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Horniny ve zdivu Hranolové věže
 „Hláska“ u Hradu Cornštejn

Rocks in the masonRy squaRe toweR 
“hláska” above coRnštejn castle

jaroslav š m e r d a

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

abstract: this short report presents basic information about the rocks used in masonry of the 
forward fortified tower “Hláska”, which stands near the ruins of the Cornštejn castle. In the future 
Hláska should become part of the used by castle ruins area udes for turistic purpose, which is admi-
nistrated by the South Moravian Museum in Znojmo. The aim of this paper is to contribute to the 
knowledge of the state monument, which was untouched by construction work for several centuri-
es, and at the same time to provide materials for sensitive reconstruction using rock from the local 
sources.
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Úvod

V souvislosti se záměrem turisticky zpřístupnit Hlásku u hradu Cornštejna, který 
se nachází poblíž Bítova na Znojemsku, vyvstala potřeba shromáždit nejrůznější 
odborné podklady nutné k přípravě projektové dokumentace pro tuto akci. Z tohoto 
důvodu proběhla prohlídka zdiva hranolové věže, bližší dokumentace kamenného 
materiálu použitého ve zdivu a současně byla nastíněna provenience jeho stavebních 
kamenů. Cílená návštěva lokality se uskutečnila 29. 3. 2012 a získané informace 
byly shrnuty do krátké zprávy, z níž vychází tento příspěvek tematicky doplňující 
obsáhlejší článek Jiřího Kacetla uveřejněný na jiném místě tohoto sborníku (Kacetl 
2013 na str. 91–114).

GeoloGická a GeomoRfoloGická situace

Objekt Hlásky leží na severozápadním svahu kopce Na Baště, který je okrajovou 
součástí zaklesnutého říčního meandru při soutoku Dyje a Želetavky. Je přístupná 
po ukloněné šíji meandru ve vzdálenosti asi 300 metrů od vstupu do hradního kom-
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plexu, který převyšuje asi o 45 metrů. To činí z místa významný bod s výhledem do 
krajiny krystalinika Českého masívu, modelované na předpaleozoickém horninovém 
podkladu hloubkovou a boční erozí formujících se vodních toků Dyje a Želetavky. 
Na svém soutoku zde tyto řeky vytvořily unikátní soustavu údolních zákrutů (mean-
drů) se strmými, ostře řezanými skalnatými srázy, ostrožinami, okrouhlíky a dalšími 
přírodními tvary souvisejícími s vývojem tzv. zaklesnutých říčních meandrů. Jejich 
odborné zhodnocení a genezi poprvé provedl ŠpaleK (1935). Na sestavení hornino-
vého podkladu v okolí meandru Cornštejna se podílí dvě jednotky krystalinika. Stý-
kají se jižně od zříceniny na výrazném zlomu probíhajícím ve směru východ – západ 
přes ostroh Farářka. Severně od této linie se uplatňuje jednotka moravské moldanu-
bikum, na jihu pak moravikum patřící tzv. dyjské klenbě. Obě jednotky jsou složené 
z magmatických, především ale z metamorfovaných hornin, jakými jsou různé druhy 
rul, migmatity, mramory a amfibolity. Horniny tvoří deskovitá nebo čočkovitá tělesa 
s proměnlivou mocností. Jejich vnitřní stavbu ovlivnily tlakové deformace v průbě-
hu vrásnění a související metamorfní procesy. Právě orientovaný tlak dal v horni-
nách vzniknout břidličnatosti (foliaci) představující systém paralelních ploch, podél 
nichž má hornina sníženou soudržnost, a proto se také podél těchto ploch přednostně 
rozpadá na deskovité nebo kvádrovité úlomky. Od konce paleozoika, kdy se vyso-
kohorsky vyvrásněný terén Českého masívu začal snižovat a zarovnávat, zasáhla 
erozní báze v údolích vodních toků hlubší patra krystalinika, vyvýšené polohy nad 
hranami údolí ale zůstaly zpravidla pokryty zvětralinami a sedimenty usazenými na 
povrchu v mladších epizodách geologického vývoje odehrávajících se během terci-
éru nebo v kvartéru. Základní přehledy o geologické stavbě a zákonitostech geolo-
gického vývoje oblasti mohou poskytnout Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 
1:200 000 (DuDeK 1962) nebo Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 
(Jenček 1984).

PETrOgrAFICKá CHArAKTErISTIKA ZDIVA 

Jak je názorně doloženo na obrázcích 1, 2, a také přílohami v článku J. Kacetla, zdi-
vo je sestaveno z velmi pestré směsi hornin. Použité stavební kameny mají proměn-
livou kvalitu. Ve zdivu jsou vedle sebe použity pevné, ale též zvětráváním porušené 
rozpadající se kameny. V souladu s geologickou stavbou místa se zazděny ve zdivu 
objevují nejčastěji úlomky světlých migmatitizovaných rul a světlé granulity. Mezi 
tmavými stavebními kameny převládají amfibolity s granátem a světlejší páskované 
amfibolity až amfibolické ruly bez granátu. Tyto horniny se vyskytují volně v sutích 
a na svazích pod Hláskou. Současně tvoří i stěny výchozu (vylámaného obranného 
příkopu) na východ od stavby. Ne příliš častou součástí zdiva jsou jemnozrnné šedé 
krystalické vápence (mramory) utvářející deskovitá a čočkovitá tělesa v nižších 
částech geologického profilu šíje Cornštejna (zastiženy jsou např. v zářezu silnice 
vedoucí pod hradem do Bítova, ve stěně proti pokladně, ve sklepení hradu a na řadě 
dalších míst). Kromě výše uvedených hornin byly ve zdivu identifikovány úlomky 
bílého žilného křemene, úlomky pegmatitů (s turmalínem i bez turmalínu) a kvar-
city. Všechny uvedené horniny jsou součástí horninového komplexu místního krys-
talinika a jejich dostupnost je možná ve výchozech i sutích vzdálených od stavby 
několik desítek metrů až několika málo kilometrů. 
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Jak již bylo výše uvedeno, pro místní horniny je typická deskovitá odlučnost. 
Souvisí s tlakovou deformací, která během metamorfózy a horotvorných procesů 
působila na starší horniny (magmatity, metamorfity, sedimenty) a přitom docháze-
lo k rekrystalizaci původních horninotvorných minerálů. V horninových tělesech 
vznikly různě mocné polohy lišící se minerálním složením a fyzikálními vlastnostmi 
a z toho vyplývající nesoudržnosti (přednostní rozpad hornin podél systému paralel-
ních ploch – břidličnatost). Podmiňují deskovitý nebo kvádrovitý tvar úlomků míst-
ních hornin, které jsou proto dobře využitelné pro stavbu zdí (kvádříkové zdivo). 
Tyto horniny často obsahují různé typy vrásových struktur, které svědčí o význam-
ném podílu tektonických a deformačních procesů při vzniku a utváření zdejšího geo-
logického podloží. 

Jako exotický materiál, tedy materiál neodpovídající geologické pozici místa, 
bylo ve stavbě Hlásky zjištěno několik druhů hornin. Předně se jedná o jemně až 
středně zrnitý dvojslídný granit (žula), magmatickou horninu obsahující jako ved-
lejší horninotvorný minerál turmalín. Jsou z něho zhotoveny dvě nosné konzoly 
zabudované do vyvýšeného vstupu do objektu věže. Obdobný typ horniny je využitý 

Obr. 1. Vstupní strana Hlásky s konzolami z granitu a pozice bloku vápnitého pískovce.
Fig. 1. The entrance side of the tower Hláska with granite brackets and the position of calcacerous 
sandstone block.
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na kamenických prvcích Cornštejna (ostění, konzoly, aj.). Původ horniny je možné 
hledat v jižní části centrálního moldanubického plutonického komplexu (např. Sla-
vonicko).

Druhým, podle tvaru kamenů v místě nepůvodním druhem horniny je křemenec. 
Ve zdivu jsou z něj zabudovány velké nepravidelné valouny. Do oblých tvarů byly 
opracovány v podmínkách proudícího vodního toku. Na stavbu byly s největší prav-
děpodobností dopravené z náplavů Dyje nebo Želetavky v údolí (vzdálenost činí 
několik set metrů). Další možností, jak vysvětlit původ horniny na vyvýšené šíji me-
andru je, že se jedná o pozůstatky původně souvislé polohy křemence, tzv. sluňáky, 
jejichž fragmenty se zachovaly na plochém, mořskou záplavou zarovnaném terciér-
ním povrchu, do kterého se následně zahlubovala říční síť. 

Třetím, v místě nepůvodním materiálem je vápnitý pískovec, rozměrný kamenný 
blok zazděný do nároží Hlásky (vpravo nad pravou vchodovou konzolou – obr. 1). 
Jedná se o jemnozrnnou šedozelenou horninu. Její původ je třeba hledat v sedimen-
tární oblasti třetihorní karpatské předhlubně. Četnými zálivy zasahovala do oblasti 
od jihu a jihovýchodu. Pískovce obdobného charakteru je třeba hledat ve vzdále-
nostech přesahujících kilometry až desítky kilometrů. Při zběžné prohlídce zdiva na 
Cornštejně nebyla podobná hornina nalezena.

Obr. 2. Ukázka intaktního zdiva s grafitovým keramickým střepem.
Fig. 2. Sample of the intact masonry with graphite ceramic shard.
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Velkou zajímavostí, která vyplynula z prohlídky zdí Hlásky je výrazná absence 
krystalických vápenců (mramorů) mezi zazděnými kameny. Ty jsou naopak po-
měrně hojně zastoupeny v přírodních skalních výchozech, ale také třeba v umělých 
odkryvech v areálu Cornštejna. To by mohlo vést k domněnce, že stavitelé používali 
místní mramor přednostně k pálení vápna do malty a do zdiva použili ostatní hor-
niny. Tuto hypotézu by však bylo třeba ověřit podrobnějším výzkumem minerálů 
obsažených ve vápenných maltách.

Drobnou zajímavostí, využitelnou pro datování stavebních prací, může být frag-
ment grafitové keramiky, jejíž masivní střep byl během prohlídky stavby nalezen ve 
zdivu Hlásky (obr. 2).

ZáVěr

Zpřístupnění a s tím související nutné stavební úpravy Hlásky, která stála dlouho-
době tak trochu mimo zájem veřejnosti, může této památce paradoxně i uškodit. Po 
staletí se jí netkly žádné úpravy ani stavební zásahy. V jejím zdivu jsou zakonzer-
vovány původní stavební technologie a patrně i drobné fragmenty hmotné kultury 
dokládající dobu jejího vzniku. Z toho důvodu by bylo vhodné, aby byl při všech 
úpravách, dostavbě věže nebo doplňování zdiva využíván odpovídající horninový 
materiál ze sutí poblíž stavby. Vhodný materiál by také bylo možné získat selekcí 
z těžené suroviny v činných kamenolomech ve Zblovicích (pararula, migmatit, mra-
mor, erlán) nebo v Polici (amfibolit, granulit, migmatit). Ukázka necitlivě provedené 
dostavby části hradeb je nepřehlédnutelná na samotném Cornštejně, kde byl v 80. le-
tech minulého století zcela nevhodně využíván červenofialový arkózový pískovec 
z Tasovic vzdálených od místa použití více jak 40 kilometrů. Poškodit obdobným 
způsobem tuto drobnou stavbu by byla jistě škoda. Navíc je možné očekávat, že se 
při sběru stavebního materiálu a úpravách v nejbližším okolí objeví další zajímavé 
doklady doplňující současné poznatky o funkci a využívání Hlásky. 
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