
Svojanov
Tajuplný hrad 

SvojanovSvojanov
Fotonávod
pomůže Vám při stavbě modelu

Autor: Milan Bartoš



BLOK  A
1. Břitová věž (hláska)

V 2. polovině 15. století nechali páni z Boskovic postavit nové 
vnější opevnění hradu, jehož součástí se stal i tzv. dům zbrojnošů. 

Podle legendy byly v tomto domě v přízemí stáje, v patře sál, kde žila 
hradní posádka. Tento sál měl být vyhříván jen teplem z koní. Odtud 

měla posádka přístup na jednotlivé hradební ochozy a zároveň byl z domu 
střežen i vstup do vnitřního hradu. V době výstavby domu byl správcem hradu a 

panství rytíř Rašín. Byl proslulý svou krutostí k poddaným. Při výstavbě domu měl 
velmi málo dělníků, nutil je pracovat do posledních sil a velmi je trýznil. Jeden z 

dělníků jej proklel, a tak Rašín neměl po smrti pokoje. Vždy o půlnoci se otevřela jeho 
hrobka v kostele v nedaleké Rohozné a k hradu se rozjelo jedenáct kočárů, dvanáctý 
jel Rašín, celý v černém, na ohnivém býku a obráceně, oháňku místo uzdy v rukou. 

Toto velmi sužovalo obyvatele hradu a zejména pak Rašínovu vdovu. Když se jednou 
na hradě zastavil starý vysloužilý voják pro almužnu, zeptal se paní, co ji tak trápí. Ta 
mu vše pověděla a voják ji požádal, aby mu opatřila černou slepici, trojí královskou 

vodu, svěcenou svíčku, křídu a ratolest z borovice. Před půlnocí počkal u kříže, který 
stával před hradem. Křídou udělal kolem kříže kruh, rozsvítil svíčku a čekal. Chvíli po 
půlnoci přijel průvod. Voják hodil býku slepici pod nohy, tím jej zastavil. Pak se zeptal 

Rašínova ducha, jak mu může pomoci, aby ho jeho utrpení zbavil. Rašín mu 
odpověděl, že mu pomoci není, že i kdyby jeho manželka všechny kameny z domu, 

který vystavěl, v zástěře odnesla, odkud byly vzaty, sotva by mu bylo ulehčeno. A tak 
Rašín jezdí s průvodem na ohnivém býku na hrad dodnes. Můžete se o tom přesvědčit, 

třeba když strávíte noc na hradě. Průvod s ohnivým býkem Vás probudí krátce po 
půlnoci…
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Poznámky autora: Tato fotodokumentace byla vytvořena při stavbě autorského
                              modelu, vzhledem k tomu, že došlo k některým úpravám na
                              modelu po sestavení, jsou zde rozdíly oproti vytištěnému modelu,
                              jsou proto vyznačeny.



BLOK  A
2. Starý hrad



3. Hradní palác

detaily laserem pálených dílů

Zde chybí druhý komín a vikýř



2. Nádvoří, hradby, cesta

Umístění záhonu a velikost
neodpovídá finálnímu modelu



BLOK  B
1. Křídlo A
2. Křídlo B
3. Vstup
4. Střecha

Zobrazení neodpovídá finálnímu modelu

Zde chybí druhý komín a vikýř



5. Most, terén

BLOK  B

BLOK  C
Dům zbrojnošů



Zahrada

BLOK  D



Hradby, terén, altán, 
vyhtídka

BLOK  E,F

Altán

Laserové díly lze vylepšit polepením z papírových dílů
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Tato bašta je zcela
přepracována.
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