Zřícenina hradu Ronovec, Břevnice
Popis:
Hrad Ronovec, původně nazývaný Letní hrad, byl zřejmě vybudován již kolem roku 1262 na
základech staršího roubeného hrádku. Založil ho Smil z Lichtemburka. V době husitských válek byl
už zřejmě neobydlen. Velmi rychle chátral a v roce 1544 je uváděn jako pustý.
Podrobný popis:
Na velmi rychlém zániku hradu se podílel i zástup hledačů pokladů v 18–19. století, kteří neúspěšně
pátrali po zakopaném pokladu přímo pod hradem. V roce 1980 byly zbylé části hradu
zakonzervovány. Do dnešní doby se tedy zachovala část paláce, zbytky hradby a čtvercové věže,
příkopy a valy. Na hradě je umístěna památná deska Josefu Čapkovi.
Pověst o zakopaném pokladu vypráví, že ve zříceninách se občas zjevovala překrásná rakev,
vykládaná zlatem. V rakvi leželo tělo v generálské pěkně zdobené uniformě. Muž měl prý po boku
dlouhý kord. Poblíž rakve stála truhlice plná zlata, stříbra, drahých kamenů a jiných skvostů, která
se otevírala jen na okamžik. Jednou se v lesích procházela žena z nedalekého městečka a u
zříceniny náhle spatřila onu rakev i s truhlicí. Nikdo už se nedoví proč, ale žena vzala kord, který
měl generál po boku, a tělo mrtvého muže probodla. V tom okamžiku se země otevřela a pohltila
rakev i s truhlicí. Od těch dob už se podivný přízrak pod Ronovcem nikdy neobjevil.
Přímo o zkáze hradu Ronovec vypráví jiná pověst, o zakázané lásce. Kdysi se majitel Ronovce
ucházel o dceru pána na hradu Lipnice. Její otec však se sňatkem nesouhlasil. Pán z Ronovce svou
vyvolenou tedy unesl na svůj hrad, což samozřejmě nenechalo chladným jejího otce. Ten začal
Ronovec obléhat a dobývat, dostal se až do předhradí a hrad zapálil. Milenci vystoupili na věž a
prosili ho o milost, tu jim však dívčin otec odmítal udělit, a tak se milenci vrhli z věže a uhořeli i s
celým hradem.
Region: Havlíčkobrodsko
Město: Břevnice
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°39'15.344"N, 15°37'7.797"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.6542622,15.6188325&z=12
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