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Kámen

Hrad Kámen

a tvrze

Hrady, kromě toho, že plnily obytnou a hospodářskou funkci, vznikaly zejména
z obranných důvodů. V pohnutých dobách poskytovaly útočiště nejen stálým obyvatelům,
ale i v blízkém okolí žijícím lidem. Sloužily také jako strážci obchodních cest nebo
zemských hranic. Architektura hradů se těmto základním funkcím podřizovala.
Tvrz

Hrad

Zřícenina

První písemná zmínka o hradu Kámen je z roku 1316. Rozsáhlé skalisko, na kterém je hradní komplex
vybudován, mu určilo i jméno. Krutá pověst o třech pannách a mrtvém dítěti, která se o hradě vypráví, by mohla někoho od návštěvy gotického hradu odradit. Útlocitný návštěvník by se ale připravil
o návštěvu unikátního muzea motocyklů, o možnost prohlédnout si, jak se zde bydlelo v 19. století, či o středověkou atmosféru starého paláce. Hrad je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov.

www.dedictvivysociny.cz

www.hradkamen.cz
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Doupě

Hrad Roštejn
Dobře zachovaný hrad, který
se vypíná na skalnatém vrcholu
kopce, postavili ve 14. století páni
z Hradce. Na jeho severním konci se tyčí
bergfrit – věž velmi neobvyklého půdorysu zploštělého sedmiúhelníka s tupým
břitem, která nabízí pěkný výhled do
okolí. Objekt je v současnosti v majetku
kraje Vysočina a sídlí zde pobočka Muzea
Vysočiny Jihlava, takže jeho brány jsou
návštěvníkům otevřené.
V hradních interiérech je umístěna stálá expozice, která dokumentuje historii
hradu a způsob života a řemeslný um
našich předků v této oblasti Vysočiny. Zajímavostí je Erbovní sál – stěny sálu jsou
vyzdobeny téměř sedmi sty erby – a Botanický sál – na stěnách je unikátní vyobrazení téměř tří set užitkových a léčivých
rostlin a dřevin.

www.rostejn.wz.cz

3

Ledeč nad Sázavou
Hrad
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Rozsáhlý komplex ledečského hradu se majestátně vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou. Původní raně gotický hrad z poloviny 13. století byl v průběhu historie přestavován pozdně
goticky, renesančně i barokně – tak, jak se měnily potřeby a vkus majitelů, kteří se zde často střídali.
K návštěvě hradu již zdálky zve nově zpřístupněná okrouhlá věž, která dominuje celému hradnímu areálu
i městu samotnému. Po zdolání 111 schodů se návštěvníkovi otevírá krásný výhled do širého okolí. V prostorách hradu je umístěno městské muzeum.

www.ledecns.cz

Rozkoš u Humpolce
Zřícenina hradu Orlík

Hrad, založený v poslední třetině 14. století, představuje zástupce tzv. blokové dispozice, přičemž
její extrémně miniaturní rozměry způsobily, že věž musela ztratit svou obytnou funkci a stala se
bergfritem – věží útočištnou. V případě ohrožení poskytovala obyvatelům hradu poslední útočiště,
v případě míru ovšem k obytným účelům nesloužila. Nebyla k tomuto poslání ani vybavena. Hrad je v sezóně
přístupný veřejnosti a žije bohatým kulturním životem.

www.hrad-orlik.cz
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Lipnice nad Sázavou
Zřícenina hradu Lipnice

Mohutný hrad, založený pány z Lichtemburka na počátku 14. století, nabízí návštěvníkům za příznivého počasí nádherný pohled nejen na osady a městečka v okolí, ale i na vzdálené hřebeny Železných
hor, Žďárských vrchů či Krkonoš. Skvostem hradu je kaple sv. Vavřince z 1. čtvrtiny 14. století, která je
výjimečná velikostí a původně samostatným umístěním na hradním nádvoří, jak tomu bývalo na královských
hradech. V mohutných hradních sklepích se nachází bývalá hodovní síň pánů z Lipé, v prvním patře věže Samson pozdně gotická soudní síň. Hradní expozici doplňuje množství kamnových kachlů, které byly nalezeny
v sutinách při opravách hradu v průběhu 20. století.

www.hrad-lipnice.eu
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Chřenovice

Zřícenina hradu Chřenovice

Zřícenina raně gotického hradu pochází z konce 13. století. Jejím zakladatelem byl zřejmě Léva
z Janovic. Z hradu, který se již v roce 1545 uvádí jako pustý, se do dnešních dnů dochovala výrazná válcová věž – bergfrit (obranná věž vystavěná na nejohroženějším místě, převážně u vstupu do
hradu), předhradí, příkopy, valy a zbytky hradeb.
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Panská Lhota

Zřícenina hradu Rokštejn

Z jednoho z nejstarších moravských hradů je dnes již jen malebná zřícenina na skalnaté vyvýšenině
nad říčkou Brtnicí. Návštěvníka vítá již z dálky silueta obnovené čtyřhranné hradní věže a stěny horního paláce ze 14. století. Možnost neomezeně se procházet celým areálem postupně obnovovaného
hradu je určitě jedinečným zážitkem.
Rokštejnská zřícenina nabízí návštěvníkovi nejen gotickou architekturu, ale také vyhlídku do okolní krásné
přírody údolí Brtnice.

www.brtnice.cz

Zříceniny na Bystřicku
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Dvořiště

Zřícenina hradu Aueršperk
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Vír

Zřícenina hradu Pyšolec

Trojici hradních zřícenin v blízkosti Bystřice nad Pernštejnem lze zdolat v průběhu jednoho dne a dopřát si
okouzlující výlet v malebné přírodě.
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Pivonice

Zřícenina hradu Zubštejn

Strategické umístění na jedné z nejvyšších kót v okolí (687 m n. m.) pasovalo hrad do role obránce
obchodní cesty lemující řeku Svratku z Brna až do Poličky. Byl zbudovaný jako správní centrum kolonizovaného území ve 2. polovině 13. století pány z Medlova, předků rodu znaku zubří hlavy. Před polovinou 15. století se dostává do držení rodu Pernštejnů. V roce 1547 se uvádí jako pustý. Impozantní pozůstatky
hradu dodnes připomínají jeho dávnou slávu a rozvaliny umožňují jedinečný výhled do dalekého obzoru.

Hrad se vypíná na romantické ostrožně
nad řekou Bystřicí. Byl zbudován okolo
poloviny 13. století jednou z větví pánů
z Pernštejna. Poprvé je připomínán ve spojení
s Jimramem z Pernštejna, používajícím též přídomku z Aueršperka. Na počátku 15. století je
hrad již uváděn jako pustý. Do dnešních dnů se
zachovaly pozůstatky masivní válcové věže a pak
torza několika zdí.

Rozsáhlý areál hradu byl zbudován v průběhu 13. století jako středisko samostatného panství. Hrad byl několikrát během
svého trvání obléhán a pobořen. Rozsáhle opevněný areál byl rozdělen na tři části. Hradu vévodila mohutná věž, která měla v průměru přes 11 metrů. Zajímavostí bylo, že věž byla dokola opatřena
vlastní hradbou. Hrad zanikl ve druhé polovině
15. století. Do dnešních dnů se zachovaly především mohutné pozůstatky hradního paláce a věže.

Zříceniny v okolí Dalešické a Mohelenské
vodní nádrže
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Dukovany

Zřícenina hradu Rabštejn
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Hartvíkovice

Zřícenina hradu Kokštejn

Několik hradních zřícenin se vzhlíží v hladině Dalešické a Mohelenské vodní nádrže. Přestože jsou dnes jejich
zbytky pouze odrazem zašlé slávy, rozhodně stojí za návštěvu.
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Plešice

Zřícenina hradu Holoubek

Na pravém břehu meandrující řeky Jihlavy, vlévající se do Dalešické přehrady, se tyčí na konci skalního
ostrohu zbytky gotického hradu Holoubek. Romantický název získalo sídlo dle symbolu letícího holuba, kterého měli ve znaku jeho zakladatelé páni ze Starče. Zřícenina je přístupná po červené turistické
trase asi 1 km severně od obce Plešice.

Jen několik kilometrů od ohromných věží
atomové elektrárny se na strmé skále nad
řekou Jihlavou rozkládají trosky hradu
Rabštejna. Čas se na někdejším mohutném sídle
nelítostně podepsal, dnes zde můžeme nalézt jen
zbytky zdí bez jakýchkoli detailů a pozůstatky
předhradí. Jeho trosky jsou přístupné po červené
turistické značce od Mohelna nebo Kramolína či
po zelené z Dukovan. Návštěvníkům hrad nabízí
zejména v podzimním období krásný výhled na
okolí s vodní nádrží Mohelno.

Skalní masiv tyčící se do výšky necelých 50 m
nad hladinou Dalešické přehrady byl od
14. století místem, kde stával gotický hrad
zvaný Kufštejn, Kopštejn nebo také Kokštejn.
Do dnešní doby se nám fragmentárně zachovaly
některé části hradu a zejména pozůstatky fortifikačního systému v jeho blízkosti. Skalní útvar
nazývaný Kufštejn se původně vypínal do výšky
přes 100 m nad řekou Jihlava, dnes je do poloviny
zatopen Dalešickou přehradou. Po první světové
válce získalo místo název na počest amerického
prezidenta Wilsonova skála a byla zde vybudována vyhlídka.
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Nový Jimramov
Zřícenina hradu Štarkov
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Golčův Jeníkov
Tvrz

16

Kamenice u Jihlavy
Tvrz

Nevelký hrad Štarkov byl založen
v průběhu 14. století pány z Kunštátu a jeho historie je s tímto rodem spojena až do 1. poloviny 15. století.
Hrad se za držení pernštejnského purkrabího Vaňka stal sídlem loupeživých tlup,
a proto byl na konci 15. století pobořen.
Zřícenina hradu je položena v romantickém skalnatém prostředí, některé průrvy
mezi jednotlivými skalními útvary jsou dodnes vyzděny. Zachovány jsou též zbytky
okrouhlé věže.

Jedna z nejmladších věžovitých tvrzí na
našem území byla postavena nákladem
císařského generála Martina Maxmiliána
z Goltze v letech 1650–1653. Goltz získal panství
darem za věrné služby císaři poté, co bylo zkonfiskováno Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy. Objekt dnes
sloužící ke galerijním a výstavním účelům a je celoročně přístupný veřejnosti.

www.golcuv-jenikov.cz

Stávající podobu získala tvrz v průběhu
16. století, kdy došlo k výrazným stavebním úpravám, během nichž byla část
stavby zvýšena o jedno patro a pohltila původní
gotické jádro. Fasáda celého objektu je zdobena
psaníčkovým sgrafitem, na severním průčelí byly
v roce 2009 odkryty tři mravně náboženské výroky. Tvrz dnes slouží potřebám muzea.

www.kameniceujihlavy.cz
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Pyšel
Tvrz
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Nárameč
Tvrz

Praha

Jihlava

Gotická tvrz ze 14. století je jedním z nejzachovalejších středověkých sídel drobné
šlechty u nás. Dvoupatrová kamenná budova se sedlovou střechou a řadou gotických detailů stojí v zahradě usedlosti č. p. 46.

Tvrz se připomíná k roku 1379, ale již
v roce 1561 je uváděna jako pustá. Dochovala se pouze neomítnutá dvoupatrová
podsklepená věž obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,7×11,5 metru se zdmi silnými až 2 metry. Dnes je tvrz součástí venkovské usedlosti.

Brno

Hrady a tvrze

Tvrz

Zřícenina

Hrad

www.dedictvivysociny.cz

Neprodejné.

Hrady a tvrze prezentované v publikaci

Další zajímavé hrady a tvrze kraje Vysočina
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Hrad Kámen, Kámen 49°25‘27.576“N, 15°0‘50.784“E
Hrad Roštejn, Doupě 49°15‘6.635“N, 15°25‘34.526“E
Hrad Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou 49°41‘48.404“N, 15°16‘51.772“E
Zřícenina hradu Orlík, Rozkoš u Humpolce 49°32‘40.591“N, 15°22‘56.991“E
Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou 49°36‘50.57“N, 15°24‘45.51“E
Zřícenina hradu Chřenovice, Chřenovice 49°42‘30.087“N, 15°14‘8.026“E
Zřícenina hradu Rokštejn, Panská Lhota 49°20‘2.043“N, 15°43‘34.782“E
Zřícenina hradu Zubštejn, Pivonice 49°31‘49.46“N, 16°19‘35.982“E
Zřícenina hradu Aueršperk, Dvořiště 49°32‘18.627“N, 16°18‘14.258“E
Zřícenina hradu Pyšolec, Vír 49°32‘40“N, 16°20‘4.225“E
Zřícenina hradu Holoubek, Plešice 49°10‘17“N, 16°3‘0“E
Zřícenina hradu Rabštejn, Dukovany 49°5‘48.772“N, 16°9‘13.002“E
Zřícenina hradu Kokštejn, Hartvíkovice 49°9‘46.99“N, 16°5‘21.48“E
Zřícenina hradu Štarkov, Nový Jimramov 49°38‘21.571“N, 16°10‘16.043“E
Tvrz Golčův Jeníkov 49°48‘50.825“N, 15°28‘41.316“E
Tvrz Kamenice u Jihlavy 49°21‘59.26“N, 15°46‘41.396“E
Tvrz Pyšel 49°15‘2.445“N, 16°3‘59.543“E
Tvrz Nárameč 49°15‘51.7“N, 15°58‘38.29“E

Hrad Sádek, Čáslavice 49°9‘28.758“N, 15°48‘14.445“E
Zřícenina hradu Čalonice, Dalešice 49°8‘17“N, 16°5‘59“E
Zřícenina hradu Dalečín, Dalečín 49°35‘32.597“N, 16°14‘37.281“E
Zřícenina hradu Dub, Tasov 49°16‘52.98“N, 16°4‘43.1“E
Zřícenina hradu Janštejn, Janštejn 49°16‘20.797“N, 15°20‘39.081“E
Zřícenina hradu Kozlov, Kozlany 49°10‘29.763“N, 16°2‘55.174“E
Zřícenina hradu Kraví Hora, Kuroslepy 49°8‘21.075“N, 16°13‘46.131“E
Zřícenina hradu Lamberk, Březník 49°9‘56.355“N, 16°10‘5.692“E
Zřícenina hradu Mitrov, Mitrov 49°25‘52.08“N, 16°12‘51.711“E
Zřícenina hradu Mostiště, Mostiště 49°22‘44.439“N, 16°1‘3.714“E
Zřícenina hradu Ronov, Ronov nad Doubravou 49°34‘7.771“N, 15°47‘0.079“E
Zřícenina hradu Ronovec, Břevnice 49°39‘15.344“N, 15°37‘7.797“E
Zřícenina hradu Sedlec, Sedlec 49°9‘59.056“N, 16°10‘14.015“E
Zřícenina hradu Štamberk, Řásná 49°12‘46.793“N, 15°22‘41.319“E
Zřícenina hradu Templštejn, Dolní Heřmanice 49°18‘19.98“N, 16°2‘16.004“E
Zřícenina hradu Bukov (Lísek), Střítež (ZR) 49°26‘36.72“N, 16°13‘59.19“E
Tvrz Melechov, Kouty 49°39‘1“N, 15°18‘4“E
Tvrz Kralice nad Oslavou 49°12‘0.484“N, 16°12‘6.405“E
Tvrz Durnštejn s mlýnem (hamrem), Pořežín 49°34‘30.223“N, 15°48‘45.258“E
Tvrz Proseč 49°35‘59.16“N, 15°19‘50.684“E
Tvrz Přímělkov 49°20‘24.999“N, 15°43‘53.283“E
Tvrz Sudkův Důl 49°24‘19.17“N, 14°55‘37.346“E
Tvrz Štěměchy 49°11‘30.821“N, 15°42‘58.125“E
Tvrz Vříšť 49°38‘5.449“N, 16°7‘8.181“E
Tvrz Žďár nad Sázavou 49°33‘49.405“N, 15°56‘15.999“E
Tvrz Želetava 49°8‘49.898“N, 15°40‘17.96“E
Tvrz Železné Horky 49°37‘58.43“N, 15°44‘52.884“E

www.dedictvivysociny.cz

www.dedictvivysociny.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Investice do vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a krajem Vysočina.
Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, květen 2011,
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Neprodejné.

