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Budišov
Zámek

Zámky vznikaly již od 15. století, za zlatý věk zámků se ovšem pokládá až 17. a 18. století,
tedy období baroka. Základem pro vznik nového typu obydlí šlechty byla především touha
po reprezentativním bydlení a pohodlí, kterou pevnostní hrady, nepohodlné a mnohdy
těžko přístupné, nemohly vyplnit. Koncem 18. století se stavební aktivita soustřeďovala
zejména na výzdobu interiérů a budování zahrad a parků kolem zámků.
Zámek

Ve 13. století vodní tvrz, od 16. století renesanční sídlo, od 18. století honosný
barokní zámek – to vše byly v průběhu historie podoby budišovského zámku. Od
roku 1974 převzalo zámek do správy Moravské zemské muzeum, které zde umístilo depozitáře přírodovědných oddělení přístupné veřejnosti. Depozitář nabízí návštěvníkům možnost prohlédnout si jedinečné přírodovědné sbírky. V místních historických interiérech proto nepotkáte bílou paní, ale vycpaného medvěda či lva. Za návštěvu stojí také
park se čtyřmi rybníky, vybudovaný ve 20. letech 18. století částečně ve francouzském stylu.
Původně obsahoval i bohatou sbírku plastik, do dnešní doby se však zachovaly pouze
sochy sfing a Atlase.

www.dedictvivysociny.cz

www.mzm.cz
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Jaroměřice nad Rokytnou
Zámek

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. poloviny 18. století u nás
i v Evropě. Barokní podobu zámek získal v letech 1700–1737 za Questenberků. Projekt přestavby
vypracoval známý rakouský architekt Jakub Prandtauer. Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice nad
Rokytnou centrem kulturního života, který zde organizoval Jan Adam Questenberk (1678–1752). Jaroměřice
tehdy měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu. Kapelníkem zámecké kapely byl také známý
český hudební skladatel František Václav Míča, který je autorem vůbec první české opery „O založení města
Jaroměřic“. Státní zámek nabízí několik prohlídkových okruhů.
Za zámkem se rozkládá zahrada francouzského typu, na kterou na druhé straně říčky Rokytné navazuje rozsáhlá část v anglickém stylu. Navštívit lze i přilehlý kostel sv. Markéty, postavený spolu se zámkem v duchu
vrcholného baroka.

www.zamek-jaromerice.cz
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Chotěboř
Zámek
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V letech 1699–1702 nechal Vilém Leopold hrabě Kinský na místě gotické tvrze postavit čtyřkřídlé
sídlo italského typu, obklopující ústřední dvůr. V roce 1837 pak panství přešlo sňatkem do rukou
Dobrzenských z Dobrzenic, kteří jej vlastní dodnes. Jan Václav hrabě Dobrzenský byl spoluzakladatelem Městského muzea v Chotěboři. Od roku 1952 sídlí muzeum v chotěbořském zámku. Kolem zámku se
nachází krajinářský park.

www.cekus.eu/muzeum/stala-expozice

Moravské Budějovice
Zámek

Zámek vznikl z iniciativy hraběte Rudolfa Jindřicha ze Schaumburgu mezi lety 1666–1672 spojením
několika renesančních měšťanských domů a radnice. Za hrabat Wallisů byly budovy sjednoceny klasicistní fasádou. V zámku dnes sídlí se svou stálou expozicí Muzeum řemesel Moravské Budějovice,
které je pobočkou Muzea Vysočiny Třebíč.

www.mbudejovice.cz
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Náměšť nad Oslavou
Zámek

Původní hrad ze 13. století byl
moravskými pány ze Žerotína
přebudován v letech 1565–1578
na honosné renesanční sídlo, které se
zachovalo v téměř nezměněné podobě
dodnes. Další majitelé panství, Werdenbergové, nechali provést některé úpravy
interiérů zámku, především slavnostního
sálu (nyní knihovna) s předsálím. Klenby
obou místností vyzdobil malbami v letech
1673–1676 C. Tencalla. Významné období
zažívá Náměšť za vlády Haugwitzů, kteří
panství vlastnili téměř 200 let až do doby,
kdy o majetek v roce 1945 přišli. V letech
1946–1947 byl zámek adaptován na letní
sídlo prezidenta republiky Edvarda Beneše. Projekt této adaptace vypracoval
architekt Otokar Oplatek z Brna. Státní
zámek nabízí prohlídku interiérů. Součástí areálu je malá francouzská zahrada
a anglický park.

www.zamek-namest.cz
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Kamenice nad Lipou
Zámek

Slavnou prastarou lípu, po které nese město Kamenice název, je možné vidět v anglickém parku, který
obklopuje zdejší zámek. Půvabný zámek přestavěný naposledy v 1. polovině 19. století v pozdně
klasicistním stylu v sobě dnes ukrývá sbírky pražského Uměleckoprůmyslového muzea, originální
Muzeum pro všechny smysly a stálou expozici Hračky pro kluky i děvčata. Návštěvníky do zámku lákají ale
i další akce – pravidelně se zde například koná Hračkobraní, letní festival hraček a jejich výrobců. Festival se
snaží zviditelnit klasické české hračky z tradičních materiálů.

www.upm.cz, www.muzeumvsemismysly.cz
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Police
Zámek

Na místě bývalé tvrze byl vystavěn renesanční zámek. Na dobu renesance upomíná na nádvoří
arkáda z toskánských sloupků. V 17. století za Berchtoldů z Uherčic byl zámek barokně přestavěn
a interiéry získaly bohatou štukovou výzdobu, na níž se podílel Baldassare Fontana. Zámku dominuje
pětiposchoďová hranolová věž, která návštěvníkům nabízí výhled do širého okolí. Postupně obnovovaný
zámek je v letních měsících přístupný veřejnosti. K zámku patří rozsáhlý, částečně zalesněný park.

www.obec-police.cz
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Polná
Zámek
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Velké Meziříčí
Zámek

Hrad zde byl založen pravděpodobně na konci 12. století jako
opevněné sídlo na zemské hranici
při křižovatce obchodních cest. Objekt
prošel mnoha stavebními úpravami, několikrát vyhořel, byl svědkem rokování
o míru v době válek s Uhry a důležitých
královských a jiných státních návštěv. Od
roku 1735 sloužil jen jako obydlí panských
úředníků. Dnes zde sídlí městské muzeum
s bohatými sbírkami a rozsáhlý areál slouží
kulturním a společenským potřebám obce.

Jeden z nejstarších kamenných šlechtických hradů na Moravě byl postaven na skále nad řekou Oslavou kolem roku 1230. Románsko-gotický hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Barokní úpravy zámku byly realizovány po velkém požáru města roku 1723 (pražský stavitel Ferdinand
Václav Špaček). Vzhled předhradí byl výrazně změněn regotizací na konci 19. století, kdy byly věže a brány
ukončeny zdobným cimbuřím, na které byly mezi válkami osazeny šindelové střechy. Návštěvníci mohou
zhlédnout stylově zařízené zámecké pokoje s připomínkou císařských manévrů v Meziříčí a expozice městského muzea. V sousedství zámku se nachází rozsáhlý zámecký park, který je volně přístupný.

www.muzeum-polna.cz

www.muzeumvm.cz
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Telč

Zámek

Historie zámku začíná již ve 2. polovině 14. století, kdy páni z Hradce vybudovali v Telči gotický
hrad, který měl především obranný charakter. Osvícený Zachariáš z Hradce nechal v polovině
16. století starý hrad přestavět a rozšířit o nové renesanční paláce. První fázi přestavby provedl
Leopold Estreicher, stavitel z nedalekých Slavonic. Z této doby pochází sgrafitová výzdoba Malé hodovní
síně a Klenotnice. K dalším pracím si Zachariáš z Hradce pozval zkušeného italského stavitele Baldassara
Maggiho. Ten se podílel na výstavbě a výzdobě reprezentační palácové budovy s řadou renesančních sálů
zdobených dřevěnými kazetovými stropy. Zajímavým uměleckým dílem je štuková výzdoba kaple Všech svatých (1580), kde pod mramorovým náhrobkem odpočívá mecenáš této krásy Zachariáš z Hradce a jeho první
manželka Kateřina z Valdštejna. Zámek nabízí několik prohlídkových tras. Kromě toho lze navštívit zámeckou zahradu, park, další výstavní prostory a muzeum.

www.zamek-telc.eu, www.muzeum.ji.cz
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Žirovnice
Zámek
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Hrad zde byl založen ve 2. polovině 13. století, ale první písemná zmínka o něm pochází z roku
1345, kdy objekt patřil Oldřichovi z Hradce. Dnešní podobu mu daly úpravy v 16. a 17. století, kdy
byl přestavěn na zámek. V arkádách i v interiérech se dochovala unikátní fresková výzdoba z konce
15. století, kdy panství koupil Václav Vencelík z Vrchovišť a hned začal s přestavbou a rozšiřováním hradu.
Fresky, kterými nechal hrad vymalovat, můžeme i dnes vidět v Zelené světnici, Rytířském sále, Kapli a na
stěnách ochozů na nádvoří.
Žirovnice je známa jako „město perleti“ a Muzeum knoflíkářství a perleťářství, které se v zámku také nachází,
nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se více o životě a zručnosti zdejších „čamrdářů“ (knoflíkářů). Zámek
je přístupný veřejnosti.
K zámku patří i nedaleko stojící špýchar, ve kterém lze navštívit expozici venkovských tradic a řemesel.

www.zirovnice.cz

Brtnice
Zámek

Zámek v Brtnici představuje vývojově složitý a postupně narůstající areál s rozsáhlým středověkým
jádrem, vystavěný na ostrožně nad malebným městečkem. Brtnický hrad dal vystavět Zdeněk z Valdštejna v období husitských válek. V 16. století se na přestavbě hradu v duchu renesance podílel pravděpodobně Baldassare Maggi. Po Bílé hoře získali jako konfiskát panství Collaltové, kteří jej vlastnili až do
roku 1945. Za jejich držení byl vyzdoben tzv. Sál vjezdů, ve kterém se nacházejí obrazy malíře Karla Františka
Töppera zobrazující průběhy císařských návštěv, jež Collaltové na zámku přijímali.

www.brtnice.cz
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Červená Řečice
Zámek

Praha

Jihlava

Areál zámku v Červené Řečici náleží mezi nejhodnotnější reprezentanty tzv. české renesance.
Stavební aktivity jsou spojené především s pražskými arcibiskupy, kteří zámek drželi od jeho vzniku,
s výjimkou necelých 200 let, až do roku 1948. Renesanční výzdoba fasády se zde rozvinula v pestrých
tradičních i originálních ikonografických kompozicích. V lunetových římsách paláce najdeme krásná sgrafita
představující světce, pod římsami pak postavy andělů s výjevem Nanebevzetí Panny Marie. Jednu celou stěnu
zaujímá zobrazení průvodu s vozovým spřežením a s muži na koních. Zámek je veřejnosti nepřístupný.

www.cervenarecice.info

Brno

Zámky

Zámek

Neprodejné.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zámek Budišov 49°16‘30.674“N, 16°0‘45.203“E
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou 49°5‘38.503“N, 15°53‘32.415“E
Zámek Chotěboř 49°43‘30.98“N, 15°40‘25.041“E
Zámek Moravské Budějovice 49°3‘6.098“N, 15°48‘32.091“E
Zámek Náměšť nad Oslavou 49°12‘30.813“N, 16°9‘47.928“E
Zámek Kamenice nad Lipou 49°18‘9.059“N, 15°4‘45.456“E
Zámek Police 48°57‘56.913“N, 15°37‘37.883“E
Zámek Polná 49°29‘14.715“N, 15°42‘51.329“E
Zámek Velké Meziříčí 49°21‘28.464“N, 16°0‘43.964“E
Zámek Telč 49°11‘6.606“N, 15°27‘5.39“E
Zámek Žirovnice 49°15‘6.825“N, 15°11‘2.513“E
Zámek Brtnice 49°18‘20.229“N, 15°40‘26.793“E
Zámek Červená Řečice 49°30‘38.012“N, 15°10‘42.104“E

Další zajímavé zámky kraje Vysočina
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zámek Čížkov 49°26‘24.868“N, 15°7‘8.649“E
Zámek Dukovany 49°4‘55.307“N, 16°11‘41.603“E
Zámek Herálec 49°31‘50.506“N, 15°27‘16.153“E
Zámek Horní Cerekev 49°19‘8.009“N, 15°19‘50.499“E
Zámek Hostačov 49°50‘53.002“N, 15°29‘33.228“E
Zámek Hrotovice 49°6‘29.728“N, 16°3‘24.838“E
Zámek Jamné 49°25‘44.908“N, 15°43‘10.338“E
Zámek Jemnice 49°1‘2.505“N, 15°34‘19.255“E
Zámek Jimramov 49°38‘15.205“N, 16°13‘27.217“E
Zámek Jinošov 49°13‘36.07“N, 16°11‘33.83“E
Zámek Kněžice 49°15‘58.658“N, 15°40‘17.268“E
Zámek Krasonice 49°6‘55.675“N, 15°36‘49.599“E
Zámek Krhov 49°6‘3.7“N, 16°1‘3.57“E
Zámek Křižanov 49°23‘27.074“N, 16°6‘40.998“E
Zámek Kvasetice 49°34‘35.826“N, 15°30‘25.206“E
Zámek Lesonice 49°6‘28.841“N, 15°45‘20.695“E

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

www.dedictvivysociny.cz

Zámky prezentované v publikaci

Zámek Libice nad Doubravou 49°44‘40.96“N, 15°42‘09.37“E
Zámek Libkova Voda 49°22‘31.53“N, 15°11‘29.16“E
Zámek Litohoř 49°4‘4.809“N, 15°45‘57.988“E
Zámek Luka nad Jihlavou 49°22‘17.469“N, 15°42‘6.661“E
Zámek Lukavec 49°33‘47.64“N, 14°59‘4.04“E
Zámek Maleč 49°46‘15.70“N, 15°40‘45.10“E
Zámek Moravec 49°26‘22.746“N, 16°8‘34.415“E
Zámek Myslibořice 49°6‘9.261“N, 15°59‘0.09“E
Zámek Nové Město na Moravě 49°33‘41.633“N, 16°4‘32.004“E
Zámek Nový Rychnov 49°23‘1.07“N, 15°21‘51.73“E
Zámek Okříšky 49°14‘33.3“N, 15°45‘58.771“E
Zámek Osová 49°19‘46.876“N, 16°11‘39.001“E
Zámek Pacov 49°28‘24.48“N, 15°0‘10.78“E
Zámek Pelhřimov 49°25‘50.808“N, 15°13‘18.399“E
Zámek Proseč – Obořiště 49°24‘26.832“N, 15°7‘42.853“E
Zámek Přibyslav 49°34‘29.26“N, 15°44‘27.849“E
Zámek Puklice 49°21‘35.998“N, 15°38‘59.286“E
Zámek Radešín 49°28‘16.931“N, 16°5‘14.27“E
Zámek Stránecká Zhoř 49°22‘41.619“N, 15°55‘30.738“E
Zámek Světlá nad Sázavou 49°40‘2.45“N, 15°24‘29.03“E
Zámek Třebíč 49°13‘2.415“N, 15°52‘23.33“E
Zámek Třešť 49°17‘40.913“N, 15°29‘14.031“E
Zámek Úsobí 49°30‘59.35“N, 15° 30‘ 08.00“E
Zámek Valeč 49°8‘51.21“N, 16°2‘8.759“E
Zámek Větrný Jeníkov 49°28‘32.48“N, 15° 28‘ 42.39“E
Zámek Vilémov 49°48‘33.77“N, 15°31‘44.051“E
Zámek Vyklantice 49°33‘14.933“N, 15°2‘20.573“E
Zámek Žďár nad Sázavou 49°35‘1.038“N, 15°56‘12.466“E

www.dedictvivysociny.cz

www.dedictvivysociny.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
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