
 „SLOVY nelze popsat, ocenit, vysvětlit podmanivou sílu nejkrásnějšího 

hradu v zemi s minulostí odrážející historii Kilkenn a Irska, počínaje Tudorovci, 

Cromwellem, Konfederací Kilkenny a trvalým spojením se synonymem Kilkenny.“ 

 

Ballybur castle je prostě dech beroucí.  

Pět pater vysoký tudorovský hrad se strážní  

rozhlednou, starobylé sídlo klanu Comerford,  

postavený Richardem Comerfordem roku  

1588 za vlády Alžběty I.  

 

Má autenticitu, která nemá v Irsku obdoby a na rozdíl od hradu Kilkenny, 

který je mišmašem z různých období, Ballybur je prostý, ale důstojný 

nádherný hrad.  

 Za účast v neúspěšném Jacobitském povstání obyvatelé hradu 

možná zaplatili těžší cenu než většina ostatních. V době, kdy byly 

Kilkenny považovány za hlavní město Irska, papežský nuncius 

arcibiskup Giovanni Battista Rinuccini  pobyl na hradě 

Ballybur v roce 1645 na své cestě do Kilkenn na velmi 

důležitou konfederaci. Tato skutečnost vlastníkům hradu 

později, když přišel Cromwell, přitížila. Jako známku 

vděku obdrželi od arcibiskupa růženec, který se dochovává a vystavuje 

do současnosti. 

 

 

Současnost hradu 

Tento nejtajnější ze skrytých drahokamů byl zachráněn od krachu chytrým a 

zručným Skotem s láskou k dědictví Kilkenn, který pečlivě obnovil tento 

důležitý mezník postavený za vlády královny Alžběty I. a který se nyní se 

vrací do své bývalé slávy v době panování královny Alžběty II. 

Mladý muž z oblasti Dunfermline 

ve Skotsku a jeho manželka přišli 

do Kilkenn začít nový život v roce 1978 a hrad koupili od rodiny 

Marnellových v roce 1979. Grayova rodina odvedla při opravě hradu 

skvělou práci. 

Příjezd Grayových do Kilkenn nebyla náhoda. Frankova manželka 

Aifric je dcerou velkého irského učence, Colm O'Lochlainna, 

dobrovolníka povstání v roce 1916, který byl z Kilkenn. Takže pro 

umělkyni Aifric to byl návrat domů.  



Ballybur je pětipodlažní věžový hrad z 16. století, 8 km jižně od 

středověkého města Kilkenny. Hrad byl opraven ve stylu bývalé slávy 

za použití stejných technik a materiálů jako při originální stavbě v 16. 

století. Všechny pokoje jsou větší a schodiště širší než u většiny 

známých věžových hradů. S vnějšími rozměry 38x30 metrů, rostoucí do 

výšky 65 stop, je překvapivým rysem Ballybur hradu dostatek světla. 

Úzká okna mají hluboké šikmé parapety, které velmi účinně odklánějí 

světlo.  

 

 

 

Přízemí bylo původně používáno k ukládání 

zboží, lidí a zvířat v dobách nebezpečí. Nyní má 

plně vybavenou kuchyň. Když projdete zadními 

dveřmi, vstoupíte 

na jižně 

orientovanou 

terasu s velkým 

krbem. 

 

 

 

První patro se skládá z obrovské ložnice s postelí s nebesy a výklenky ve stěnách pro spaní. K dispozici je také 

menší dvoulůžkový pokoj a velmi elegantní koupelna, obsahující největší viktoriánskou vanu, jakou jsem kdy 

viděl.  

Ve druhém patře se ocitnete ve velkém prostoru s několika hlubokými výklenky pro spaní ve stěnách. Během dne 

byly tyto výklenky zakryty tapiseriemi a pokoj byl používán jako obytný prostor. Nyní je v tomto podlaží obrovská 

jídelna s dvojnásobnou výškou a stylovým lustrem.  

Pokoj má středověký kamenný 

krb, dlouhý jídelní stůl s 

církevními lavicemi s kapacitou 

až 12 osob. Mimo tento pokoj je 

zde komfortní ložnice obsahující 

dvě postele a okna s výhledem 

na hradní areál, je zde také malá 

kuchyňka pro přípravu lehkých 

jídel, stejně jako velmi elegantní 

sprchový kout s toaletou, 

sprchovým koutem a umyvadlem. 



Třetí patro s klenutým stropem je nyní ložnice. Kdysi to byla 

rodinná kaple. Toto patro má také sprchový kout s WC a 

umyvadlem. Z malé chodby můžete nahlédnout úzkými dveřmi do 

jídelny.  

 

 

Čtvrté a poslední patro byl kdysi salón. Pokoj má dubové trámy 

stropu, kamenný krb a obří lustr, které pomáhají udržet tradiční 

atmosféru. Je zde několik sedátek, stůl a židle, plus krásná ručně 

vytvořená houpačka v jednom z výklenků. 

    

 

Těžké závěsy umožňují prožít v pokoji velmi příjemný večer. Čtyři okna nabízejí nádherný výhled. K dispozici je 

také tajná místnost, dříve používaná například jako vězení. Schody vedou až k hradbám, kde jasného dne 

můžete vidět horu Leinster a Slievenamon. 

Ballybur je okouzlující a Grayovi na opravu tohoto klenotu použili originální materiály (například dub nebo 

mramor), ikdyž to znamenalo velké náklady a hodně práce. Hodně času strávili také hledáním vhodných kousků 

na zařízení interiéru. A se zvelebováním stále pokračují. 

 

Hrad Ballybur slouží nyní k luxusní self-catering rekreaci, kde si můžete užít nezapomenutelný pobyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


