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Dûjiny hradu, povûst o Dívãím hradu

(J. Maca, 1980)

hozápadnû, velká dûlová ba‰ta obrácená bﬁitem k západu a snad i vûÏ, která stávala u severního okraje
vnitﬁního hradu.
Historie vesnice Pavlova je úzce spojena s historií
hradu Dûviãky. Hrad se pﬁipomíná uÏ roku 1222,
vznikl tedy jiÏ v prvních desítiletích 13. století.

Situaãní plánek

Z

Po zániku Velké Moravy na poãátku 10. století n. l. pokraãoval v˘voj slovanské kultury v kraji kolem
Pavlovsk˘ch vrchÛ aÏ do 11. století. Za vlády ãeského
kníÏete Boﬁivoje I., kdy byla Morava souãástí pﬁemyslovského státu se budovaly v moravském prostﬁedí
nové správní organizace a v souvislosti s ními vznikaly

ﬁícenina Dûviãek leÏí na v˘razném kopci
Pavlovsk˘ch vrchÛ 0,6 km západnû od Pavlova,
v nadmoﬁské v˘‰ce 430 m.
Jádro hradu obklopuje v podstatû nepravidelná obdélníková hradba, chránící
plochu asi 65x20 m. Na západní stranû
proti vstupu je hradba zaoblena. Dodnes
je patrno ãlenûní vnitﬁního prostoru.
U jiÏní stûny stával palác, jehoÏ sklepy
i nadzemní ãásti jsou znatelné. V západní
ãásti b˘val voln˘ prostor. Na severní
stranû se k hradu pﬁimykal pﬁíhradek,
z nûhoÏ byl vnitﬁní hrad pﬁístupn˘. Zde
b˘vala i cisterna na de‰Èovou vodu.
K mlad‰ím pﬁístavbám z první tﬁetiny 16.
století patﬁí opevnûní parkánu na jihu a jiDûviãky kolem roku 1600
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Okolí Mikulova

Dûviãkách Lupolt z rodu SchenkÛ. Schenkové pocházeli z Rakous, byli v‰ak ve sluÏbách moravsk˘ch
markrabat a dostali v˘sluhou kraj západnû od Znojma.
V roce 1241 je jmenován zemûpansk˘m purkrabím
jist˘ Cirho, kterému svûﬁil král Václav za vûrnost tento
hrad. V roce 1249 propÛjãili Pﬁemysl Otakar II. a jeho
otec král Václav I. mûsteãko i hrad Mikulov Jindﬁichu
z Lichten‰tejna, kter˘ pozdûji získal i Pavlov
a Dûviãky. Pozoruhodné je, Ïe v první polovinû 13.
století se Dûviãky objevují v písemnostech nejménû
osmkrát, ale po roce 1250 se nûkolik let neuvádûjí.
Z toho lze usoudit, Ïe hrad mohl b˘t kolem roku 1260
zniãen a obnoven aÏ kolem roku 1290. V podstatû byl
hrad obnoven do dne‰ní velikosti, s mohutnou plá‰Èovou zdí jako obrann˘m prvkem, za níÏ byly ukryty
v‰echny ostatní budovy hradu.
Roku 1306 byl purkrabím na Dûviãkách nûjak˘
Zdenûk, pﬁíbuzn˘ Raimunda z Lichtenburgu. Roku
1320 se jím stal Filip z Jakodova a roku 1330 se uvádí
AneÏka z Dûviãek, jako vdova po ·imonu z Dubé.
Dále byl do tohoto úﬁadu dosazen jist˘ Gothard.
Velmi dÛleÏit˘ pro dûjiny hradu je rok 1334, kdy král
Jan Lucembursk˘ dal hrad Dûviãky i s mûsteãkem

Dûviãky-1908

opevnûné hrady na jin˘ch místech, neÏ byla pÛvodní
centra velkomoravská. Tak také bylo u Dolních
Vûstonic na ﬁece Dyje vybudováno hradi‰tû Vysoká zahrada, které mûlo svou správní, v˘robní i obrannou
funkci v 11.–12. století n. l.. Na poãátku 13. století
v‰ak toto hradi‰tû ztratilo pÛvodní v˘znam a v rámci
spoleãensk˘ch pﬁemûn byl vybudován na Pavlovsk˘ch
kopcích hrad Dûviãky. Úkolem hradu byla jak správa
a zaji‰Èování zemûpanského majetku, tak i ochrana dÛleÏité cesty vedoucí od Mikulova k Dolním
Vûstonicím, Mûnínu, Olomouci a dále k severu. Hrad
byl vÏdy majetkem zemského hrabûte a doãasn˘ hradní
pán zastával mocné úﬁady. Zemûpansk˘ majetek byl
dáván v˘sluhou za vykonané nebo konané sluÏby oblíbencÛm kníÏete, buì po dobu sluÏby nebo na doÏití.
Dûviãky byly vojensky dÛleÏit˘m objektem.
Prvním purkrabím na Dûviãkách byl v r. 1222–1223
·tûpán z Medlova erbu zubﬁí hlavy, pﬁedek pozdûj‰ích
pánÛ z Pern‰tejna. Purkrabím na Dûviãkách zÛstal patrnû aÏ do své smrti – zemﬁel mezi rokem 1228 aÏ
1235, naãeÏ roku 1234 byl jmenován purkrabím na

Dûviãky-1908

Strachotínem, Vûstonicemi, Pavlovem a dnes
zanikl˘mi Stochnicemi jako léno Hartneidovi
z Lichten‰tejna. Od té doby, t.j. od roku 1335, kdy byly
vyﬁe‰eny nûkteré otázky spojené s pﬁedáním hradu
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a panství, drÏeli hrad Lichten‰tejnové, kteﬁí jej vût‰inou pﬁímo neob˘vali, ale mûli na nûm své purkrabí,
z nichÏ ze 14. a 15. století jménem známe Oldﬁicha
Kolba, Purkharta, Jana a Hanuse z Hardeggu, Michala
a Zikmunda Zalcera.
Na hradû b˘vala i kaple, uvedená v urbáﬁi z roku 1414,
kde b˘vala slouÏena m‰e tﬁikrát t˘dnû.
Roku 1446 drÏeli Mikulov, Sirotãí hrad a Dûviãky
Hanu‰, Vilém a Jindﬁich z Lichten‰tejna. Pﬁi dûlení
mezi bratry roku 1452 podrÏel mikulovské panství
a Dûviãky Vilém z Lichten‰tejna, jehoÏ manÏelkou
byla Perchta z RoÏmberka, známá pod názvem „bílá
paní“. Pak pﬁijal zboÏí Jindﬁich z Lichten‰tejna, jenÏ
zachoval vûrnost králi Jiﬁímu. Král Matyá‰ potvrdil
roku 1486 lenní právo na Mikulov, Rosen‰tejn
(Sirotãí hrádek), Dûviãky a Drnholec Kry‰tofovi
z Lichten‰tejna jakoÏto nejstar‰ímu z rodu. Roku
1560 prodal zadluÏen˘ a nádherymilovn˘ Kry‰tof
z Lichten‰tejna nejen Pavlov, ale i hrad Dûviãky.
Hospodáﬁská prosperita Lichten‰tejnÛ se zhor‰ila takovou mûrou, Ïe pﬁi‰li i o Bﬁeclav, Drnholec, Lednici,
ba i o residenãní mûsto Mikulov.
Mûsto Mikulov i hrad Dûviãky odkoupil maìarsk˘ ‰lechtic Lázló Kereczenyi z Kanyaföldu. KdyÏ jeho syn

Kry‰tof zemﬁel roku 1572 bez potomkÛ, pﬁipadlo zadluÏené panství císaﬁi Maxmiliánovi II., kter˘ roku
1575 v‰e prodal Adamu z Ditrich‰tejna.
Hrad, patﬁící od roku 1575 jiÏ stále Ditrich‰tejnÛm, byl
udrÏován jako pevnost.
V 16. století byly také naposledy podstatnûji pﬁestavûny obytné prostory na hradû.
Svoji roli sehrál hrad i na poãátku tﬁicetileté války.
Konec války byl i koncem hradu jako pevnosti. Tehdy
ﬁádila v na‰em kraji ‰védská vojska.
6. dubna 1645 zaútoãil generál Mortaigne s vût‰ím poãtem vojákÛ na hrad, kter˘ pak obsadili. Dûviãky zÛstaly ve ‰védsk˘ch rukou po cel˘ rok. 2. dubna 1646
vyrval nenadál˘m noãním útokem chrabr˘ obránce
Brna Raduit de Souches ze ‰védské moci nejen blízké
hrady Mikulov, Falken‰tejn a StoÏec, ale i Dûviãky.
Pﬁed odchodem ·védové hrad zapálili a poboﬁili, takÏe
zÛstaly jen trosky. Pozdûji byl hrad vyuÏíván jen jako
stráÏní stanovisko.
KdyÏ se roku 1770 uskuteãnilo první ãíslování domÛ
v Pavlovû, obdrÏely Dûviãky ãp. 162, neboÈ hrad byl
tehdy je‰tû obydlen. Posledním obyvatelem napÛl rozpadlé zﬁíceniny byl zvoník Lorenz Kutzum, kter˘
bydlel v malé místnosti zadního nádvoﬁí. Mûl za úkol

Pohled na zﬁíceninu hradu Dûviãky. V zábûru pﬁedsunutá dûlová ba‰ta a západní oblé ãelo plá‰Èové zdi. (J. Maca, 1968)
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upozornit okolní vesnice zvonûním na blíÏící se
bouﬁky a na poÏáry. Za tuto, dle pÛvodní pavlovské
kroniky, svûdomitû vykonávanou práci dostával
3 zlatky a 2 mûﬁice Ïita (1 mûﬁice = 50 kg). Tehdy byla
na hradû je‰tû cisterna na de‰Èovou vodu.
KdyÏ tento zvoník roku 1784 zemﬁel, upustilo se od
zvonûní a zvon s nápisem MATHIAS REX byl pﬁes
protest místních obãanÛ prodán za 200 zlat˘ch kostelu
v Klentnici. V‰echno dﬁíví i Ïelezné zaﬁízení bylo
tehdy odneseno. Hrad postupnû chátral, aÏ se nakonec
promûnil v neudrÏovanou zﬁíceninu, jíÏ jest dodnes.
V dobách tureckého nebezpeãí hrál hrad dÛleÏitou roli
v budované obranû. Tehdy bylo vylep‰eno jeho opevnûní a pﬁistavûna dûlová ba‰ta.

Zﬁícenína hradu Dûvíãek

(A. Barto‰, Mikulov, 1904)

Raduit de Souches – 2. dubna 1646 vyrval nenadál˘m
noãním útokem Dûviãky ze ‰védské moci

Pﬁedsunutá ba‰ta od v˘chodu (V. Vajay, 1995)

Spisovatelka M. Damborská uvádí v jejím románu
BoÏí vinohrad následující povûst:
V nejsevernûj‰í ãásti Pavlovsk˘ch vrchÛ ãní zbytky
zﬁíceniny hradu Dûviãek. Z lesního temna pod hradem
se tyãí tﬁi vysoké skály, ze kter˘ch se lidská fantazie
vykouzlila tﬁi zkamenûlé dívky a opﬁedla je touto povûstí o tatarské princeznû:
Asi v polovici XIII. století se vydala, dvûma sluÏebn˘mi doprovázena, dcera tatarského chána, vnuka
DÏingischánova, na cestu do Evropy, aby poznala rytíﬁské mravy a zvyky západních zemí.
Ubírala se také Moravou. Jednoho dne stanula pﬁed
py‰n˘m hradem na Pavlovsk˘ch vr‰ích.
Hradní pán ji velmi pﬁátelsky pﬁijal a dovolil jí, aby
mohla se sv˘mi sluÏebn˘mi na hradû pﬁenocovat.

Západní oblé ãelo plá‰Èoví zdi (V. Vajay, 1995)
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Aschler a Redlich, Brno 1912

KdyÏ v‰ak spatﬁil princezniny ãetné perly a ‰perky, byl
jejich nádherou pﬁímo oslnûn. Touha zmocnit se tohoto
bohatství byla tak mocná, Ïe se rozhodl sprovodit
v‰echny tﬁi dívky ze svûta. V temné bouﬁlivé noci pﬁepadl se sv˘mi sluhy spící dívky, dal je zavraÏdit a jejich mrtvoly kázal vyhodit oknem do propasti. Jak se
v‰ak pﬁí‰tího jitra ulekl, kdyÏ pﬁed sv˘m hradem spatﬁil
tyto tﬁi dívky zkamenûlé. Stály tu jako vysoké skalní
útesy a neustále jako souso‰í pomsty zlobnû hledûly do
hradních oken. Hradní pán nesnesl jejich vyãítavû pronásledujících pohledÛ, nakonec ze‰ílel. Jakmile se
chán Batu dovûdûl o zavraÏdûní své dcery, vtrhl s vojskem do Evropy, aby se pomstil. Jeho hordy táhly i na
Moravu a stra‰livû ji zpusto‰ily.
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