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HRAD FREJŠTEJN
Zřícenina hradu Frejštejn leží na pravém břehu řeky Dyje, při soutoku s Křeslickým potokem, jižně od Podhradí nad Dyjí 
(dříve Frejštejn). Z r. 1250 pochází zmínka o Gaitmaru z Frejštejna a jeho bratru Hartlebovi, roku 1286 se připomíná Oldřich 
Frej z Frejštejna.

OTÁZKA Č. 1
Na cestě pod hradem se nachází skalní kaplička s 
cedulkou. Najdi na ní odpověď, kdo kapličku vytvořil a 
všem pozemšťanům věnoval. 

A )  Jakub Berchtold 
B )  Karel Förster
C )  Lubo Kristek

OTÁZKA Č. 2
Spočítej schody, které tě dovedou ke zřícenině.

A )   27
B )  29
C )  31

OTÁZKA Č. 3
Klub českých turistů umístil na strom malou cedulku. 
Vyber správnou odpověď, kterou na ní najdeš: Hrad byl 
v roce 1440 rozbořen moravskými stavy jako sídlo …

A )  Loupežného rytíře
B )  Posvátného rytíře
C )  Bílé paní

OTÁZKA Č. 4
Kolik zachovalých oken spočítáš na hlavní stěně zříceni-
ny, která směřuje do vesnice Podhradí nad Dyjí?

A )  6 oken a 1 okno zazděné 
B )  3 okna a 2 okna zazděná 
C )  2 okna a 2 okna zazděná

OTÁZKA Č. 5
Hledej vchod, nad kterým je umístěna malá cedulka. Co 
se nachází na cedulce?

A )  Římská číslice M
B )  Písmeno H psané švabachem
C )   Tiskací písmeno A

Další zpráva o hradu pochází z r. 1331 a hovoří se 
v ní o purkrabím na Frejštejně. Z r. 1390 pochází zpráva 
o kapli sv. Kateřiny. Král Zikmund zapsal hrad Lipoltovi 
z Krajku. Jeho zástupce Jan  Krajíř náležel k význam-
ným představitelům moravské šlechty a byl jedním ze 
sedmi rozhodčích ve sporu české a moravské šlechty, 
urovnávaném ve Velkém Meziříčí v r. 1440. Připojil se 
k zemskému míru, sám jej však nakonec nedodržel 
a přepadával okolní městečka, vsi a panství na jižní 
Moravě i v Rakousích. Byl proto označen za rušitele 
pokoje a hrad Frejštejn moravští stavové vykoupili 
a rozbořili.
 
Při pozdějším dělení krajířských statků daroval Volf-
gang z Krajku v r. 1487 svým synům Lipoltovi a Jindři-
chovi zbořený hrad Frejštejn, městečko Vratěnín a vsi 
Mladoňovice, Stálky, Frejštejn, Korolupy, Mašovice, 

půl Rancířova, Hluboké, Šatice, které později zanikly, 
tvrz v Kostníkách, jež byla odedávna manstvím Frej-
štejna, a dvůr v Lubnici. Král Vladislav II. propustil Vol-
fu Krajíři z Krajku Frejštejn z léna, což potvrdil v r. 1493 
i jeho synu Lipoltovi. V r. 1628 získal hrad císařský rada 
Jakub Berchtold, který byl v r. 1633 povýšen do stavu 
svobodných pánů z Uherčic. Od těch dob měl Frejštejn 
společné osudy s Uherčicemi.
 
Z někdejšího hradu se dodnes dochovaly zbytky vál-
cové věže, hradní kaple i paláce. Na počátku 16. století 
byl hrad přestavován na pevnost, ale práce zůstaly 
nedokončeny, i nadále tedy zůstal zříceninou; z pře-
stavby se zachovala vysoká věž se střílnami. Jeho 
zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České 
republiky.
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