Hrad Velhartice
Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

GPS souřadnice: 49.263183N, 13.399326E

Adresa URL: www.hrad-velhartice.cz

Facebook: www.facebook.com/buskuvhradvelhartice

Rozlehlý zachovaný hrad se tyčí na skalnaté ostrožně nad říčkou Ostružná na okraji obce Velhartice.
Hrad byl založen mezi roky 1290–1310, jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil
z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení a věrní
komorníci krále a císaře Karla IV.
V držení rodu pánů z Velhartic zůstal hrad do roku 1390, kdy sňatkem přešel v majetek Jana
z Hradce, jehož syn Menhart, nejvyšší purkrabí Království českého často sídlil na Velharticích.
Jedním z dalších významných držitelů hradu byl v 15 století Zdeněk Lev z Rožmitálu který získal
pro velhartické panství několik dalších privilegií např. možnost těžit drahé kovy. Doba třicetileté
války zastihla velhartický hrad v nepříliš utěšeném stavu a tak se císařský generál Martin de
Hoeff Huerta, který jej jako konfiskovaný majetek získal, rozhodl pro jeho rozsáhlou přestavbou. Za jeho
držení byl vystavěn ve východní části horního nádvoří nový pozdně renesanční palác.
Severní palác, representativní Rajský dům, stojí na nejvyšším místě hradní skály. Je to stavba
značné výšky a zajímavého půdorysu - ve tvaru písmene D. Kamenné je u tohoto paláce pouze
obvodové zdivo, vnitřní konstrukce byly výhradně dřevěné. Z jihozápadního rohu paláce vybíhá
hradba (nyní již pouze zbytek) uzavírající horní nádvoří od jihozápadu. Hradba uzavírající
nádvoří ze strany východní tvoří zadní stěnu pozdně renesančního Huertova křídla. Tato
hradba přechází v druhý gotický palác situovaný na nejjižnějším cípu hradního ostrohu. Jižní
gotický palác se stal při přestavbách v 17. století součástí Huertova křídla.
Originální spojovací článek mezi jádrem hradu a předsunutým donjonem je velký kamenný most –
stavba, která v hradních areálech střední Evropy nemá obdoby. Je dlouhý 32 m, široký 3 m a vysoký
téměř 10 m, se čtyřmi lomenými oblouky.
Obranyschopnost hradu byla ještě zvýšena v 15. století hradbou obepínající celou severovýchodní
a jihozápadní partie hradu, přecházející v hluboký ve skále tesaný suchý hradní příkop.
Na spodním nádvoří, které bylo novou hradbou obehnáno vyrostly rozličné hospodářské stavby.
Nejvýraznější z nich je stavba dvouštítového hradního pivovaru.
Prohlídkové okruhy hradu Velhartice:
Gotický hrad

Renesanční zámek

Volná prohlídka
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