VÝLETNÍK

Nejmenší královský hrad
Na strmém kamenném ostrohu v údolí potoka
Vůznice poblíž myslivny Skalka mezi Sýkořicí a
Bělčí, v „zátiší jako v dalekém od světa a při
tom krásném položení,“ jak napsal koncem 19.
století August Sedláček ve své proslulé knize
Hrady, zámky a tvrze Království českého, jsou
ukryté trosky hradu Jenčova (známého též jako
Jinčov, Jencov nebo Jenišov), který je považován za nejmenší královský hrad v Čechách.
Měl pouze nevelký palác o dvou místnostech a
čtverhrannou věž. Kdo a kdy hrad nechal postavit, není jisté. Snad jím byl milovník lovu Václav
I. v první polovině 13. století, snad o století později Jan Lucemburský, od něhož může pocházet i
jméno hrádku. První písemná zmínka o Jenčově pochází až z doby, kdy už byl hrad opuštěný. V
soupise, pořízeném v roce 1686 při převodu křivoklátského panství na hraběte Arnošta Josefa
Valdštejna se o Jenčově píše jako o „starém a pustém“. Příjezdová cesta k hradu vedla po úzké
skalní šíji, přeťaté hlubokým příkopem, jehož hrany spojoval dřevěný most. Sám hrad „nebyl
veliký, ale přepevný a kromě polohy pěkně baví svými zříceninami, poněvadž se jeho zdi do
znamenité výše vypínají,“ píše August Sedláček. Pohled na rozvaliny se od jeho časů příliš nezměnil, snad i díky tomu, že Jenčov je daleko od nejbližších vesnic a zřejmě tedy nesloužil jejich
obyvatelům jako lom stavebního kamene, jak tomu bylo u jiných hradů. Trosky hradních zdí se
zdvihají až ke stropu přízemí, ve zdech se dochoval také obrys vstupu nebo klenuté okno. Palác
hradu byl dlouhý pouze osmnáct metrů a široký devět, věž na nejzazším místě ostrohu měla
osm na deset metrů a přes dva metry silné zdi. Vchod do věže byl z prvního patra paláce po
dřevěném můstku. Romantický půvab trosek umocňuje výjimečná přírodní scenérie, které je hrad
součástí. Trosky Jenčova se totiž nachází v Národní přírodní rezervaci Vůznice (213 hektarů),
která chrání unikátní přírodní prostředí s cennou faunou a ﬂórou v údolí potoka Vůznice a jeho
přítoků. Trosky, o které od roku 1998 pečuje Spolek na ochranu zřícenin hradu Jenčova, jsou
vzhledem k poloze v národní přírodní rezervaci přístupné jen po značené turistické cestě.
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