PELHŘIMOV A OKOLÍ
HRAD ORLÍK
Počátky hradu spadají do druhé pol. 14. stol. Od roku 1496,
kdy bylo panství prodáno Janu Trčkovi z Lípy, změnil hrad několikrát majitele. Dalšími byli Jan Říčanský z Říčan a Kryštof Karel z Roupova, který hrad nechal zpustnout a který byl zároveň
i posledním českým pánem na Humpolci a panstvích okolo.
Po roce 1945 byl areál hradu centrem mládežnických akcí
a zábav. V 70. letech 20. stol. byl hrad, pro svůj špatný stav,
uzavřen. V roce 1997 byl areál znovu zpřístupněn. Na poč.
21. stol. se podařilo zrealizovat opravu správní budovy. Každoročně se zde konají „středověké slavnosti“, „šermířské
slavnosti“ a další. www.hrad-orlik.cz

LIBKOVA VODA
Zámek je novodobá klasicistní budova, jednopatrová, postavená na místě
bývalé tvrze.
Podle historických záznamů byl zámek
pravděpodobně postaven
Arnoštem Léskovcem (1595).
V roce 2008
byl zámek zrekonstruován
a upraven na apartmány. www.zameklibkovavoda.cz

byl velkostatek Červená Řečice se zámkem zkonfiskován, sloužil
k různým účelům a chátral. V současné době zámek není veřejně
přístupný mimo doby konání festivalu „Slámování“, který se zde
koná každý rok od pátku do neděle třetí víkend v srpnu.
www.cervenarecice.cz

ČERNOVICE
První budovu na stejném místě postavili roku 1640 bratři Paradisové. Po mnohých přestavbách dal zámku nynější podobu kníže
Jindřich Eduard
Schönburg-Hartenstein v roce
18 41. V celém
okolí se nacházejí lipová stromořadí, přímo
u zámku začínají krásné aleje,
které jsou součástí lesoparku.
V současnosti je
zde umístěn Diagnostický ústav sociální péče a zámek není veřejnosti přístupný. www.mestocernovice.cz

HRADY

ČERVENÁ ŘEČICE
Renesanční areál zámku se nachází na jižním okraji městečka
Červená Řečice. V roce 1144 daroval český kníže Vladislav II.
pražskému biskupovi Otovi zalesněnou krajinu při horním
toku řeky Želivky. Mezi sídlišti, která zde vznikla ještě do konce
12. stol., byla
také Řečice,
která se stala
od svého počátku přirozeným centrem
rozsáhlého
panství pražských biskupů
a arcibiskupů.
V roce 1948
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PELHŘIMOV
Zámek pánů z Říčan byl snad původně věžovitou gotickou
stavbou asi z 15. stol. Zbytky se nám dochovaly v tzv. Gotické síni
v přízemí zámku
a dokládají, že
tento objekt byl
zakomponován
do městského
opevnění.
Na
tuto
nejstarší
část byla přistavěna další v letech 1550–1551,
kdy Pelhřimov
vlastnil Adam Říčanský z Říčan. Město i zámek zasáhlo několik velkých požárů.
Roku 1707 byla v těsném sousedství zámku přistavěna solnice
(dnes divadlo). Jeden z požárů v roce 1766 zničil nejen část města, ale i budovu zámku. Po opravách, které začaly následujícího
roku, si zámek uchoval svůj vzhled s menšími úpravami dodnes.
Od roku 1849 byl v zámku umístěn c. k. Okresní soud, který zde
působil až do roku 1907. Od roku 1908 byly v zámku expozice
muzea. www.pelhrimovsko.cz
V současné době v budově zámku sídlí Muzeum Vysočiny Pelhřimov a můžete zde navštívit stálé expozice jako Městská šatlava, která ukazuje prostředí
tehdejšího městského vězení.
Nechybí tu vězeňská cela, mučírna či vězeňská kaple a dále
expozici Otec a syn Šejnostové,
týkající se akademických malířů
Josefa a Zdeňka Šejnostových.
Více podrobností naleznete na
www.muzeumpe.cz

ŽELIVSKÝ KLÁŠTER
Klášter byl založen v roce 1139. Původně byl postaven ve slohu
románském a po požáru byl obnoven ve slohu gotickém. Prvním
opatem po obnově kláštera v 17. stol. byl zvolen Siard Falco. Jeho
zásluhou se klášter opět stal duchovním, hospodářským i kulturním centrem. Bylo zde také založeno klášterní filozoficko-teologické studium. První pol. 18. stol. byla dobou velkého rozkvětu
kláštera. Po velikém požáru v roce 1712 byl klášter obnoven ve
slohu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim. V době komunistické éry v roce 1950 byl Želivský klášter zrušen. V budově kláštera
a v prostorách Trčkova hradu byl zřízen internační tábor pro režimu

nepohodlné
kněze a řeholníky. V letech 1957
a ž 19 9 2 b y l a
v klášteře psychiatrická léčebna
(odehrával se zde
děj filmu „Dobří
holubi se vracejí“). Od května
1991 je klášter
obýván řeholní komunitou premonstrátů. www.zeliv.eu

TRČKŮV HRAD
Jednou z částí klášterního komplexu je i pozdně gotický hrad,
který byl postaven po roce 1468 s použitím starších klášterních
budov a sloužil opatovi jako obranný hrad. Burian Trčka z Lípy si
hrad v druhé pol. 16 stol. nechal přestavět na goticko-renesanční sídlo. Po vykoupení celého kláštera a návratu premonstrátů
na Želiv byl hrad využíván k různým účelům. Od 19. stol. byly
v hradu umístěny klášterní muzejní sbírky. V roce 1907 však hrad
podlehl požáru a obnova trvala až do zač. 1. světové války. Za
války se využíval jako lazaret a po válce jako dívčí škola.
Součástí komplexu jsou i ubytovací prostory pro veřejnost, kostel Narození Panny Marie a klášterní pivovar. Vaří se zde pivo
belgického typu a návštěvník má možnost toto pivo i ochutnat.
www.pivovar-zeliv.cz

KAMENICE NAD LIPOU
Původní hrad pocházel ze 13. stol. Několikrát byl přestavěn. Při
klasicistní přestavbě v letech 1839–1842 ztratil zámek renesanční charakter a dostal dnešní podobu. Okolo zámku se rozkládá
anglick ý park
se 700 let starou památnou
lípou. V letech
1945–1998 byla
v zámku dětská ozdravovna
a v roce 1998
zámek přešel do
správy Uměleckoprůmyslového musea (UPM)
v Praze. Každý rok se v areálu zámku koná festival hraček nazvaný „Hračkobraní“. www.kamenicenl.cz, www.upm.cz

ŽIROVNICE
Zakladatelem původního hradu je rod pánů z Hradce. První
zmínka o hradu je z roku 1345, kdy byl majitelem Oldřich z Hradce. V minulosti hrad změnil
několikrát majitele, kterými
byl hrad přestavován. V roce
1964 zámek vyhořel a v letech 1974 až 1992 proběhla
celková obnova zámku. Nyní
je zámek přístupný veřejnosti
a slouží i kulturním účelům.
Najdete zde např.: Expozici
šicích strojů, Expozici perleti (Muzeum knoflíkářství
a perleťářství) a mnoho
dalšího. Nejznámější slavností na zámku jsou „Slavnosti
žirovnického jednorožce“.
www.zirovnice.cz

HRAD KÁMEN
Původně gotický hrad byl postaven v pol. 13. stol. na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. Od roku 1523 hrad téměř
200 let vlastnila jedna z větví významnéh o če s ké h o
rodu Malovců.
V pol. 16. stol.
dosáhlo panství Kámen
největšího
rozmachu. Rytíř Jan Kryštof
Malovec nechal na západním okraji vsi vystavět raně barokní kapli Panny
Marie Sedmibolestné. V průběhu 18. a 19. stol. se držitelé hradu a panství rychle střídali a hrad ztrácel na svém významu.
Po roce 1948 byl hrad poslednímu majiteli vyvlastněn. Od
1. 1. 2003 je hrad Kámen příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Můžete zde navštívit např.: Expozici historických
jednostopých vozidel, expozici bydlení a životního stylu
v 19. a na počátku 20. stol. na panském sídle a další.
http://hradkamen.pacov.info

