujeme do kra-
jířovského období. Nejblíže pravdě tedy asi budeme, pokud vznik věže vymezíme 
roky 1465–1493. Kamenná věž při tom mohla být náhradou za neznámou starší (dře-
věnou?) stavbu s funkcí hlásky, poškozenou nejspíše během obléhání. 

Z výše popsané širší situace v okolí Hlásky vyplývá, že předsunuté dřevo-hli-
nité opevnění Na Baště mělo kromě trojitého systému příkopů a valů dvě ústředí: 
hlavním byla námi popisovaná kamenná Hláska, vedlejším pak o 20 metrů jižněji, 
za prvním valem a příkopem situovaná polygonální ohrada, typově připomínající 
motte, kde v polovině 15. století stál dřevěný srub s otopným zařízením (konečný, 
merta 1980: 307). Nabízí se tu úvaha, že obránci předsunutého opevnění využívali 
jako velitelské stanoviště se zásobami výzbroje a výstroje obě lokality současně. 
V době míru a celoroční strážní služby bylo jistě pohodlnějším místem k přebývání 
polygonální motte, zatímco kamenná Hláska na nejvyšším bodu Bašty sloužila jako 
hlavní pozorovatelna do všech světových stran a vzhledem ke své masivnosti i jako 
malá citadela, poslední útočiště obránců v případě dobytí části předsunutého opev-
nění nepřítelem (odtud citované staré označení – Wolny 1836).

Obr. 16. Koruna severovýchodní stěny poškozená náletovými dřevinami. Foto autor.
Fig. 16. The top of the north-east wall damaged by woody weeds. Photo by the author.



109

Jak víme, přístup do věže v úrovni přízemí neexistoval. Byl prolomen v úrovni 
2. podlaží, 4 metry nad terénem, a to na nejchráněnější straně věže: na severozápadě, 
čelem k hradu. Ze země vedl k vstupnímu portálu nejspíše žebřík. Existence pavlače 
je krajně nepravděpodobná, neexistují pro to žádné důkazy. Žebřík byl zaklesnut do 
dřevěného prahu, jenž spočíval na masivních žulových krakorcích. V rovině hypotéz 
patrně zůstane technika, jakou obránci vysunovali vstupní žebřík v dobách ohrože-
ní 7. Samotný vstupní portál měl nejspíše kamenicky opracované ostění, uzavíral se 
pravými dveřmi, které bylo možno zevnitř zajistit dvěma masivními závorami. 

Obr. 17. Polozapuštěný trám 3. podlaží v jihovýchodní stěně (vlevo) a nepravidelný odskok trámo-
vých kapes v jihozápadní stěně. Foto autor.
Fig. 17. The leftmost beam of the floor of the second storey half-embedded in the south-east wall 
and the irregular gap between the beam pockets in the south-west wall. Photo by the author.

7 Systém vytahování na způsob padacího mostu či na způsob padací mříže pomocí lan a posádky 
z ochozového 4. podlaží se nejeví jako příliš pravděpodobný. Myslitelnější řešení však naznačují 
zmíněné dva trámy, které kdysi v ose vstupního průchodu podepíraly podestu druhého podlaží věže 
(jaksi předimenzovaně „navíc“ k pěti nosným trámům v kolmém směru). Můžeme si představit, že 
právě tyto dva trámy ohraničovaly jakousi vodorovnou zásuvnou kapsu v délce venkovního žebříku 
(tj. cca 5 metrů), situovanou těsně pod podestou 2. podlaží věže a logicky i na kamenné podlaze 
vstupního průchodu, kde by ovšem tato musela být překryta jakousi zvýšenou dřevěnou podlahou. 
K nasouvání žebříku do této kapsy by byla nutná zdvižná a tažná síla pomocí lan ze 4. a 2. podlaží 
věže.
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V trámové podestě 2. podlaží byl poklop, kterým bylo možno sestoupit pomocí 
žebříku na temné dno věže, které sloužilo jako skladiště či vězení. Polohu poklopu 
vymezovaly zmíněné dva trámy, jejichž kapsy vidíme uprostřed jihovýchodní stěny. 
Z prvního do vyššího podlaží vedl žebřík, přiléhající k jihovýchodní stěně (soudě 
dle popsaného odskoku mezi nosnými trámy podesty 3. podlaží). Druhé podlaží bylo 
podobně jako přízemí věže zcela tmavé. 

Pokud by nad 3. podlažím byla věž zakončena, smyslu by mnoho celá stavba ne-
měla. Důvodně tudíž předpokládáme, že z 3. podlaží vedl nahoru žebřík na podestu 
nedochovaného 4. podlaží. Bez tohoto nejvyššího, ochozového patra by věž nemohla 
fungovat ani jako hláska či pozorovatelna, ani jako obranná bašta. S přijetím hypo-
tézy o 4. podlaží naopak vše dostává smysl. Ochozové patro bylo na plochu výrazně 
prostornější, neboť jej nevymezovala tlustá kamenná zeď jako v nižších podlažích, 
nýbrž dřevěná, nanejvýš hrázděná obvodová konstrukce s okénky, popř. střílnami. 
Užitnou plochu 4. podlaží lze odhadnout na zhruba 40 m2. Právě tento nedocho-
vaný prostor věže plnil funkci hlavní pozorovatelny předsunutého opevnění Na 
Baště a potažmo celého hradu Cornštejna, jelikož ze samotného hradu, situovaného 
o 40 metrů nadmořské výšky níže, takový dobrý výhled nikdy nebyl. Z pozorovatel-
ny Hlásky bylo možné pomocí akustických, světelných či kouřových signálů rychle 
uvědomit posádku hradu o blížícím se nebezpečí. Důkazem budiž přímý vizuální 
kontakt mezi Hláskou a ochozy štítové a dělostřelecké bašty v sedle, dále pak sou-
stavou první, druhé a třetí hradní brány, ochozem štítové stěny starého paláce (ten 
fungoval jako hláska samotného hradu) a konečně i strážnicí u šesté hradní brány 
a velitelskou komnatou v druhé patře obytné věže nad touto bránou. Cornštejnská 
Hláska Na Baště mohla dost dobře komunikovat i s předsunutým opevněním hradu 
Bítova, které se nacházelo na Tramplberku nad soutokem Dyje a Želetavky v mís-
tech pozdějšího romantického altánu Rotunda, anebo s další předsunutou obrannou 
fortifikací na Býkovci (k té podrobně Plaček 2002). 

ZáVĚR

Zkoumaný objekt je pozoruhodnou ukázkou pevnostního stavitelství 15. století 
a strategického důmyslu majitelů Cornštejna v neklidné době šlechtických rozbrojů, 
náboženských válek a zároveň rychle rostoucí ničivé síly artilerie. Vybudováním 
předsunutého opevnění Na Baště vytvořili cornštejnští páni silný aktivní prvek 
v koncepci obrany hradu. Zabezpečili tak hrad tolik potřebnou strategickou pozoro-
vatelnou s výhledem do širokého okolí a zamezili, aby se nepřítel dostal do vzdále-
nosti, ze které by byl hrad dělostřelbou vážně poškozen. Kamenná Hláska uprostřed 
předsunutého opevnění byla koncipována jako poslední útočiště obránců. Temné 
přízemí věže sloužilo jako skladiště či vězení, druhé a třetí podlaží pak byla komuni-
kačními prostory s možností dalšího skladování či nocležny pro zhruba pěti- až de-
setičlennou posádku v době nepřátelského ohrožení. Zaniklé čtvrté podlaží sloužilo 
jako strategická pozorovatelna a jako krytý střelecký ochoz, kontrolující důležitou 
přístupovou cestu od Vranova, jejíž větví byla také šafovská cesta z Rakous. Další 
poznatky k stavebně-historickému vývoji může přinést archeologický výzkum a také 
dendrochronologický výzkum zbytků původních trámů. 
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DISKUSE KE ZPŘíSTUPNĚNí OBJEKTU VEŘEJNOSTI

Jak jsme uvedli výše, oproti původnímu vybavení a původní podobě dnes objektu 
Hlásky chybí:
– trámové podlahy 2., 3. a 4. podlaží v interiéru
– kamenicky opracované ostění vchodu a dřevěné vchodové dveře
– dřevěný práh (na krakorcích) u vchodu pro přistavení vstupního žebříku
– tři žebříky pro vertikální komunikaci uvnitř věže (přízemí – 2. podlaží, 2. – 3. pod-
laží, 3. – 4. podlaží)
– dřevěná (či hrázděná) obvodová konstrukce 4. podlaží, posazená na korunu ka-
menného zdiva na podestu 4. podlaží
– střecha věže (neznámého typu, analogicky patrně dlátová, nebo jehlanová)

Pro zamýšlenou rekonstrukci za účelem zpřístupnění věže veřejnosti lze doporučit 
následující kroky:

1) Vzhledem k povaze historického objektu pevnostní věže je zřejmé, že každý 
návštěvník musí počítat se ztíženým přístupem a pohybem ve věži. Doporučujeme 
vycházet z původního historického komunikačního konceptu: 

a) Obnovit dřevěný práh na žulových krakorcích a k němu přistavit a zajistit vněj-
ší masivní žebřík. Pro zajištění stability vstupního žebříku by mělo dojít k vyrovnání 
terénní nivelety před severozápadním průčelím věže. Horní výstup z žebříku či ná-
stup na žebřík kvůli bezpečnosti návštěvníků pojistit záchytným lanem, uchyceným 
ve zdivu věže. 

b) Za účelem uzavření věže mimo návštěvnickou dobu nelze plně rekonstruovat 
vytrhané ostění vchodu a znovuosazení portálu dveřmi (neznáme totiž jeho původní 
podobu); lze však doporučit osazení portálu jednoduchou otvíratelnou mříží.
2) Za účelem zřízení rozhledny, která v návaznosti na odlesnění vrcholku kopce Na 
Baště umožní návštěvníkům neobyčejně zajímavý a plastický výhled do meandrů 
Dyje a na hrad Cornštejn a také naváže na původní smysl objektu coby hradní hlás-
ky, je nutno uvnitř věže obnovit podesty a věž zastřešit. 

a) Ve vstupním průchodu od portálu až po podestu 2. podlaží doporučujeme polo-
žit dřevěnou podlahu, aby tak bylo zamezeno ošlapávání původní kamenné podlahy.

b) Aby v interiéru věže nedošlo k zásahu do kapes se zbytky původních trámů, lze 
doporučit kvůli obnově podest samonosnou konstrukci, jež bude spočívat na čtyřech 
nosných vertikálních hranolech situovaných v rozích věže.

c) Podesta 2. podlaží bude ve stejné výši jako podlaha vchodu. Poloha vyšší po-
desty závisí na celkovém řešení vyhlídkového 4. podlaží.

d) Vyhlídkové patro věže lze v optimální variantě řešit zarovnáním korunového 
zdiva věže tak, aby na něj mohla být položena podesta plného ochozového patra 
(s možným mírným přesahem mimo půdorys zdiva). Podesta pak bude mít plochu 
okolo 40 m2, situována bude zhruba ve výšce 8,5 metru, oči návštěvníka pak budou 
ve výšce 10 metrů nad okolním terénem. Proti pádu návštěvníků bude podesta na 
okrajích zabezpečena dřevěným zábradlím, typově analogickým k použitému zábra-
dlí během rekonstrukce v roce 2011 na Cornštejně. Z hlediska ochrany věže a ná-
vštěvníků před deštěm a zejména úderem blesku lze doporučit zastřešení vyhlídko-
vého ochozu nízkou dlátovou střechou s bleskosvodem. Jako vzor lze použít nedáv-
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no obnovený a státní památkovou péčí odsouhlasený vyhlídkový ochoz strážní věže 
na Novém Hradu u Adamova; analogických příkladů novodobého zastřešení starých 
gotických věží najdeme v českých zemích více – např. Kašperk, Brumov, Kunětická 
Hora, Litice nad Ohří, Nejdek, Hukvaldy aj. Střechy u pozdně gotických věží bývaly 
výrazné a vysoké. Jelikož neznáme konkrétní původní podobu zastřešení Hlásky, 
je nutno raději volit nízkou střechu, dlátový tvar s prolomením šikmých ploch jako 
připomínku gotiky však lze doporučit. (O oprávněnosti tohoto metodického přístupu 
k památce viz Štulc 1997). 

Popsaná vyhlídková podesta by byla přístupná po žebříku z 3. podlaží věže a to 
bude spojeno žebříkem od vstupu z podlaží druhého.

V podstatě by bylo možné si představit úspornou variantu zpřístupnění Hlásky bez 
zastřešení: korunové zdivo by bylo pouze vyspraveno a vyhlídková podesta prove-
dena v zákrytu koruny zdiva, tj. ve výši 7,9 metru nad okolním terénem. Koruna zdi-
va věže by v tomto případě posloužila jako jakési zábradlí, ovšem to by bylo trpce 
nepřekonatelné pro vzrůstem menší osoby a děti. Plocha podesty by nepřesáhla 8 m2, 
což by vylučovalo přítomnost většího počtu návštěvníků. Při absenci střechy by také 
bylo velmi problematické odvodnění podesty. Těžko si totiž lze představit destrukční 
průraz zdivem a rušivé vedení svodu pro dešťovou vodu. Pro návštěvnický režim by 
absence střechy na nejvýše položeném bodě v okolní krajině také přinášela obrovský 
problém z hlediska bezpečnosti při letních bouřkách, které jsou v posledních letech 
čím dále častějším jevem.

Úsporné řešení bez střechy budou jistě vítat zastánci rieglovské, ryze konzerva-
tivní metodiky péče o zříceniny hradů. Proti obnově střech na podobných objektech 
jsou jimi vznášeny výhrady s odůvodněním, že neexistuje přesná plánová či obrazo-
vá dokumentace původní podoby střechy a že se novou střechou ničí či deformuje 
„krásná“ ruinovitá silueta stavby. Věc může dojít i tak daleko, že z odborných po-
zic uslyšíme imperativy v duchu: „Věž není možné zpřístupnit jako rozhlednu pro 
návštěvnický provoz.“ „Je to ruina, a takto musí i zůstat.“ „Gotiku nelze falšovat.“ 
„Raději postupný zánik věže a její splynutí s přírodou, než falešná nová střecha kvů-
li turistickému ruchu“ 8. Jak na takovou argumentaci racionálně reagovat? „Krása 
ruiny“ je přece ryze subjektivní a estetický pojem. Z hlediska ochrany památkové 
podstaty dané stavby je důležité, že zdivo Hlásky bude ponecháno intaktní, nebude 
nijak dostavováno či falešně nadstavováno. Ruina tedy zůstane ruinou, pouze může 
výše navrhovaným způsobem dostat funkční „čepec“, který je plně reverzibilní. 
Na základě zkušeností získaných při dennodenní práci s návštěvnickou klientelou 
můžeme také očekávat, že silueta zastřešené věže bude na veřejnost působit zajisté 
lákavěji než zapomenutá „ruina“ v lese. Vranovsko jako chudá a přehlížená periferie 
českého státu potřebuje posílit cestovní ruch jako jedno z mála funkčních ekonomic-
kých odvětví. Zpřístupnění Hlásky bude jistě dalším podpůrným opatřením, které 
danému cíli napomůže, aniž by byly poškozeny zájmy památkové péče. 

8 Autor zde především odkazuje na osobní zkušenosti z jednání s pracovníky Národního památko-
vého ústavu v roce 2010 v jiné, věcně velmi podobné záležitosti, a to na téma zastřešení pozdně go-
tické Střelniční věže ve Znojmě (investor Město Znojmo), k čemuž se za NPÚ vyjadřovali zejména 
Jan Kozdas, Petr Kroupa a Vladimír Razím. Srv. oficiální stanovisko č. j. NPÚ-371/4291/2010/
OPPF.



113

SUMMARY
The “Hláska” watchtower stands in the centre of the detached outwork on the strategic hill “Na 
Baště” high above the Dyje (Thaya) River (now heaved by Vranov Reservoir) and some 250 met-
res to the south-east of Cornštejn, the mother castle. Surrounded by three lines of deep ditches and 
earth ramparts, this Late-Gothic prismatic stone watchtower was designed not only as the castle`s 
major lookout but also as the last refuge, a detached citadel. With respect to the existence of other 
outposts and isolated fortifications in the woods more to the south-east which were built in con-
nection with the siege of Cornštejn in 1464–1465 (Fig. 2), we assume that the “Na Baště” outwork 
had been constructed earlier in the 15th century by owners of Cornštejn who had desired to streng-
then the castle`s defense and prevent any enemy from occupying this strategic point which one 
could easily bombard the castle from. 

With respect to the thickness of the walls and the absence of windows or embrasures we may 
unequivocally identify the watchtower as a defensive fortified structure, resembling in terms of 
architecture with innovations at the castle proper, carried out by the Kraigers von Kraigk at the end 
of 15th century. The first written record, or rather hint of the detached outwork can be found in the 
1493 royal deed signed by King Vladislaus II of Bohemia and Hungary which reads: “… Cornštajn 
Castle with the Hill,…“. 

The only opening in the walls of the Hláska watchtower is actually the entrance situated for 
safety reasons high on the first-storey level in the “safest” wall facing Cornštejn Castle. The tower 
was built of quarry stone in a plain Gothic style, showing scarcely any signs of fine art (Fig. 11). 
The interior must have been very dark and confined. The ground level (or basement), as it was only 
accessible by means of a ladder from the first storey of the tower, might have been used as a storage 
or a prison cell (oubliette). Then there was the first storey with the main entrance and another lad-
der leading up to the second storey. Both of these confined rooms might have been furnished with 
a few chests and plank beds or pallets for the garrison of approx. 5–10 guards in the time of siege. 
The third storey may have been a wooden or timber-framed lookout from which one could easily 
control the important access road from Vranov (Frain) and from Lower Austria via Šatov (Schaffa) 
to Cornštejn, and send out signals to the garrison of the castle proper below, warning of danger 
drawing near. The roof, the third storey and the wooden platforms of the lower storeys have long 
fallen to ruins. 
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