Nový Hrádek

Dějiny hradu:
Nový Hrádek (Neuhäusel) je poměrně rozsáhlá zřícenina rozkládající se na zúžené šíji ostrožny v zákrutu meandrující řeky Dyje v místě, kde přibírá z rakouské strany potok Kajabach, jižně od vsi Lukova. Díky tomu, že stavba ležela dlouho v hraničním pásmu, nebyla za poslední půlstoletí narušena turistickým provozem. Dnes se nachází v ochranném pásmu nově vzniklého Národního parku Podyjí.
Lokalita, na které se hrad nachází se poprvé v písemných pramenech objevuje 8.června 1358 v listině vydané „nad zmiňovaným vrchem nad řekou Dyjí“. CDM IX, s.76, č.97, RBM VI, s.514, č.837 Moravský markrabě Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV., tehdy s premonstráty z nedalekého louckého kláštera vyměnil ves Bantice za ves Lukov s patronátem k tamnímu kostelu a okolní území s vrchem nad Dyjí. „…tradidit, cessit et assignavit Lucaw cum toto ipsius territorio seu districtu, cum limitibus, circumforaneis et metis et nominatim cum monte super flumine Tya sito, super quo dominus Marchio municionem erigere inchoavit…“ Tam hodlal markrabě zbudovat hrad. Podobně jako v případě Plankenberka (Svitavy), který byl vystavěn na půdě postoupené markraběti r. 1361 olomouckou kapitulou. Z polohy místa v odlehlé krajině lze podle názoru dnešních badatelů bezpečně vyvodit záměr markraběte, mělo jít o nenáročný lovecký hrádek bez jakékoliv hospodářské či správní funkce, mimo lovecké výpravy obývaný jen nejnutnějším osazenstvem, jehož případná vojenská funkce, nepočítající ještě s palnými zbraněmi, měla být značně potlačena. Pro tyto účely byl vystavěn nevelký hrad tvořený soustředným oválem mocných hradebních zdí a palácem, který neměl věž. Hrad patří dnes k vůbec nejlepším reprezentantům typu hradu s plášťovou zdí. Lze se však domnívat, že příčina volby realizovaného hradního typu nepramenila pouze z konfigurace terénu a ryzí utilitárnosti, důvody této volby byly jistě i expresívně estetické. Viz Plaček, M., K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě. In: AH 7 1982, s.341
Ves Lukov a území s Novým Hrádkem se staly součástí vranovského panství. To podle závěti Jana Jindřicha připadlo jeho synovi Joštovi, aniž v ní byl Joštův díl podrobně popsán. Byť Nový Hrádek vznikl nepochybně záhy po roce 1358, setkáváme se s jeho jménem výslovně až roku 1403 CDM XIII, s.269, č.260. Tehdy markrabě Jošt prodal svému stoupenci Přechovi z Kojetic „tvrz ješto slůve Nový Hrádek, ješto leží míli nad Snojmem“, s podmínkou, že bude markraběti doživotně kdykoliv přístupný. Takováto podmínka v neklidné době stálých rozbrojů a bojových konfliktů mezi oběma bratry Prokopem a Joštem nikterak neudivuje. Do zemských desek byla koupě zaznamenána až o tři roky později,  zde se píše o hradě, jenž sluje Hrádek ZDM B VIII, č.604, „…Castrum suum, quod wlgariter dicitur Hradek, distans uno miliari a Znoyma…“. Z terminologického hlediska není zajisté bez zajímavosti skutečnost, že v listině z r. 1403 se stavba o délce 180 m a ploše více než 8000 m2 nazývá tvrzí. Nekuda a Unger soudí, že Přech z Kojetic měl přední hrad-tvrz ovládající vstup do hradu již dříve v zástavě a proto sliboval, že bude pro markraběte Jošta vždy otevřena. Viz Nekuda, V.-Unger, J., Hrádky a tvrze na Moravě. Brno 1981, s.223
Přech získal současně s Hrádkem i hrad Šenkenberk (Šimberk) u Olbramkostela s panstvím a na toto zboží přibral jako spolumajitele své strýce Leopolda a Stibora (Štědroně), synovce Jindřicha z Lančova, a svoji manželku Kateřinu. ZDM B VIII, č.605 Po Hrádku se Přech z Kojetic psal roku 1415 ZDM B XI, č.110  (Przecho de Cogeticz alias de Hradek) a pak ještě roku 1417 (dokonce pouze Przecho de Hradek), kdy měl už druhou ženu Manku z Hodic. ZDM B XI, č.509
Brzy poté však Přech z Kojetic zemřel a jak se zdá bez mužských potomků, neboť Hrádek převzal jeho zeť Osvald Eitzinger, také ten se například roku 1420 psal „z Hrádku“. Knihy půhonné a nálezové (Libri citationum et sententiarum) III, č.92 (dále KPN) Je však možné, že v té době ještě Osvald Hrádek nedržel, predikátem pouze předjímal budoucí stav dohodnutý s Přechem, který mohl být ještě naživu. Pilnáček udává dle Topogr. Nieder Oest. III. s.135 jako datum přechodu Hrádku, Šenkenberka a Lukova na Osvalda až rok 1434, srv.Pilnáček J., Staromoravští rodové. Brno 1996 (reedice), s.78, č.174 S Osvaldovým nástupnictvím však Přechovi příbuzní nesouhlasili (Osvald zastupoval vlastnické zájmy své ženy Kateřiny). Nastalý spor byl moravským markrabětem Albrechtem roku 1436 rozhodnut tak, že Nový Hrádek i Šenkenberk dostali Osvaldovi bratři Oldřich a Štěpán Eitzingerové do zástavy. Zbytky král.register.In: Histor.arch. 1914, str.211 Do plného vlastnictví získali Nový Hrádek až roku 1437. Orig.listina dle Pilnáčka v archivu zámku Grafeneg, regesta uveřejněna v Archivberichte aus Niederösterreich. 1915 Tento převod však nebyl zapsán do zemských desk. Lze se domnívat, že tímto řešením vlastně Osvald o Hrádek nepřišel a obýval jej spolu s bratry dále. 
Eitzingerové (též Eicingarové, z Eicingu) pocházeli původně z Bavorska Rodový hrad Eitzing je v Horních Rakousích v kraji Ried im Innkreis, počátkem 14.století přišli do Dolních Rakous, do blízkosti zemské hranice, kde od roku 1325 vlastnili hrad Kaja, který je vzdálený od Nového Hrádku necelé dva kilometry. Tento hrad byl značně poškozen „spanilou jízdou“ husitských vojsk a tak si Eitzingerové na jeho obnovu vymohli od panovníka 950 liber feniků. Roku 1434 pak rozmnožili svůj majetek také o Schrattenthal, kde si vystavěli nové sídlo a ves povýšili roku 1438 na městečko. To už ale čtyři synové Jiříka z Eicingu-Oldřich, Martin, Štěpán a Osvald pronikli na Moravu, která byla v době panování Albrechta Habsburského dolnorakouským rodům více než kdy jindy otevřena. Nejstarší Oldřich se hned okolo r.1434 stává hejtmanem na znojemském hradě. 
Zda se bojové akce husitů na Znojemsku dotkly také Nového Hrádku, není dnes známo. Jisté však je, že za Eitzingerů tam probíhaly rozsáhlé stavební práce, jejichž výsledkem je v podstatě dnešní hrad. Je pozoruhodné, že současně vládl čilý stavební ruch i na zmíněných hradech Kaja a Schrattenthal.
Oldřich Eitzinger zemřel podle náhrobku ve Schrattenthalu 20.listopadu 1460 Viz Pilnáček, s.78, č.174, jeho jméno se uvádí rovněž ve spojení s paděláním poslední vůle Albrechta II. viz Zeitschrift für die Geschichte der Stadt Wien 1916, sešit III., zanechávaje za sebou úctyhodné stavební dílo. Roku 1466 vlastnil Nový Hrádek opět Osvald Eitzinger KPN IV, č.222, psal se „z Hrádku a Lukova“, přičemž držel i Jaroslavice. Ten spolu s manželkou Kateřinou, dcerou Přecha z Kojetic, předal Kaju a Nový Hrádek snad již někdy v osmdesátých letech či počátkem let devadesátých bratru Štěpánovi z Eicingu, který již r.1460 držel Jaroslavice KPN IV, č.50, k r.1466 se psal z Gnastu u Jaroslavic KPN IV, č.223, r.1481 držel ves Čížky (Čížov?) a psal se podle Křídlovic KPN V, č.326 resp.č.285, r.1490 mu patřil Rančířov a zboží ve Vratěníně KPN VII, č.5. Po Štěpánově smrti r.1492 Viz Pilnáček, s.78, č.174 dědili jeho synové Albert, Jiřík a Michal. Poslední z nich nejprve mezi roky 1513 až 1514 zastavil Nový Hrádek Janu Tetourovi z Tetova Uvádí Plaček, M., Nový Hrádek. Brno 1999, s.6, není v ZDM, roku 1516 pak prodal novohrádecké a jaroslavické panství Adamovi z Bačkovic ZDM XIX (XV), s.156, č.15. Ten však někdy mezi roky 1520 až 1522 zemřel bez mužských potomků a jeho dcera Anna přinesla vše dědictvím svému manželovi Vilémovi Kunovi z Kunštátu. Vilém žil ještě 7.března 1547 ZDM XXVI (XXII), s.328, č.174, Vilém Kuna z Kunštátu „na Hrádku“, avšak na podzim téhož roku se již neúčastnil zemského sněmu a roku 1549 rukojemníci za „nebožtíka Viléma“ zapsali Hrádek, Jaroslavice a pustý Šenkenberk a příslušenstvím Volfovi staršímu Krajířovi z Krajku. ZDM XXVI (XXII), s.337, č.214
Krajířové pocházeli z Korutan, kde se objevují v pramenech již v polovině 12.stol. (jejich rodovým hradem byl Kaig), ve 14.století se začali usazovat v Dolním Rakousku, od roku 1371 v Čechách (Nová Bystřice) a roku 1422 získáním hradu Frejštejna do zástavy vstoupili na Moravu (hrad získali definitivně 1465 od J.z Poděbrad). Tam získali Vratěnín, Uherčice, Dačice, Cornštejn a další drobné statky. Volf Krajíř z Krajku přikoupil roku 1554 také panství Vranov. Po Volfovi dědili synové Adam Volf Krajíř (Jaroslavice) a Jiřík Volf Krajíř, ten roku 1560 zapsal Vranov a Hrádek Petru Čertorejskému z Čertorej.
Ani Petr z Čertorej nevlastnil Nový Hrádek a Vranov dlouho neboť zboží prodal již roku 1568 Esteře z Ditrichštejna a ta pak vše připsala roku 1589 svému bratru Adamovi z Ditrichštejna. Adam snad hned téhož roku zemřel a dědicem novohrádecké části panství se stal Zikmund, zatímco vranovskou část dostal Maxmilián, dominium se tak opět na čas rozdělilo. Zikmund zapsal roku 1600 Nový Hrádek Ladislavovi Berkovi z Dubé, ten však po neúspěšném úřadování ve funkci zemského hejtmana roku 1608 panství prodal a z Moravy odešel. Nový majitel Hons (Hanuš) Volfart Strein ze Švarcenavy vlastnil již od roku 1598 Vranov, a tak nyní obě části opět spojil, tentokráte již natrvalo. Od té doby lze pozorovat výrazný nezájem o další udržování Nového Hrádku.  
Hanuš zemřel poměrně brzy a poručníci jeho potomků zapsali roku 1618 vrtanovské panství i s Novým Hrádkem Volfovi Dětřichovi z Althannu. Volf se však angažoval ve stavovském povstání, takže po Bílé hoře mu byl majetek zkonfiskován. Nicméně jiní členové rodu zůstali vůči Habsburkům loajální, a tak zabavený statek obdrželi Volfovi bratři Michal Adolf a Quintin, ti ho však brzy prodali Janu Arnoštovi ze Šerfenberka. Za Šerfenberského postihly panství neblahé události třicetileté války. Zatímco Vranov s císařskou posádkou odolal roku 1645 dvojímu útoku švédských vojsk, chabě bráněný Nový Hrádek byl obsazen a vydrancován. Srv. Bartušek, A., Bítov. Státní hrad a okolí. Praha 1956, str.26
Poté zůstává Nový Hrádek nadlouho zcela opuštěn. Až někdy kolem roku 1824 byla do předhradí vestavěna hájovna. Po sto letech byla zrušena, neboť za první pozemkové reformy převzal tamní lesy do vlastnictví československý stát a zříceninu pronajal roku 1925 znojemskému odboru Klubu českých turistů. Přičiněním Klubu byly zde v letech 1926-1930 podniknuty se státní subvencí nejnutnější zabezpečovací práce, byla upravena prohlídková trasa a část budovy v předhradí přeměněna na nenáročnou noclehárnu. Poslední záznam z roku 1950 sděluje, že okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti ve Znojmě se rozhodlo zazdít sklepní otvory, aby se tam nemohly ukrývat „nekalé živly“.

Stavebně-historický popis:
Dřívější nepřístupnosti Nového Hrádku vděčíme nejen za jeho jedinečnou zachovalost, ale bohužel i za to, že poněkud unikal zájmu našich badatelů. Vždyť jeho zevrubnější odborný popis byl podán teprve nedávno moravským kastelologem M.Plačkem (Nový Hrádek. Brno 1992,1999), proto se tato část mé studie bude opírat především o jeho zjištění s přihlédnutím k jeho předchůdcům. 
Nový Hrádek nestojí na ostrožině či výběžku, jak bývá u hradů nad údolím obvyklé, ale na nejužším místě skalnaté šíje, která spojuje výšinu v záhybu Dyje s volnou krajinou mírně zvlněného zázemí. Po mírném klesání podél úbočí přichází návštěvník k místu, kde šíji přerušuje 17 až 25 m široký příkop, jeho dno ve tvaru koryta se svislými stěnami je pečlivě vytesáno do skály. V nejužším místě je široké 6 m, místy až 5 m hluboké. Valeným obloukem podklenutý kamenný most vede do první brány, situované mezi protáhlou zaoblenou baštu s klíčovými střílnami a klín mohutného zdiva vybíhajícího z blokové stavby. Soutka končí druhou bránou s moderními vraty (1992), opřenou oboustranně o skalní výstupek, dále se otevírá velké nádvoří. Tam se cesta rozděluje. Rovně pokračuje k zadnímu (dolnímu) hradu, vlevo se stáčí k otvoru vylámanému v tenké hradební zídce a pokračuje do portálu tzv. předního hradu.
Přední hrad, jenž se otevírá k jihozápadu velkými obdélníkovými, křížem dělenými okny pozdně gotických tvarů, vznikl složitým vývojem. Můžeme tak usuzovat z různorodého charakteru zdiva, ze spár mezi jednotlivými částmi stěn i z architektonických článků. Mezi pozoruhodné detaily patří hned první portál s vpadlinou pro padací most a s otvorem pro jeho kladku. Průjezd za portálem končí na miniaturním nádvoří, sevřeném dvoupatrovými obytnými křídly a východní masívní věží. Ta je navenek válcová (průměr17 m), drobný prostor uvnitř má přibližně obdélníkový půdorys. Původně byla otevřena do nádvoří a představuje nejstarší část předního hradu. Předsunuta asi sto metrů na trase vedoucí k starému zadnímu (dolnímu) hradu stála nejprve asi samostatně. Podobnou věž (průměr 20 m) se čtyřbokým vnitřním prostorem nalezneme také na nejvyšším místě předhradí Schrattenthalu. Tam se nazývá hladová nebo také Husitská a byla vystavěna Eitzingery v polovině 15.sloletí, do téže doby je tedy možno zařadit i věž v Novém Hrádku.
Celá stavba předního hradu byla tedy zahájena válcovou věží. Brzy k ní přibyla dvě křídla postavena pravoúhle k sobě, s na první pohled velmi silnými zdmi (3-3,5 m), přízemní místnosti jsou vysekány ve skále. Pak následovala klínová bašta a zídka příkopu před portálem. V této podobě šlo stále o samostatně hájitelné předsunuté opevnění. Když pominuly válečné bouře 15.století, bylo účelově vybavené opevnění upraveno na bydlení. Oproti starému hradu poskytovalo totiž mnohem vhodnější prostředí pro uspokojení nových životních představ nastupující renesance. Všechny místnosti v patrech byly spojeny ochozy, byla rozšířena okna a zbudován arkýř pro prevet. Tato část stavby dostala nízkou střechu , viditelnou ještě na kresbě hradu od Františka Richtera z roku 1832. MG Brno, MM 2332, Kolorovaná kresba tužkou Nakonec, snad někdy počátkem 16.století, byl přední hrad spojen obvodovou zdí velkého předhradí se zadním hradem, čímž nabyl celý stavební komplex dnešního rozsahu a podoby.
Na velkém předhradí zaujme ještě cisterna v koutě vlevo za druhou bránou. Je vyzděna z tesaných, pečlivě vyspárovaných kamenných kvádrů, voda se do ní sváděla ze střechy přilehlé budovy. Vpravo při severní hradební zdi jsou zbytky přízemní panské hájovny, za ní pak velká místnost, zčásti zahloubená do skaliska a přístupná malým tunelem. Na skále po jejím boku jsou málo zřetelné zbytky zdiva jakéhosi objektu, souvisel snad s cestou do zadního hradu.
Příhradek, jenž se přimyká k jižní hradbě předhradí, obsahoval hospodářské stavení a umožňoval také přístup na terasy vybudované na svahu spadajícím k řece. Jižní slunnou stráň využili totiž majitelé v 16.století, v souladu s dobovým renesančním vkusem přicházejícím ze slunného jihu Evropy, pro nevelkou, výškově odstupněnou zahradu.
Na západní straně končí první předhradí dalším příčným příkopem, ten je 17 m široký, na severu a jihu uzavřený příčnými zdmi. Dva zděné pilíře dokládají, že přes něj vedl most. Portál s vpadlinou, otvorem pro kladku, a kamenné točny mostních čepů svědčí o posledním zvedacím poli mostu.
 	V masívní hradbě (síla 2,2 m) druhého předhradí byla prolomena třetí brána. Zeď se dochovala včetně ochozu, zleva ji chránila vysoká hranolová nárožní věž otevřená dovnitř. Na ni navazovalo hospodářské stavení a hradba potom pokračovala až ke skalisku na jihozápadě, tam se zalamovala a připojila se k útesu s původní čtvrtou bránou. V zalomení byla ještě branka vedoucí dále na hřeben šíje do záhybu řeky. Podle Plačka můžeme slohovou analýzou architektonických článků určit vznik předhradí zhruba do 1.poloviny 15.století, patrně do doby bližší jeho počátku.
Předhradí se přimykalo k jižní straně tvrze či hrádku markraběte Jana Jindřicha. Areál onoho loveckého hrádku vymezoval zalamovaný ovál mocných zdí s osami 56 m a 33 m. Síla zdi vnějšího okruhu, dnes na třech místech zřícené, kolísá od 1,8 m do 2,1 m, v zahrocených cípech je zesílena až na 3 m. Ulička parkánu je široká 3,5-6 m. Přerušení hradby na jihozápadě souvisí s přilehlou skalkou, její obvod lemuje ze dvou stran torzo zídky, k nároží se pak připojovala hradba druhého předhradí. Zbytek špalety branky na východní straně dosvědčuje, že tento trojboký výstupek byl opravdu vstupním objektem hradu, zakresleným v plánech publikovaných Augustem Prokopem roku 1904 v díle Die Markgrafschaft Mähren in kunsthistorischer Beziehung. Cit.d. s.370 Výškový rozdíl mezi předhradím a brankou byl zřejmě překonán dřevěnou rampou.
Z tohoto vstupního objektu, za nímž je vchod do zajímavého sklepa vytesaného do skály, zahýbá cesta doprava k hradnímu portálu. Tato přístupová trasa k hradu však není nejstarší. Na jihovýchodní straně lze totiž spatřit ve vnějším oválu původní zazděnou bránu. Její poměrně vysoké umístění poskytuje možnost uvažovat o přemostění prolákliny, to nejpravděpodobněji vycházelo ze skalnaté vyvýšeniny před příkopem, vymezené zdí. V jihovýchodním cípu parkánu mezi vnitřní a vnější hradbou byla vytesána do skalního podloží druhá cisterna.
Samotné jádro hradu je tvořeno oválem 2,15 m silné hradby s osami 41 m a 19 m. Zeď se dochovala po celém obvodě až po ochoz, zčásti stojí i cimbuří. Vstupní brána je uprostřed jižní strany, ostění jejího portálu je však z větší části vylámáno. Není pochyb, že i on byl opatřen padacím můstkem, neboť zůstala vpadlina, do níž můstek zapadal a uzavíral tak přístup k bráně. Ve stísněném vnitřním prostoru stojí tři objekty, všechny opřené o hradbu na spáru. Hradbu nepřevyšovaly, naopak byly za ní bezpečně ukryty. Spolu s absencí hlavní věže zařazuje tato skutečnost Nový Hrádek k typu hradů s plášťovou zdí. Ten byl na Moravě na rozdíl od Čech Viz Durdík, T., K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. In: AH 5  1980, s.259-265 ve 14. Století poměrně častý Srv.např.hrady: Světlov, Brníčko, Boskovice, Děvičky, Vikštejn, Helfštejn, Merkenstein (Dolní Rakousy), viz studii M.Plačka, K problematice…(1982), s.335-351 a Nový Hrádek patří k jeho nejlepším a nejzachovalejším reprezentantům. 
Nejdůležitější budovou jádra byl patrový dvouprostorový palác (14 a 9 m) se skosenými nárožími, s přízemím vytesaným zčásti ve skále, k němuž patřil rovněž malý sklípek ležící východním směrem. Protože úroveň podlah byla rozdílná, zůstal ve východní části ještě prostor na podstřešní místnost. Výbava paláce nebyla architektonicky náročná. Místnosti měly trámové stropy, v patře východní části byl jednoduchý konzolový krb. Místnost s krbem byla vybavena honosněji, neboť měla i arkýř, vedle brány vlastně jediný otvor v plášťové zdi. Lze ji s největší pravděpodobností pokládat za soukromou komnatu markraběte.
Západní cíp jádra byl přehrazen zdí. Takto vzniklá úseč vhodně rozšířila obytné i užitkové plochy. Budova byla opět plochostropá, patrová, jen o něco mladší než hlavní palác, byť mohla vzniknout ještě ve 14.století. Mezi ní a palácem jsou další dvě cisterny s okrouhlým ústím, vytesané do skály. Mají hloubku 5,2 m a 4,3 m a při naplnění obsahovaly celkem 60 m3 vody. Takové množství zajišťovalo zásobu pro hradní osádku na značně dlouhou dobu. Nový Hrádek se tedy musel spokojit s dešťovou vodou z cisteren, neboť vylámání studny ve skále dosahující v hradním areálu výšky 80 m nad hladinou Dyje by bylo příliš nákladným a náročným dílem.
Nepochybně nejmladším a nejsložitějším stavením vnitřního hradu byl východní objekt. Krátkým křídlem, pod nímž je míněný sklípek, se dotýkal paláce, východní kout pak vyplňovala nepravidelná místnost se dvěma klenutými pasy. Pravděpodobně tam můžeme položit hradní kuchyni. K datování však není žádná opora, rámcově lze uvažovat o 15.století.
Z popisu zříceniny je patrné, že stavební vývoj Nového Hrádku se odehrál v několika etapách v rozmezí téměř 250 let. Lovecký hrádek markraběte Jana Jindřicha s dvojitým pásem mohutných zdí, působící nepřístupně svou uzavřeností, byl vystavěn kolem roku 1360. Menší předhradí na jižní straně starého hrádku vděčí za svůj vznik pravděpodobně Přechovi z Kojetic. Vyloučit však nelze ani první Eitzingery, ti určitě ještě před polovinou 15.století zbudovali okrouhlou předsunutou baštu. Její rozšíření na samostatnou tvrz s vnitřním nádvořím (přední nebo horní hrad) proběhlo v druhé polovině15.století. Někdy na konci téhož věku nebo počátkem 16.století bylo vše spojeno v jeden celek a Nový Hrádek získal dnešní rozsah. Renesance přidala pouze nárožní část budovy velkého předhradí, zahradní terasy a předvoří, kudy se na terasy chodilo.
Život na hradě ukončil sice vpád Švédů roku 1645, avšak díky poloze vzdálené od lidských sídel a snad i určitému zájmu majitelů panství, jimž jistě posloužil za občasný útulek při lovu, zachoval si Nový Hrádek dodnes převážnou část své impozantní hmoty.
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Cornštejn

	Rozsáhlá zřícenina na zúžené šíji záhybu Dyje nad hladinou vranovské nádrže. Byl založen příslušníky rodu Bítovských z Lichtenburka. Občas tradované mínění, že Cornštejn byl založen panovníkem, popírá trvalé lenní držení bítovského panství, na jehož území byl postaven. Proto v první zmínce o hradě z r. 1344 král Karel léno s oběma hrady Lichtenburkům potvrdil a povolil jeho rozdělení. 
Rozvrh původního hradu byl velice jednoduchý. Za šíjovým příkopem v čele přibližně obdélné dispozice stál napříč pětipatrový věžovitý palác, který svou hmotou clonil nádvoří. Palác byl současně posledním útočištěm posádky, o čemž svědčí cisterna umístěná ve výklenku před ním. Vstupní brána byla zřejmě prolomena ve zřícené západní hradbě a cesta k ní stoupala po upraveném úbočí trasou té dnešní. Ze 14.stol. pochází také parkánová zeď kolem jádra. Na poč.15.stol. přistavěli vně obvodní hradby severní palác. Byl dvoupatrový, ve sklepech a přízemí valeně klenutý. 
Asi v této podobě byl hrad obléhán Jiřím z Poděbrad. Hrad držel zapřisáhlý nepřítel "husitského krále" Hynek Bítovský z Lichtenburka a podnikal odtud různé vojenské akce. Od července 1464 byl hrad po 10 měsíců sevřen obléhacími oddíly, které si zřídily tábory po obou přístupových stranách. Ani předsunutá fortifikace s Hynkovou posádkou nezabránila vyhladovění a obsazený hrad obdržel Volfgang Krajíř z Krajku. Jeho syn Lipolt hrad obnovil a Cornštejn tak ve funkci centra jeho panství nahradil zpustlý Frejštejn.
Dílem Krajířů bylo předhradí se dvěma baštami, které vzniklo do konce století, štíhlá vížka u vstupu do jádra a schodišťový přístavek při severním paláci. Po zkušenostech z obléhání bylo předsunuté opevnění vylepšeno stavbou dosud stojící kamenné věže a došlo k výstavbě opevnění na hřebeni před hradem. Vedle pasivního prvku štítové zdi postavili nad úboční cestou okrouhlou dělovou baštu a cesta byla přepažena zdí. Nová zeď se dvěma branami také přihradila plochu pod hradním hřebínkem na západě. Ještě v polovině 16.stol. vznikla vstupní budova hradu a některá další stavení. V roce 1576 opět hrad připadl k Bítovu a následně zpustl. 
Necitlivá památková obnova nedávné doby postihla část zříceniny, jejíž zbytek nadále chátrá.
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Frejštejn

Rozsáhlá zřícenina na strmém výběžku do údolí Dyje nad obcí Podhradí. Patří k nejstarším šlechtickým založením na Moravě, neboť r.1251 se připomíná v držení pánů erbu tří leknínových listů z nedaleké rakouské Trnavy (Unterthürnau). Na Moravě se angažovali v zeměpanských službách a některé větve se u nás usadily (Miroslav, Myslibořice). 
Nejznámějším příslušníkem rodu byl Vikart z Trnavy, který se pohyboval v okruhu Přemysla Otakara II. a byl purkrabím na Vranově. Hrad byl někdy v letech 1283-86 dobyt Rakušany, neboť se na něm usadila loupežná družina. S trestnou výpravou na své území souhlasil i mladý král Václav II., který za pomoci Záviše z Falkenštejna potíral lupiče v jiných částech Moravy.
Nejstarší část hradu je sice značně pobořena, ale je zřetelně vidět, že měla tu nejúspornější bergfritovou dispozici, jaká je jen možná. Ovál (30 x 17 m) hradby byl na jednom konci ukončen válcovým bergfritem, který se zachoval jen v základech, na druhé straně je zkosený. Uvnitř miniaturního nádvoří stál jen dvouprostorový patrový palác.
Jádro návazně obklopil pětiúhelník masivní hradby a na severu stála kaple, která se připomíná 1347. První brána zmizela, ale stála za šíjovým příkopem a vedl k ní most, jenž navazoval na skalisko na druhé straně příkopu. Výstavba byla přerušena zmíněným dobytím. Zřejmě teprve v první třetině 14.stol. na kapli navázal velký trojpodlažní palác s pravoúhlými okny. Z jeho suterénu vedla do svahu výpadní branka.
Roku 1354 byl na hradě královský purkrabí Petr Hecht z Rosic, jenž obhospodařoval také Vranov, ale král Zikmund ho r.1422 zapsal Lipoltovi Krajířovi z Krajku. 
Nepokojné časy husitských válek přinesly opevnění hradu parkánovou zdí s hranolovitými baštami. Stalo se tak do r.1440, neboť tehdy byl jako "peleš lotrovská" z rozhodnutí stavů vykoupen z rukou Jana Krajíře z Krajku a měl být pobořen. Zda k tomu došlo nebo byl obnoven nevíme. V každém případě ještě po polovině stol. vystavěli polygonální baštu a snad tehdy byl dolní hrad rozdělen na dvě části. Při rozpouštění krajířského zboží v r.1487 byl však hrad pustý.
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