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Úvod: 

 

Záměrem této ročníkové práce je shrnout základní informace o historii hradu Špilberk 

do roku 1959 a seznámit s nimi zájemce, protože hrad Špilberk je více než sedm století 

výraznou dominantou města Brna a tak patří mezi nejvýznamnější brněnské historické 

památky. Leží na vrcholu kopce v brněnské části Brno-střed. 

Prameny jsem hledala v městské knihovně Židlochovice a Knihovně Jiřího Mahena v 

Brně, ale použila jsem i internet. Nejvíce jsem čerpala z knihy Špilberk od autorů Otakara 

Fraňka a Oldřicha Tomana. V této knize je historie hradu podrobně sepsána od prvních 

zmínek až po osvobození Sovětskou armádou. Čerpala jsem také z knihy Mileny Flodrové 

Brno v proměnách času, kde jsou zajímavé detaily o špilberském vězení. Dále jsem použila 

knihy o baronovi Trenckovi od autora Tomáše Dacíka s názvem Pekelník a od Karla Richtera 

Ďábel Trenk. Vycházela jsem i z internetových stránek hradu Špilberk a internetové 

encyklopedii Wikipedie.  

Moje práce začíná od založení hradu a první písemné zmínce, pokračuje změnami 

majitelů, přestavbami, významy hradu za různých období a končí rokem 1959, kdy se stal 

sídlem Muzea města Brna. Obsahuje také život, jednoho z nejvýznamnějších vězňů Špilberku, 

barona Trencka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Počátky hradu Špilberk  

Hrad Špilberk byl založen kolem v druhé poloviny 13. století českým králem 

Přemyslem Otakarem II.
1) 

na skalnatém vrchu nad historickým centrem města Brna.
2) 

(př. 1) 

Tehdy byl centrem kraje knížecí hrad na Petrově, ale jeho hmotné památky se nedochovaly.  

Na rozdíl od něho měl Špilberk (př. 2) výhled na všechny strany.
 

 První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1277, ale je zde pouze zmínka o hradní 

kapli. Listina je od krále Přemysla Otakara II. Název Špilberk se nejprve používal jako 

označení kopce, později tak němečtí kolonisté nazývali i hrad, dříve jen brněnský hrad.
 

 Výklady názvu Špilberk se neshodují. Dokonce se někdy odvozuje od slova 

„Spielberg“, to je „hrací kopec“(kopec, na kterém se střílelo na ptáky). Tuto oblíbenou zábavu 

však známe v Brně až koncem 16. století. V 15. Století se hrad nazýval „Spielberch“ i 

„Spilmberk“, časem „Spilnberk“ a dokonce též „Špimberk“.
3) 

 Špilberk byl od začátku sídlem zeměpanské správy a sídlili zde úředníci. Čeští 

panovníci ho navštěvovali jen příležitostně a to i král Karel IV.
 4), 

jehož první žena zde bydlela 

po odchodu z Prahy. Hrad byl nejvýznamnější za vlády Jana Jindřicha
5)

 a jeho syna Jošta
6)

 v 

letech 1350 – 1411, kdy byl sídlem moravských markrabat. Po Joštově smrti má Špilberk 

spíše vojenský význam. 

Špilberk vystřídal mnoho majitelů, kteří se o něj příliš nestarali a byl často zastavován, 

proto od konce 15. století klesal nejen jeho význam, ale i postupně chátral. Moravští stavové 

si ale jeho význam pro celou zemi uvědomovali a místo prodeje do cizích rukou ho i s celým 

panstvím sami koupili. Poté ho prodali městu Brnu. Ferdinand II.
7)

 hrad po bělohradské 

porážce stavovského povstání v roce 1620 městu zkonfiskoval a vrátil do zeměpanského 

majetku. 

                                                             
1
 ) Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (narozen kolem roku 1233 – 26. srpen 1278), pátý král český  z 

rodu Přemyslovců (korunován 1261), http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II. 
2 ) http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu, 6. 12. 2009 
3 ) Franěk, O., Toman, O.: Špilberk, Blok, Brno, 1968, str. 12 
4 ) Karel IV. (14. květen 1316 – 29. listopadu 1378) byl jedenáctý český král (jako Karel I. – 1346–1378), 

lombardský král, římský král a císař, arelatský král a hrabě lucemburský  z dynastie Lucemburků, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV 
5 ) Jan Jindřich Lucemburský (12. 2. 1322, – 12. 11. 1375) byl český kralevic, moravský markrabě, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jind%C5%99ich 
6
 ) Jošt Moravský, Jošt Lucemburský (pravděpodobně říjen 1351 – 18. leden 1411) byl moravský markrabě z 

dynastie Lucemburků, braniborský kurfiřt, římský král, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1t_Moravsk%C3%BD 
7
 ) Ferdinand II. Štýrský (9. července 1578 – 15. února 1637) císař římský, král český, uherský a chorvatský v 

letech 1619–1637, arcivévoda rakouský a v letech 1590–1637 rovněž vévoda štýrský, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1233
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1278
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_P%C5%99emyslovc%C5%AF
http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1316
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1378
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1346
http://cs.wikipedia.org/wiki/1378
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lombardie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucemburkov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1322
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1375
http://cs.wikipedia.org/wiki/1351
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1411
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucemburkov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1578
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1637
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_panovn%C3%ADk%C5%AF_Svat%C3%A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hlav_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_uhersk%C3%BDch_kr%C3%A1l%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chorvatsk%C3%BDch_kr%C3%A1l%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/1619
http://cs.wikipedia.org/wiki/1637
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arciv%C3%A9voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1590
http://cs.wikipedia.org/wiki/1637
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BDrsko
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Během třicetileté války hrad opět chátral, to se změnilo po ohrožení metropole Švédy 

v roce 1643 a 1645, kdy na Špilberku probíhaly opevňovací práce. Když pak Brno odolávalo 

tříměsíčnímu dobývání švédskou přesilou, dokázal Špilberk svůj význam. Ten byl postupně 

přestaven na nejvýznamnější barokní pevnost na Moravě.
 8)

 

 

 

 

Špilberské vězení 

Součástí Špilberku bylo také pevnostní vězení.  V roce 1549 zemský sněm označil 

Špilberk za místo vhodné k věznění dlužníků a poté i k zastrašování těch, co nesouhlasili 

s vládnoucími Habsburky.
9)

 Už po bitvě na Bílé hoře, která proběhla v neděli 8. listopadu 

1620
10)

, zde byli uvězněni vedoucí moravského odboje proti Habsburkům. Pro takové vězně 

neplatila přísná pravidla, nebyli drženi v poutech, nemuseli pracovat, mohli mít i sluhy a měli 

větší volnost ve svém vězeňském životě.
11) 

 Od poslední čtvrtiny 17. století do počátku osmdesátých let 18. století zde byli vězněni 

také vysoce postavené vojenské osobnosti jako rakouští vojevůdci Bonneval a Wallis. Jedním 

ze známých vězňů byl i baron František Trenck, který ve vězení hradu Špilberk zemřel roku 

1749.  

Wallis byl na Špilberku přijat velitelem 22. 2. 1740 a při vstupu do jeho místností, 

které obýval se svým sluhou, mu ani neodebrali jeho kord. Tím velitel poukázal na jeho 

prominentní postavení. Hrabě Johann Carl von Tharoulle, který byl vězněn na Špilberku 

v letech 1722-1724, dělal takové potíže, až ho musel velitel vzít do svého vlastního 

služebního bytu na hradě. 

  V roce 1783 císař Josef II.
12)

 rozhodl o přeměně pevnostního vězení na civilní věznici 

pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince.
13) 

 

 

 

 

                                                             
8 ) ) http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu, 6. 12. 2009 
9 ) Franěk, O., Toman, O.: Špilberk, Blok, Brno, 1968, str. 28 
10 ) http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pilberk, 3. 1. 2010 
11 ) Flodrová, M.: Brno v proměnách času, Šimon Ryšavý, Brno, 2003 
12 ) Josef II. (13. března 1741, Vídeň – 20. února 1790, Vídeň), v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské, v 

letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II 
13 ) http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu, 6. 12. 2009 

http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pilberk
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1741
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1790
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/1765
http://cs.wikipedia.org/wiki/1790
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1780
http://cs.wikipedia.org/wiki/1790
http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu
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Vězni byli pod přísnými bezpečnostními opatřeními jako držením v poutech, těžké 

práci, nedostatku jídla a spánku, špatné hygieně.
14)

 Ti byli drženi v horním patře severních 

kasemat, které pro ně byly přestavěny. Bylo zde místo pro více než 200 trestanců pro práci na 

Špilberku i mimo něj. První vězně sem převezli v červnu 1784. V prosinci stejného roku na 

císařův rozkaz byli trestanci na doživotí přesunuti do nejhorších kasemat v dolním patře 

pevnosti. Za tímto účelem zde bylo vytvořeno 29 samostatných kobek z trámů a prken, ke 

kterým byli připoutáni. V druhé polovině roku 1785 bylo i horní patro kasemat přestavěno na 

vězení. To bylo spíše využíváno nástupcem Josefa II.  Leopoldem II., který ale v květnu 1790 

zmírnil tresty pro všechny odsouzence a zrušil celé vězení pro doživotně odsouzené.
15) 

Od poloviny devadesátých let 18. století se na Špilberku objevují v nadzemním patře 

političtí vězni. Od roku 1882 se nově vystavěné cely zaplňují italskými vlastenci. Básník 

Silvio Pellico napsal knihu „ Mé žaláře“ o svém osmiletém pobytu na Špilberku a tím ho 

proslavil po celé Evropě.
16) 

To už ale Špilberk nebyl významnou vojenskou věznicí, ale jenom civilním vězením. 

To způsobila armáda císaře Napoleona
17)

, která v roce 1809 zničila důležité části opevnění. 

Poslední byli polští revolucionáři, kteří se účastnili krakovského povstání 1846.
18) 

Roku 1885 dal císař František Josef I. věznici zavřít a po opuštění posledních vězňů, 

zde vznikly vojenské kasárny.
19) 

 

 

Špilberk za první a druhé světové válce 

 Politickým vězením se Špilberk stal opět za první světové války. Vězni si na Špilberku 

odpykávali trest nebo zde byli jenom vyšetřováni. Takových známých i méně známých 

osobností, které se za války ocitli na Špilberku, bychom mohli vyjmenovat mnoho. Mezi ně 

patřil brněnský filolog Pavel Váša, novinář František Vymazala, poštovní revident Josef 

Štefan. 

 Policejní ředitelství v Brně na základě udání zatklo a zadrželo na Špilberku mnoho 

lidí kvůli tak zvanému carskému manifestu, který byl rozhazován na území Moravy od 

samotného cara Mikuláše nebo od velitele ruských vojsk Rennenkampfa. Mezi zadrženými 

                                                             
14 ) Flodrová, M.: Brno v proměnách času, Šimon Ryšavý, Brno, 2003, str. 43 
15 ) http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pilberk, 3. 1. 2010 
16 ) http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu, 6. 12. 2009 
17 ) Napoleon Bonaparte (15. 8. 1769 – 5. 5. 1821) byl francouzský generál a císař, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon 
18

 ) Franěk, O., Toman, O.: Špilberk, Blok, Brno, 1968, str. 97 
19 ) http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu, 6. 12. 2009 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pilberk
http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1769
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1821
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu
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byli slavné české osobnosti, ale i studenti obchodní akademie. Zatčení strávili určitou dobu ve 

vyšetřovacím žaláři a poté je předali k zeměbraneckému soudu do Vídně. 

Na Špilberku nedrželi jenom politické vězně, ale i zběhlé vojáky, které vraceli zpátky 

na frontu. Jeden z nich, Josef Škrabal z Fryšáku, vzpomíná: „Z celé Moravy shromažďovali 

na Špilberku vojenské zběhy, aby je poté posílali v trestních komandech na frontu. Nasbírali 

nás po Čechách, Moravě a Slovensku dva tisíce, než z nás zformovali marškumpačku. Zatím 

jsme však mysleli, že na Špilberku pojdeme hlady nebo nás vši sežerou. Žili jsme v kobkách 

odděleni jeden od druhého a přece jsme o sobě věděli. Vždy se nám podařilo předat si nějaký 

ten moták a domluvit se, co budeme dělat. Také okny jsme na sebe křičeli. Byli tam mezi námi 

i uvědomělejší kamarádi, poněvadž jsme dostali až na cely lístky s písní Rudý prapor. Po 

třech týdnech nás nechali jednoho dne nastoupit na nádvoří Špilberku a už jsme šli vstříc 

nejistému osudu – na frontu. Každý den přiváděli nové a nové vězně, kteří přinášeli zprávy 

venku o hroutící se rakouské armádě.“
20) 

 

Od 15. března 1939 byl Špilberk znovu místem hrůzy, ale daleko větší než v 19. 

století. Vězni už nebyli umístěni v kasematách, ale v prvním a druhém patře, kde ze světnic 

vojáku vznikly cely, ve kterých se vešlo až stovek lidí. Pro většinu byl ale jen přestupním 

místem na cestě do německých věznic nebo koncentračních táborů. 

Byli to příslušníci odbojů, šiřitelé letáků, členové různých protinacistických organizací 

a od vypuknutí druhé světové války, 1. září 1939 i rukojmí.  

 Strava i podmínky (př. 4) těchto vězňů i byly daleko horší než u vězňů v první 

polovině 19. století. Ve špilberské kapli (př. 3) zavřeli 120 – 150 lidí, kteří se kvůli nedostatku 

prostoru nemohli otočit, a u toho jim gestapo hrálo na varhany, aby nemohli spát. Už při 

příjezdu na Špilberk na ně byl působen nátlak, aby předešli pozdějšímu odporu. Nejhůře se 

ale zacházelo se Židy, kteří měli na hradě separátní věznici. 

 Před příchodem Sovětské armády začali nacisté přestavovat Špilberk, přesný smysl 

přestavby však není známý. Patrně chtěli Špilberk přeměnit v další Osvětim nebo Terezín. 

V posledních měsících války se připravovali na bránění Špilberku, ale tyto plán jim 

nevyšly.
21) 

 26. dubna 1945 bylo Brno osvobozeno Sovětskou armádou. 

                                                             
20

) Franěk, O., Toman, O.: Špilberk, Blok, Brno, 1968, str. 47-8 
21 ) Franěk, O., Toman, O.: Špilberk, Blok, Brno, 1968, str. 172 
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 V roce 1959 Špilberk opouští československá armáda a tak končí jeho vojenská úloha. 

Příštím rokem se stává Špilberk sídlem Muzea města Brna.
22) 

 

 

Baron Trenck 

Franz Freiherr von der Trenck (př. 5) se narodil 1. ledna 1711
23)

 ve starobylém 

italském městě Reggiu v Kalábrii na jihu Apeninského poloostrova. Trenck byl značně 

ovlivněn výchovou v rodině vysokého důstojníka císařské armády. Jeho otec Johann 

Heindrich baron Trenck za svůj život dosáhl až hodnosti císařského podplukovníka. Matka 

Anna Marie rozená Kettlerová z Hargratten byla spřízněna s velmistrem německých rytířů. 

Trenckové pocházeli ze starého rodu, který sídlil ve východním Prusku. Původně evangelický 

rod se později přiklonil k pravověrnému katolicismu a to ještě posílilo jeho význam a 

postavení ve společnosti. Hraběcí titul mu byl uložen v roce 1798.
24)

  

Trenck už jako malý přežil několik vážných nehod. V šesti měsících vážné popálení, 

když spadl do ohniště, podchlazení, když se pod ním prolomil led, minula ho kulka z otcovy 

zbraně, se kterou si v pěti letech hrál i epidemie neštovic, která postihla celý kraj.
25)

 

 Nejprve studoval v Uhrách u jezuitů v Šoproni a Požeze, poté ve Vídni. V roce 1728, 

již v sedmnácti letech, dosáhl důstojnické hodnosti a vstoupil do Pálffyho 8. pěšího pluku 

rakouského vojska. Tam nezůstal dlouho, po třech letech musel pro nekázeň a nezvladatelné 

chování pluk opustit. Trenck byl také karbaník, milovník žen, dobrodruh a druh člověka, který 

se nezastaví před ničím. Například ve dvaceti letech při hře karet požádal Trenck svého 

komorníka o peníze do hry. Když komorník odmítl jeho přání vyhovět, rozzuřený Trenck mu 

v záchvatu hněvu rozťal svou šavlí hlavu. Potom klidně pokračoval ve hře s přáteli dál.
26) 

 Na přání svého otce se Trenck v roce 1731 usadil v panství v Pleternici a oženil se 

s dcerou barona Tilliera Josefínou. Josefína a jejich čtyři děti následkem baronova krutého 

zacházení roku 1737 zemřela.  

 Ve stejném roce začala válka s Tureckem a Trenck se nabídl i se svým plánem vytvořit 

armádu dobrovolných bojovníků proti Turkům. Tato armáda se měla skládat ze zločinců a 

dobrodruhů, kteří už nemají co ztratit.
27)

 Jeho plán byl odmítnut, ale Trenck se ho snaží 

                                                             
22 ) http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu, 6. 12. 2009 
23 ) Dacík, T.: Pekelník, Doplněk, Brno, 1998, str. 16 
24 ) Tamtéž, str. 15 
25 ) Richter, K.: Ďábel Trenk, Středoevropské nakladatelství, Ostrava, 1996, str. 18 
26

 ) Dacík, T.: Pekelník, Doplněk, Brno, 1998, str. 17 
27 ) Tamtéž, 1998, str. 18 

http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=historie-hradu
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prosadit ještě několik let. Než se mu jeho cíle podalo dosáhnout, stačil bojovat v mnoha 

bitvách, být několikrát uvězněn, odsouzen k smrti, ale vždy byl omilostněn a znova se vrhal 

do dalších bitev. Svými úspěchy si dobyl uznání, ale také závist nepřátel.  

 8. února 1740 byl vyhoštěn z Ruska, kde strávil několik let ve vyhnanství za zabití 

svého velitele. Na několik let se usadil ve Slavonii a hospodařil, ale kraj ničili zbojníci. 

Trenck si proto založil svou vysněnou armádu složenou ze zločinců, zabijáků a vybil všechny 

zbojníky v celém kraji. Poté ale začal loupit sám, a tak na něj byl opět vydán zatykač. 

 V roce 1740 se panovnicí stala Marie Terezie, která s Trenckovým plánem na 

vytvoření armády ze zločinců souhlasila.
28

 Trenck se stal velitelem tisícovky pandurů a rabuje 

po celém Německu.
29)

 Baron byl vojáky velice respektován. Když při první vzpouře nechal 

každému třetímu vojákovi useknout hlavu, už nikdy nemusel žádné kázeňské problémy 

řešit.
30)

  

 Se svým vojskem slavil jeden válečný úspěch za druhým. Na chvíli byl kvůli intrikám 

sesazen z čela pandurů, ale brzy se s velkými poctami díky císařovně vrátil zpět. V bojích je 

ale také několikrát vážně zraněn. Přežil probodnutí břicha kopím, vybuchnutí soudku 

s prachem i přeražení nohy dělovou koulí. I když mu hrozila amputace a měl otravu krve, 

zanedlouho se vrátil zpět na bojiště.
31) 

 V roce 1745 sbor čítal už pět tisíc mužů a právě tato velká moc vojska vyvolala strach 

mezi vysoce postavenými muži. Zbavit se ho nebylo lehké, protože Trenck byl pod ochranou 

císařovny. 30. listopadu
32)

 ve své poslední bitvě u vesnice Zárov poblíž Trutnova získal 

nepřátelskou pokladnu krále Fridricha II. v hodnotě dvou milionů zlatých. Trenck byl ale 

obviněn, že se nechal koupit a byl obžalován z velezrady. Díky Marii Terezii byl trest 

zmírněn na pokutu. I tu ale Trenck odmítl zaplatit, a tak byl zavřen do vídeňského vězení. 

Z tohoto vězení utekl a schovával se v Holandsku. V roce 1746 se vrátil zpět do Vídně.
33)

 

V této době přišel o poslední ochranu císařovny a byl vězněn v kasárnách, než skončí soud.  

  

28. srpna 1748 byl odsouzen k smrti za znásilnění, ale Marie Terezie mu udělila 

poslední milost a Trenck byl vězněn na Špilberku nadoživotí.
34)

Barona na Špilberku mohly 

                                                             
28 ) Dacík, T.: Pekelník, Doplněk, Brno, 1998, str. 34 
29 ) Pandur byl osobní strážce chorvatských šlechticů v 17. a 18. století v historickém regionu Slavonie a 

příslušník rakouské vojenské jednotky ve slezských válkách. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pandur, 9. 1. 2011 
30 ) http://www.moskyt.net/view.php?cisloclanku=2005112901, 9. 1. 2011 
31 ) Dacík, T.: Pekelník, Doplněk, Brno, 1998, str. 57 
32 ) http://www2.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=2220&nav03=2447&idosobnosti=71, 9. 1. 2011 
33

 )Tamtéž, 9. 1. 2011 
34 ) Richter, K.: Ďábel Trenk, Středoevropské nakladatelství, Ostrava, 1996, str. 485 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lky_o_rakousk%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pandur
http://www.moskyt.net/view.php?cisloclanku=2005112901
http://www2.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=2220&nav03=2447&idosobnosti=71
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navštěvovat ženy, staral se o něj jeho osobní sluha a barok si také nechal nosit z hostince 

každý den dobré jídlo a pití. Jeho celu mu dokonce dodatečně vybavili i malým okénkem, aby 

mohl alespoň přes mříže pozorovat oblohu. Trenck prý hrával ve vězení karty a užíval si 

nadstandardních výhod, které mu mohlo zařízení tohoto typu poskytnout.“
35)

  

29. září 1749 baron sepsal před svědky svůj testament, v němž mimo jiné daroval dva 

milióny zlatých brněnským kapucínům, v jejichž hrobce chtěl být pohřben. 4. října 1749 

František baron Trenck zemřel. Bylo mu téměř třicet devět let.
36)

  

 Byl pohřben v kapucínské hrobce, kde se mrtvá těla nechávají jen volně ležet a 

proudící vzduch těla přirozeně mumifikuje. Jeho tělo bylo až v roce 1872 uloženo do rakve. 

Baron Trenck leží ve skleněné rakvi v brněnské hrobce dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 ) Dacík, T.: Pekelník, Doplněk, Brno, 1998, str. 81 
36

 ) Tamtéž, str. 83 
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Závěr: 

Touto ročníkovou prací jsem se pokusila seznámit širší veřejnost s historií významné 

historické památky města Brna. 

Hrad Špilberk tvoří dominantu města Brna už od 2. poloviny 13. století. V jeho 

počátcích se na Špilberku střídalo mnoho majitelů a nedostatkem péče o něj hrad chátral. 

Nejdříve byl sídlem správy, ale po smrti Jošta, za jehož vlády byl sídlem moravských 

markrabat, získal spíše vojenský význam. Své postavení potvrdil i při dobývání Brna Švédy. 

Jeho nejvýznamnější funkcí bylo sloužit jako vězení. Na Špilberku byli uvězněni nejen 

významní političtí vězni, ale po roce 1783 i největší zločinci. Podle toho se i lišilo 

bezpečnostní opatření a zacházení s vězni. Roku 1885 dal císař František Josef I. věznici 

zavřít a po opuštění posledních vězňů, zde vznikly vojenské kasárny.
 

Špilberk sehrál důležitou roli v době obou světových válek. Za první světové války se 

opět proměnil v žalář pro politické vězně a zběhlé vojáky. Nejhrozivějším místem byl ale za 

druhé světové války, kdy na něm sídlilo gestapo a tak se stal přestupní stanicí do 

koncentračních táborů. 

Brno bylo osvobozeno Sovětskou armádou 26. dubna 1945. 

Po následném opuštění československé armády se hrad stává sídlem Muzea města 

Brna. 

Jeden z nejslavnějších vězňů Špilberku, baron Trenck, se narodil 1. ledna 1711 v Itálii 

do důstojnické rodiny. Trenck byl talentovaným vojevůdcem a už v sedmnácti letech dosáhl 

důstojnické hodnosti. Během svého života se oženil, bojoval v mnoha bitvách, byl několikrát 

uvězněn a následně propuštěn. 4. října 1749 nakonec zemřel po dlouholetém věznění na 

Špilberku. 

Už od vzniku hradu Špilberk se často měnili jeho majitelé, což mu neprospělo, a proto 

hrad zprvu značně chátral. Se střídáním majitelů se střídala i jeho funkce. Sloužil jako 

věznice, kasárna a jako shromaždiště lidí k převozu do koncentračních táborů. Velký význam 

měl hrad při obléhání Brna Švédy. O popularitu se mu také zasloužil jeho nejvýznamnější 

vězeň baron Trenck. Od roku 1959 se hrad dočkal důstojného využití jako sídlo Muzea města 

Brna. Muzeum vystavuje stálé expozice i příležitostné výstavy a pořádá také bohatý výukový 

program pro školy. Muzejní expozice včetně kasemat si každoročně prohlédne více než sto 

tisíc návštěvníků. 

 Tato práce by se dále mohla rozšířit o historii a podobu hradu až do současnosti. 
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