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_historie panství

p

Uistoriep osídleníp územíp kolempČervenépŘečicep začínáp užp vp doběp knížecíchpČechEp Rokup PPTTp darovalp knížep Vladislavp __Ep pražskémup
biskupovip´tovipzalesněnoupkrajinuppřiphornímptokupřekypŽelivky0pkdeppakpdalšípbiskupovépzakládalipnapvymýcenéppůděpnovéposadyEp
/ezipnovýmipsídlišti0pkterápvzniklap ještěpkoncempPNEpstolE0pbylaptaképŘečice0pkterápsepstalapodpsvéhoppočátkuppřirozenýmpsprávnímp
centremp rozsáhléhop panstvíp pražskýchp biskupůp ap arcibiskupůp Mmělop ažp 65p osad2Ep ´p vznikup tvrze0p kteráp stálap nap místěp dnešníhop
panstvíp Mp zámkup 20p nejsoup písemnép zprávyEp Šxistencep nedalekéhop želivskéhop klášterap všakp napovídá0p žep počátkyp oboup církevníchp
středisekpjsouppodobnéEpVykopávkypprovedenépvprocepP6NBpnapnádvoříchpzámkupodhalilypkosternípnálezypdatovanéppodlepnalezenýchp
záušnicpdopNEppolEpPNEpstolEpPísemnéppramenypsepzmiňujípipopprvnímpkostelu0pkterýpstálpvepvsiE
Gap koncip P3Ep stolEp zap biskupap Tobiášep zp Aechyněp MPN8-)PN672p bylap tvrzp spolup sp kostelemp opevněnap protip nájezdůmp ´typ
Araniborského0ppozdějipprotipVítkovcůmEp´dpPEppolovinypPTEpstoletípbylopsídlopoznačovánopstřídavěpjakophradpMpoprvépvprocepP3332pčip
tvrzp ap bylop sídlemp purkrabíhop ap dalšíchp hospodářskýchp úředníků0p kteříp spravovalip celép panstvíEp ´sobníp návštěvyp arcibiskupůp bylyp
řídkéEpRokupP3-Tp navštívilpŘečicip sep svýmpdoprovodemp arcibiskupp Fanpzp Fenštejnap spdoprovodem0p vpněmžpseppřipomínáp takép jehop
generálnípvikářpFanpzpPomukupMpozdějšípsvEpFanpGepomuckýp)pzmíněnpjakopdoktorpsvatéhoppísmapspolupspprobošty0pkaplany0ppísařempap
veřejnýmpnotářem2EpPodruhépnavštívilparcibiskuppipFanpzpPomukupŘečicipvprocepP36NE
Řečicképpanstvípposlézeppřešlopdopsvětskýchprukou0paptoptěsněppředpzačátkemphusitskýchpbouřípvprocepPTPB0pkdyžparcibiskupp:onrádpzp
VechtypMPTP3p)pPT3P2pprodalpceléppanstvípFankovipzpÚhotěmicpapjehopsynovipFiřímuEpFanpzpÚhotěmicpbylpkatolickýppánpapdoptépdobypip
správcep řečickéhop panstvíEp fůvodemp bylap patrněp snahap uchránitp církevníp majetekp předp zcizenímp tím0p žep panstvíp bylop zápisné0p
přičemžp kp jehop držběp sep uvázalp katolickýp straníkEp Gicméněp tentop úmyslp bylp zmařenp vep chvíli0p kdyp vp oblastip Pelhřimovskap začalap
operovatphusitskápvojskaEpFižpvprocepPTNNpdržípŘečicipsphrademp/ikulášpSokolpzpwamberkaEpZdapbylphradpopuštěnpnebopdobyt0pnevímeE
UusitstvíppoměrypnapŘečicipzcelapzměniloEpFanekpzpÚhotěmicpodešelp jakopkatolíkpdopvyhnanstvípaphradppravděpodobněpvprokupPTNNp
husitépdobyliEpPrvníppísemnýpdokladpopovládnutípzdejšíhopkrajephejtmanemp/ikulášempSokolempzpwamberkapjepvšakpažpzprokupPTN-Ep
Tentoppánpsepprojevilpnejenpjakopválečník0paleptaképjakopdiplomatEpPrávěpzdepsjednalpmírpsphlavnímppředstavitelempkatolicképstranyp
´ldřichempzpRožmberkaEpGapŘečicipseprovněžporganizovalaprokupPT3PpvýpravapprotipfolnímpRakousům0pkterápmělapodčinitpporážkup
husitůpodpZlbrechtapUabsburskéhoEpfopadlapneslavněE
PopukončeníphusitskýchpválekpvrátilpcísařpZikmundpvprocepPT37přečicképpanstvípopětpFankovipzpÚhotěmic0palepjižppoprocepbylopzapsánop
/ikulášipTrčkovip zpwípyEpPop jehopsmrtip rokupPTB3psepŘečicepstalapmajetkemp:orunyEp:rálp wadislavp Fagellonskýp jippostoupilppánůmpzp
ÚstíEp Tímp sepŘečicep dostalap dop drženíp Findřichap zep Stráže0p nejvyššíhop hofmistrapČeskéhop královstvíp ap dočasnéhop správcep zeměEp Zp
písemnostípvíme0pžepnechalpřečickýphradpopravitE
PopsmrtipFindřichapzepStrážepMPT772pzdědilpŘečicipjehopstaršípsynp/ichal0pkterýpseppřidalpnapstranupprotivníkůpkrálepFiříhopzpPoděbradpap
řečickýp hradp sep stalp východiskemp výpravp dop okolníchp panství0p jejichžp majitelép bylip královip stoupenciEp Protop Petrp Ařekovecp zp
´stromeče0ppánpnap:amenicipap woutkově0p vp rocepPT78pŘečicipdobylpaphradposadilp svoupposádkouEpŘečiceppřipadlapkráli0p kterýp jip zap
odměnupAřekovcovipdaroval0paleptenpjipbrzypprodalp/ikulášovipTrčkovipzpwípy0ppotomkupjednohopzpněkdejšíchpmajitelůEpZvšakpFanpzep
Šelmberka0p manželp Fohankyp zep Stráže0p uplatňovalp dědickép nárokyp nap Řečicip ap částp panstvíEp Vp rocep PT-5p rozhodlp králp Vladislavp
Fagellonskýp tak0p žepŘečicip zapsalp Fanovip zep Šelmberka0p přičemžp Trčkůmp připadlp PelhřimovEp Vp rocep PT68p Fanp zep Šelmberkap prodalp
řečicképpanstvípAohuslavupweskovcovipzpweskovceEp FehoppotomcipzdepvládlipažpdopsklonkupP7Epstoletípapgotickýphradppřebudovalipnap
výstavnép renesančníp sídloEp Zp uvedenéhop vyplývá0p žep opŘečicip )p součástp bývaléhop arcibiskupskéhop panstvíp )p bylp velkýp zájem0p ip kdyžp
panstvípmělopstálepjenpzápisnýpstatusE
weskovcovép bylp rytířskýp rod0p jehožp liniip lzep bezpečněp sledovatp jižp odp PEp polovinyp PTEp stoletíEp Sedělip ap psalip sep pop vsip wéskovci0p
nacházejícípsepvpjihovýchodnípčástipPelhřimovskaEpAyliptoppřísnípkatolíci0pkterýmipzůstalipnejenompvphusitskémpobdobí0paleptaképpozději0p
zaprozmachupreformacepvpP7EpstoletíEpPozemkovoupexpanzipzahájilipjižpnappočátkupPBEpstoletípMUornípÚerekev0p´rlík2E
RodovýpmajetekpbylpvpdůsledkupvětvícíhopseprodupnadvakrátprozdělenpvprocepPBP5papPBP8EpPotépsepŘečicepstalaprezidenčnímpsídlemp
jednohopzppotomků0pZrnoštapzpweskovceEpUypotetickypmůžemeppředpokládat0pžepprovádělpnějaképstavebnípúpravyphradu0pkterýpsepstalp
novoupsídelníprezidencíEpZapsoučasnéhopstavuppoznánípvšakpnelzeptytopúpravypblížepspecifikovatE
PopsmrtipZrnoštapvprocepPB3BpsepdědictvíppopotcipujalipsynovépŠebestián0p:ryštofpapFanEp:ryštofpapFanpvšakpzanedlouhopzemřeli0ptakžep
celýpmajetekpčítajícípvlastníphrad0pNpměstečkapMŘečicepapfolnípÚerekev20pNppoplužnípdvorypapNPpvsíppřipadlpŠebestiánoviE
ŠebestiánpbylppozoruhodnáposobnostpraněprenesančníhopobdobíEpTentopkatolíkpsepvprocepPBTPpvypravilpnappouťpdopSvatépzeměEpPop
vykonanéppoutipzačalpužívatpvppečetipznakpPalestinskéhopkříže0podznakuppoutníkůpkep:ristovuphrobuEpVplétechpPBBP)PBBNpsepzúčastnilp
slavnépvýpravypčesképšlechtypdopFanovaEpPodlephumanitníhopliterátapVítapPekelskéhopMVitusp´rcinus2pbylpŠebestiánpmužpzcestovalý0p
vzdělanýpapznalýp jazykůEpZsippopvýpravěpdop _táliepzačlenilpdoprodovéhoperbup iposobníppečetippapežskýpznak0psloženýpzp tiárypapdvoup
zkříženýchpsvatopetrskýchpklíčůEpPročpprávěptentopznakSpSnadpšlopopsymbolpŠebestiánovypcestypdopVatikánu0pkdepsídlíppapež0phlavap
křesťanstva0psnadptopbylapipdemonstracepkatolicképkonfeseE
Šebestiánp takép přestavělp starýp středověkýp hradp nap opevněnép reprezentativníp sídlo0p ježp sep můžep smělep měřitp sp rezidencemip
soudobýchprenesančníchpvelmožůEpStavebnípprácepbylypzahájenyppoprocepPBB-0pkdypjzapzásluhypoppanovnickýprodjpzískalpodpcísařep
dosudpzápisnýpřečickýpstatekpdopdědičnépdržbyEpZpdochovanýchppísemnostípvíme0pžepstarýphradpjižpbylpvepvelmipšpatnémpstavebnímp
stavu0papžepsepdokoncepjehopčástpspložnicemippánapzřítilaEpÚelkověppřestavěnypbylypobytnépbudovy0pkterépzískalypcharakteristicképraněp
renesančníp stupňovitép štítyp zdobenépgeometrickoupsgrafitovoupvýzdobouEpUdivujícímpapmimořádnýmppočinempvšakpbylapvýstavbap
opevněníp sp dvojicíp mohutnýchp osmibokýchp nárožníchp bašt0p připravenýchp kp použitíp palnýchp zbraníEp /nožstvíp palebnýchp otvorůp vp
baštách0p směřujícíchp nap všechnyp stranyp vp různýchp výškovýchp úrovních0p navícp umožňovalop dokonaloup křížovoup palbu0p obvodovýp
ochozprychlýpapvolnýppřesunpobráncůppopobvodupopevněníEpTakovýpsystémpmoderníhopopevněnípnemápvpčeskýchpzemíchppolovinypP7Ep
stoletípžádnoupobdobuEpPředlohyppropněpjepprotopnutnéphledatpmimopjejichprámec0pnejspíšepnap/altěpnebopvp_tálii0pkteroupŠebestiánp
důvěrněppoznalEp Fepprotopvelmippravděpodobné0p žepněkterépzp italskýchpopevněníp sep staloppřímouppředlohouppropvzhledpopevněníp
řečickéhopzámkuE
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Zap Šebestiánap )p aktivníhop účastníkap sněmůp zap rytířskýp stavp )p sepŘečicep vp písemnostechp začínáp objevovatp sp přídomkemp jGováj0p
pozdějipipjČervenájEpPatrněpproto0pžepstřechyprenesančníhopzámkupkrylappálenápkrytina0pviditelnápdopdalekaE
ŠebestiánpsepúplnéhopdokončenípsvéhopdílapnedočkalEpVprocepPB-NpbezdětnýpumírápapjehopženapŽofiepAenedovápzpGečtinpodkázalap
celýpmajetekpsynovcip:ryštofovipstaršímupzpweskovceEpTenpnapsklonkup-5EpletpP7Epstoletíppřistupujepkpnákladnýmpstavebnímpúpravám0p
kterépsepvšakpjižpnetýkajípvlastníhopopevnění0pnýbržpobytnýchpbudovpspdůrazempnapkomfort0pvýzdobupappatřičnoupreprezentaciEpwečp
anip:ryštofpweskovecpsipdlouhopneužilpplodůpsvépčinnosti0pneboťpvprocepPB6BpnáhlepapbezppotomkůpumíráE
ŘečiceppřipadlapvdověpAarbořepSkuhrovcovépzepSkuhrovapapsestřepZnně0pprovdanépzapFanapŠlejnicepzepŠlejnicEp´běpprodalypsvůjppodílp
UeřmanovipnejstaršímupŘíčanskémupzpŘíčanEpRozvětvenýprodpweskovcůpsepvšakppostavilpprotipprodejipapprohlásilpŘečicipzapdědičnép
vlastnictvíEpZlbrechtpŠebestiánpweskovecpsepnásilímpzmocnilp zámku0pkdepsídlilpVilémpmladšíp zpŘíčanEpZvšakppánip zpŘíčanpsvépprávop
nakonecpobhájilipapsppomocípkrajsképhotovostipzískalipzpětppanstvípipzámekE
PopsmrtipUeřmanapzpŘíčanpMokolopP7PN2pzdědilpřečicképpanstvípjehopsynpFanEpTenprovněžpvedlpvleklýpsporpopŘečiciEpUeřmanpbylppopAílép
UořepzapaktivnípúčastpnapstavovsképrebeliipodsouzenpapvelkápčástpjehopmajetkupbylapkonfiskovánaEpČervenoupŘečicippostoupilpcísařp
?erdinandp __Ep vp rocep P7N3p pražskémup arcibiskupup Zrnoštup UarrachoviEpČervenápŘečicep sep takp vp rámcip pobělohorskýchp církevníchp
restitucípopětpstalapmajetkemppražskéhoparcibiskupství0pvpjehožpvlastnictvípbylapažpdoprokupP6T-E
ZrcibiskuppUarrachpMP7N3)P7782ppobývalpnapřečickémpzámkupčasto0pprotožepzdephledalpútočištěpvpdoběptřicetiletépválkyEpVpmladšímp
obdobíp jižp nebylp zámekp dálep rozšiřován0p nicméněp došlop nejméněp kep dvěmap rozsáhlejšímp stavebnímp akcím0p kterép sep týkalyp jehop
opravEp´pravapškodpbylapspojenapspvětšímipstavebnímipúpravamipprovedenýmipvppatřepkřídelpkolempprvníhopnádvoříEpZaparcibiskupap
Vilémap?lorentinapSalm)SalmpMP863)P-P52pbylopnappočátkupP6EpstoletípčástečněppřestavěnopsevernípkřídlopzapspojovacípchodbouEpVp
rocepP--5ppostihlapŘečicipvichřice0pkterápstrhlaprenesančnípkrovypoboupnárožníchpbaštpappoškodilapstřechupsýpkyEpGadpbaštamipbylyp
postavenypnové0pstávajícípkrovy0pkterépsepdnespnacházejípvphavarijnímpstavuEpVprocepP-6Bpbylypadaptoványpněkteréppokojepvppatřep
křídelppřipprvnímpnádvoříEpVprocepP6P-pbylapopravovánapsgrafitaEpVprocepP6NBpproběhlparcheologickýpvýzkum0ppřipněmžpbylypvpareálup
zámkupodkrytypraněpstředověképhrobyEpVelká0pnepřílišpcitlivápopravapzámkupproběhlapzaparcibiskupap:arlap:ašparapMP63P)P6382E

ZdrojJpwwwEzamek)cervenareciceEcz

ZdrojJphttpJxxwwwEcervenareciceEinfoxhistoricke)fotografie
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Zdroj: www.zamek-cervenarecice.cz

V roce 1950 p evzal správu zámku MNV a tím zapo ala smutná kapitola devastace a postupného chátrání tohoto architektonického 
skvostu. B hem n kolika dní rozprodal, v podstat  za korunu, veškerý inventá  zámku místnímu obyvatelstvu. V 50 letech sloužili 
prostory také, jako sýpky na obilí. Do roku 1960 zde sídlil Lesní závod ervená e ice. Od tohoto roku zde byl umístn n Okresní 
archiv a bylo zde upraveno 8 byt . Dále zde MNV z ídilo školní družinu, školní dílnu a ob adní sí .
Také zde m la dílny firma DUP Pelh imov, (výroba kožené galanterie jako jsou manikúry, pouzdra, kabely a kufry.)
 V letech 1973-77 byly asi naposledy provedeny na zámku v tší opravy, zejména renesan ních sgrafit (M. Kolá em a M. Šonkou), 
které pat í mezi "nejlepší ukázky" tzv. eské renesance. Od roku 1977 p evzal zámek ONV Pelh imov, který provedl opravu komín  
a okap .
Bašty už v tu dobu dlouho sloužily jako k lny a sklady, nádvo í byla využívána jako skladišt  materiálu, a nájemníci zde chovali 
drobná hospodá ská zví ata.
 Pro v tšinu interiér  to znamenalo totální devastaci a ztrátu zna né vypovídací hodnoty…
V prosinci roku 1989 Okresní národní výbor v Pelh imov , odbor vnit ních v cí jmenovit  p. Linhart p evedl bezúplatn  (p evod 
kmenového jm ní) hospodá skou smlouvou zámek ervená e ice stavebn  výrobnímu družstvu UNIMAX Praha. To zde cht lo 
vybudovat o ní sanatorium pro bohatou americkou klientelu. V roce 1991 si firma UNIMAX bere úv r 16 milionu K  na p estavbu a 
dává zámek do zástavy Agrobance. Bohužel z stává jen u plán . V tomto roce je také schválen zákon . 229/1991 Sb. s bloka ním § 
29, který znemož uje p evod komunisty ukradeného církevního majetku v roce 1948 na t etí osoby až do vy ešení církevních 
restitucí a situace se ješt  víc komplikuje.
V následujících letech odbor památkové pé e Okresního ú adu v Pelh imov  opakovan  napomíná vlastníka za neudržování 
památky. Vzhledem k tomu, že UNIMAX nereaguje, vym uje v roce 1992 pokuty, z nichž nebyla nikdy žádná zaplacena. Bohužel od 
roku 1990 až do roku 1996, kdy byl vyhlášen konkurz, vlastník zde neproinvestoval ani korunu a neprovedl alespo  základní údržbu. 
Zámek byl do slova a do písmene vytunelován a rychle chátral za naprostého nezájmu bezohledného a vandalského vlastníka.
V roce 1996 vzniká Spolek na záchranu památek erveno e ických a mezi své aktivity za azuje i zámek. Kontaktuje konkurzního 
správce a snaží se najít n jaké ešení, bohužel marn , protože Unimax žádný jiný majetek nemá.
Jedná i s pražským arcibiskupstvím, ale protože stát ne eší církevní restituce, ešení de facto neexistuje. Spolek na záchranu 
památek erveno e ických se ujímá role dobrovolného správce, istí objekt od náletových d evin, vyklízí nepo ádek po minulých 
uživatelích. Organizuje festival Slámování a jeho prost ednictvím se snaží upozornit na havarijní stav zámku a zp ístupnit jej 
ve ejnosti a již 17 let (k roku 2013) podniká aktivní kroky k jeho záchran . Nebýt aktivní osv tové innosti a drobné, avšak 
soustavné údržby provád né Spolkem, byl by zámek v ješt  horším stavu než dnes.
V roce 2008 vstupují do družstva noví lidé, jimž není osud zámku lhostejný.
Po mnoha jednáních se situace za íná obracet lepšímu. Do jednání vstupuje územní pracovišt  Národního památkového ústavu se 
sídlem v Tel i pod vedením editelky pí Veselé. Nezávisle na t chto jednáních je zahájen Generálním editelstvím národního 
památkového ústavu pod vedením p. Beránka stavebn  historický pr zkum, jehož výsledky se stanou nejenom podkladem pro 
výkon památkové pé e, ale rovn ž základním podkladem pro p edprojektovou p ípravu kýžené záchrany a obnovy zámku, stejn  
jako pramenem poznání jeho vývoje a prom n v pr b hu mnoha staletí.
V roce 2011 byla získána první dotace v ástce cca 400 tis. K  na opravu nejvíce poškozených ástí budov.
V roce 2012 už byla dotace v ástce cca 800 tis. K  a bylo možno p istoupit k rozsáhlejší oprav . Po zvážení všech možností byla 
vybrána st echa severního traktu, která hrozila z ícením.V roce 2013 to vypadalo tak, že kv li probíhající finan ní krizi, nebudou 
peníze žádné, ale op t díky neúnavnému boji p. Veselé, editelky NPÚ v Tel i byla nakonec p iznána dotace v ástce cca 650 tis. K  a 
za até opravy mohou pokra ovat i nadále V roce 2013 byla dokon ena oprava severní st echy do nám stí a bo ního p ístavku.  
Hlavn  za ala dlouho o ekávaná oprava severní bašty, kde u krovu hrozilo bezprost ední z ícení.  Zde musíme pod kovat m stu 

ervená e ice, které nám v íjnu v novalo na opravu severní bašty 50 kubických metr  d eva z m stských les .

_zámek z po átku 50. let 20. století

_historie_07

Zdroj: http://www.cervenarecice.info/historicke-fotografie
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_fotografie sou asného stavu

 

_fotografie sou asného stavu_09

_vstupní k ídlo

_severní k ídlo a SZ bašta

_severní k ídlo _jižní bašta _jižní renesan ní palác

_jižní hradby s baštou a hladomornou_západní st na sýpky
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_fotografie sou asného stavu

 

_fotografie sou asného stavu_10

_východní k ídlo

_II_nádvo í s hladomornou

_I_nádvo í

_spojovací chodba _jižní renesan ní palác s v ží

_pohled od jihovýchodu

_východní st na sýpky
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_historická dispozice_19

popis z roku 1831
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Místnost 2.5

Jídelní sál

Rozlehlá místnost procházející celou 

ší kou k ídla. Vytáp na kachlovými 

kamny umíst nými p i východní st n . 

U východní st ny umíst na také malá 

klenutá místnost, "alkovna".

Popis

Rozm ry 90,8 m2

Podlaha

Strop

St ny

Podlaha d ev ná, parketová. Parkety 

tvercové s pásky, kotveny kovanými 

h eby. Pravd podobn  z 2. poloviny 

18. století. Pod kamny položena 

cihelná dlažba.

Plochý, trámový strop s omítaným 

rákosovým podhledem a drobnými 

fabiony. Asi 50 cm pod stropem obíhá 

st ny jednoduchá ímsa. 

Obvodová st na se t emi obdélnými 

okenními otvory O 92 až O 94 v 

nikách.

S

J

V

Z

Obvodová st na se t emi obdélnými 

okenními otvory O 95 až O 97 v 

nikách.

St na proražena dve mi do salonu (D 

80*) a dve mi do p edpokoje (D 78). 

Mezi kamny a dve mi do salonu 

umíst ny novodobé dve e do bývalé 

alkovny. Ve st n  stopa po zazd ném 

oblouku d íve otev ené alkovny.

V severní ásti st ny umíst ny dve e D 

81 vedoucí do avazujících ložnic. V 

jižní ásti st ny zazd ný vchod do 

chodbi ky 2.8.

Místnost 2.6

Ložnice

Místnost umíst ná  nad pr jezdem 

byla ozna ována jako ložnice nebo 

pokoj. Vytáp ní pomocí kachlových 

kamen, do kterých se p ikládalo z 

chodby.

Popis

Rozm ry 43,2 m2

Podlaha

Strop

St ny

Podlaha d ev ná, parketová. Parkety 

tvercové s pásky, kotveny kovanými 

h eby. Pravd podobn  z 2. poloviny 

18. století. Pod kamny položena 

cihelná dlažba.

Plochý, trámový strop s omítaným 

rákosovým podhledem  se zrcadlem  a 

drobnými fabiony. Asi 50 cm pod 

stropem obíhá st ny jednoduchá 

ímsa. 

Obvodová st na se dv ma obdélnými 

okenními otvory O 98 a O 99 v nikách.

S

J

V

Z

Mezitraktová st na s pr razem dve í D 

84 do chodbi ky 2.8.

St na proražena dve mi do jídelního 

sálu (D 81).

P í ka mezi dv ma ložnicemi s dve mi 

D 83.

58 cm

58 cm
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Místnost 2.6

Ložnice

Místnost umíst ná  nad pr jezdem 

byla ozna ována jako ložnice nebo 

pokoj. Vytáp ní pomocí kachlových 

kamen, do kterých se p ikládalo z 

chodby.

Popis

Rozm ry 43,2 m2

Podlaha

Strop

St ny

Podlaha d ev ná, parketová. Parkety 

tvercové s pásky, kotveny kovanými 

h eby. Pravd podobn  z 2. poloviny 

18. století. Pod kamny položena 

cihelná dlažba.

Plochý, trámový strop s omítaným 

rákosovým podhledem  se zrcadlem  a 

drobnými fabiony. Asi 50 cm pod 

stropem obíhá st ny jednoduchá 

ímsa. 

Obvodová st na se dv ma obdélnými 

okenními otvory O 98 a O 99 v nikách.

S

J

V

Z

Mezitraktová st na s pr razem dve í D 

84 do chodbi ky 2.8.

St na proražena dve mi do jídelního 

sálu (D 81).

P í ka mezi dv ma ložnicemi s dve mi 

D 83.

Místnost 2.7

Ložnice

Místnost umíst ná  v severozápadním 

nároží k ídla byla ozna ována jako 

ložnice s garderobou. Bývala 

rozd lena nejspíš d ev nou p í kou na 

dv  ásti. Vytáp ní pomocí kachlových 

kamen, do kterých se p ikládalo z 

chodby.

Popis

Rozm ry 39,2 m2

Podlaha

Strop

St ny

Podlaha d ev ná, z parketových vlýsek 

z období kolem poloviny 20. století.

Plochý, trámový strop s omítaným 

rákosovým podhledem a drobnými 

fabiony. Asi 50 cm pod stropem obíhá 

st ny jednoduchá ímsa. 

Obvodová st na se dv ma obdélnými 

okenními otvory O 100 a O 101 v 

nikách.

S

J

V

Z

Mezitraktová st na. Na výcchodním 

kraji zazd ný pr chod do místnosti 

2.9.

P í ka mezi dv ma ložnicemi s dve mi 

D 83.

Obvodová st na se dv ma zazd nými 

otvory. Severn jší je zazd né okno, 

jižn ji umíst ný je pravd podobn  

d ív jším vstupem na záchod, který 

byl pozd ji p esunut a na záchod se 

vstupovalo z chodby 2.9. Umíst ní 

samotného záchodu v tomto kout  

z stavalo stabilním.
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profil kolem

krbových dví ek

profil krbové 

ímsy

_T1     topeništ   v místnosti 2.3

Krb vytáp l místnosti 2.3, 2.4 a 2.5. 

Z jídelního sálu 2.5 jsou napojena kachlová 

kamna držkou v západní st n .

Do místnosti 2.4 vede kou ovod p es 

bývalou alkovnu, na který zde 

pravd podobn  byla napojena tahová 

kamna.

Ve spodní ásti východní st ny topeništ , 

vedle p ikládacích dví ek, sm rem do 

p edpokoje je umíst n zazd ný p ikládací 

otvor, který napojoval kamna v místnosti 2.3. 

Ve druhé fázi zde byly umíst ny kamna 

tahová, která byla pozd ji rovn ž odstran na.

Plechová dví ka o rozm rech 920 x 1140 mm 

jsou z válcovaného plechu a pochází 

pravd podobn  ze 30. let 20. století.

Profilace kolem dví ek (P1) je situována 

pouze ze dvou stran. Pravá, svislá ást 

profilace byla zrušena v dob  osazení kamen, 

jejichž p ikládací otvor by do profilace 

zasahoval.
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_T2     topeništ  v místnosti 2.9

Topeništ  zajiš ovalo vytáp ní místností 2.6 

a 2.7.

Kamna v místnosti 2.7 jsou napojena na 

topeništ  p ikládacím otvorem, která byla 

dodate n  snižována pravd podobn  p i 

vým  kamen v m. 2.7. Ke snížení mohlo 

dojít cca kolem roku 1900.

Napojení na kamna v místnosti 2.6.

Vn jší dví ka jsou d ev ná, svlakové 

konstrukce s vn jšími rozvilínovými záv sy. Z 

vnit ní strany oplechovaná. Pochází 

pravd podobn  z p elomu 18. a 19. století.

Vnit ní dví ka jsou plechová, dvojk ídlá. 

Pravd podobn  byla dopln na kolem roku 

1900.

_OT1    kamna v místnosti 2.5

Klasicistní kachlová kamna erné barvy 

pochází pravd podobn  z konce 18. století. 

Válcové t lo kamen je umíst no na nožkách, 

výše pokra uje mohutným nástavcem. 

Dekorovány jsou kamna tradi ními copy a 

kv ty.

Prostor pod kamny je vydlážd n cihelnou 

dlažbou formátu 19 x 19 cm a 14 x 25 cm. 

Dlažba je d laná až po d ev ných 

parketách v sále.

Lze p edpokládat, že zde p vodn , 

zhruba mezi lety 1760 a 1800, byla 

umíst na kamna jiná, protože vý ez v 

parketách neodpovídá poloze kamen 

sou asných.
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V pat e severovýchodního k ídla se mezi pokoji 2.3, 2.4 a 2.5 

nachází malá místnost p iléhající áste n  k t lesu krbu. 

Místnost je p ístupná z jídelního sálu jednok ídlými d ev nými 

dve mi z 20. století. 

Místnost je zastropena polovinou valené klenby. Pod její 

patou po jižní st n  místnosti je umíst na pom rn  masivní 

ímsa. Zdobná je i samotná plocha klenby.

V sou asnosti skrz místnost vede roura od krbu do pokoje 2.4, 

která sloužila prp tahová kamna.

Místnost m la pravd podobn  d íve jinou dipozici a byla 

otev ena do jídelního sálu obloukem, sloužit mohla jako 

alkovna. Dá se uvažovat i o tom, že se jednalo o oltá ní 

prostor.

Po celé délce jižní st ny místnosti je umíst na ímsa daného profilu. 

Pr zkumy v místech návaznosti ímsy na kolmé st ny nenasv d ují 

jejímu d ív jšímu pokra ování.

Nejnižší profila ímsy je umíst n ve výšce 234,5 cm nad úrovní 

podlahy.

Pole klenby je zdobeno pásem s florálními motivy.

Ve  východní st n  jídelního sálu je patrný zazd ný oblouk 

d ív jšího prostoru alkovny a je tak možné vy íst ší ku celého 

prostoru, ze kterého dnes zbyla polovina. 

Alkovna se tak patrn  za ezávala do prostoru dnešního salonu - 

místnosti 2.4.

0 5cm

Rub klenby je p ístupný z krovu nad 

místností. Obvodové st ny místnosti zde 

vybíhají až pod úrove  vazných trám  

krovu.

Západní st na je opat ena vnit ní omítkou, 

do které je teprve ud lán vkop pro klenbu 

alkovny. Lze tedy p edpokládat, že klenba 

alkovny nebyla zcela p vodním ešením a 

p edcházela jí dispozice jiná s výšší úrovní 

strop .

Tato omítka pokra ovala navíc i na kolmou 

st nu severní.

Rub klenby.

Pohled na 

severozápadní kout nad 

rubem klenby s 

interiérovou omítkou.

Vkop pro klenbu. 

Pohled na západní 

st nu.
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Průvodníšzpráva

Identifikačníšúdaješstavbyj

NázevEstavbyjEZámekEvEČervenéEŘečici
WístoEstavbyjEČervenáEŘečice
ČísloEpopisnéjEB
OkresjEPelhřimov
9rajjEVYsočina
ZpůsobEochranyEnemovitostijEnárodníEkulturníEpamátkaiEměstskáEpamátkováEzóna
WajiteljEfirmaEUnimax

Historickýšvývoj

ŘečiceE vzniklaE koncemE BN,E stoletíE jakoE novéE sídlištěiE kteréE seE jižE odE svéhoE počátkuE staloE správnímE centremE
rozsáhléhoEpanstvíEpražskýchEbiskupůEaEarcibiskupů,ENaEmístěEdnešníhoEzámkuEstálaEpůvodněEtvrz,EOEjejímEvznikuE
všakEnemámeEžádnéEzprávy,E-zeEpředpokládatiE žeE jejíEpočátekEvšakEbudeEpodobnýE jakoEuEnedalekéhoEželivskéhoE
kláštera,E ýrcheologickéE vykopávkyE naE zámeckémE nádvoříE odhalilyE kosterníE nálezyE datovanéE podleE nalezenýchE
záušnicEdoEN,EpolovinyEBN,Estoletí,E
NaEkonciEBZ,EstoletíEbylaEtvrzEiEseEzdejšímEkostelemEopevněna,EVeEBL,EstoletíEužEseEobčasněEvyskytujeEoznačeníEsídlaE
jakoEhraduEhpoprvéEvEroceEBZZZk,E(yloEsídlemEpurkrabíhoEaEdalšíchEhospodářskýchEúředníků,EýrcibiskupskéEnávštěvyE
bylyEřídké,E
úoEsvětskýchErukouEřečickéEpanstvíEpřešloEvEroceEBLB´iEkdyEbyloEprodánoEHankoviEzE)hotěmiciEkterýEbylEdoEtéEdobyE
jehoEsprávcem,EúůvodemEbyloEpravděpodobněEuchránitEhradEpředEzcizením,ENicméněE vE roceEBLNNEužEŘečiciEdržíE
WikulášESokolEzE-amberka,
PoEroceEB´´mEŠebastiánEzE-eskovceEpřestavělEstarýEstředověkýEhradEnaEopevněnéEreprezentativníEsídlo,EStarýEpalácE
užEbylEveEšpatnémEstavu,EPřestavěnyEbylyEobytnéEbudovyiEzískalyEcharakteristickéEraněErenesančníEstupňovitéEštítyE
aEsgrafitovouEvýzdobu,E(yloEtakéEvystavěnoEopevněníEsEdvojicíEmohutnýchEnárožníchEosmibokýchEbaštiEkteréEbylyE
připravenyEproEstřelbuEpalnýmiEzbraněmi,EPředlohuEměloEtotoEuEnásEmimořádnéEopevněníEpravděpodobněEvE6táliiE
neboE naE WaltěiE kdeE ŠebastiánE pobýval,E ZaE jehoE působeníE naE ŘečiciE seE začínáE používatE názevE ČervenáE Řečice,E
ŠebastiánůvE synovecE 9ryštofE zE -eskovceE pokračovalE vE nákladnýchE stavebníchE úpraváchE vE my,E letechE Bt,E století,E
TýkalyE seE předevšímE navýšeníE komfortuE obytnýchE budov,E VdovaE poE 9ryštofoviE prodalaE ŘečiciE pánůmE zE Říčan,E
WajetekE ŠeřmanaE zEŘíčanE bylE všakE poE (íléE ŠořeE zkonfiskovánE aE císařE JerdinandE 66,E postoupilE vE roceE BtNZEŘečiciE
pražskémuEarcibiskupoviE ýrnoštuEŠarrachovi,EVEmajetkuEpražskéhoE arcibiskupstvíE pakEbylaEČervenáEŘečiceE ažEdoE
rokuEBéLm,EýrnoštEŠarrachEzdeEpobývalEčasto,E
VEroceEBmmyEpostihlaEŘečiciEvichřiceiEkteráEstrhlaErenesančníEkrovyEbaštEaEpoškodilaEstřechuEsýpky,ENadEbaštamiEbylyE
postavenyEnovéEkrovy,EVEroceEBmé´EbylyEupravenyEněkteréEpokojeEvEpatřeEkřídelEpřiléhajícíchEkEprvnímuEnádvoří,E
VelkáiEnepřílišEcitliváEopravaEbylaEprovedenaEveEZy,EletechENy,Estoletí,
PoEroceEBé´yEzapočalaEdevastaceEzámku,E6nventářEzámkuEbylErozprodániEprostoryEsloužilyEjakoEsýpkaiEbytyiEarchivE
neboEškolníEdružina,EVE roceEBéméE jeE zámekEpřevedenEnaE firmuEUnimaxEPrahaEaEvEnásledujícíchE letechEchátráEproE
absolutníEneúdržbu,E

Urbanismus

ýreálE zámkuE seE nacházíE vE jižníE částiE městaE ČervenáE ŘečiceE přiE výjezduE naE Pelhřimov,E SamotnýE areálE zahrnujeE
zámeckéE budovyiE dvěE nádvoříE aE bývaléE hospodářskéE zázemíE zámkuE hsýpkak,E ýreálE jeE uzavřenE hradbamiiE jejichžE
součástíE jsouE iE třiE bašty,E ŠradbyE potomE obíháE vodníE příkopiE kterýE mělE býtE vE případěE nebezpečíE naplněn,E ToE seE
ovšemE nikdyE nestalo,E ýreálE zámkuE jeE tedyE vE dolíku,E ZápadněE odE zámkuE seE nacházíE soustavaE tříE rybníků,E
SeverovýchodněE odE zámkuE jeE umístěnoE rozlehléE čtvercovéE náměstíE oE velikostiE BE ha,E HehoE značnáE částE jeE vE
současnostiEtvořenaEparkem,EVEjihovýchodnímErohuEnáměstíEseEnacházíEareálEkostelaEaEfary,
VýchodněEodEzámkuiEpřesEsilniciEnaEPelhřimovEjeEumístěnEnevhodnýEareálEškrobárny,

ZámekEseEnacházíEvEbezprostředníEblízkostiEcentraEobceEaEjeEveliceEdobřeEdostupnýEaEnepřehlédnutelnýEpřiEprůjezduE
Řečicí,E
VhodnáE jeE úpravaE aE obnovaE okolíE zámkuE sE vodníhoE příkopuiE jakoE zámeckéhoE parkuE aE sadůiE kteréE byE vytvořilyE
důstojnéEprostředíEproEzámeckýEareál,E(udeEvytvořenEprocházkovýEokruhEokooEzámku,

Stavebníšprogramšašprovozníšřešení

PředmětemEnávrhuEjeEobnovaEzámeckéhoEareálu,ENávrhEřešíEjehoEzpřístupněníEveřejnostiEaEjehoEfunkčníEvyužitíEtakiE
abyEbylEcoEnejvíceErespektovánEcharakterEstavbyEaEcoEnejméněEzasahovánoEdoEhistorickýchEkonstrukcíEaEdispozic,E
úoE prvníhoE zámeckéhoE nádvoříE seE vstupujeE přesE kamennýE mostE přesE vodníE příkopE aE průjezdemE veE vstupnímE
severovýchodnímEkřídle,E
ZámekElzeErozdělitEnaEněkolikEfunkčníchEcelkůjEseverovýchodníEkřídloiEvýchodníEkřídloiE jižníEkřídloiEcentrálníEpaláciE
severníEkřídloiEbaštyiEnovostavbaEvEbývaléEsýpce,
SeverovýchodníE křídloE obsahujeE prostoryE pokladnyiE prodejnyE suvenýrůiE W)E proE návštevníkyE aE sályE sE expozicíE
slámování,EVEpatřeiEkteréEjeEpřístupnéEhlavnímEschodištěmiEpotomEsályEsEbarokníEexpozicíEinteriérovéhoEvybavení,
VE navazujícímE východnímE křídleE jsouE vE přízemíE navrženyE dvěE samostanéE ubytovacíE jednotkyE proE příležitostnéE
ubytováníE průvodcůiE návštěvníkůE zámeckýchE kulturníchE akcíE atd,E 9apacitaE ubytováníE jeE ´E osob,E VE patřeE křídlaE jeE
umístěnaEexpoziceEoEhistoriiEaEvývojiEhraduiEpozdějiEzámku,
PřízemíEjižníhoEkřídlaEpatříEvinotéceiEkteráEmůžeEsloužitEproEposezeníEmenšíchEspolečností,EPatroEpotomEsloužíEjakoE
expoziceErenesančníchEinteriérůEaEzároveňEmůžeEbýtEvyužitoEjakoEobřadníEsíň,
VEpřízemíEcentrálníhoEpaláceEseEnacházíEkancelářEaEbytEsprávceiEtechnickáEmístnost,EVEpatřeEjsouEumístěnyEkancelářeE
aEzázemíEměstskéhoEúřadu,ESeEsevernímEkřídlemEjeEcentrálníEčástEspojenaEchodbou,
PřízemíEseverníhoEkřídlaEjeEurčenoEdílnámEaEskladůmiEvEpatřeEpokračujeEzámeckáEinteriérováEexpozice,
(aštyEjsouEvelkýmiiEotevřenýmiEgaleriemiEurčenýmiEproEpořádáníEvýstav,
NovýmE prvkemE vE areáluE jeE vestavbaE meziE obvodovýmiE zdmiE bývaléE sýpky,E PřístupnáE jeE zE druhéhoE nádvoří,E TatoE
stavbaEsloužíEjakoEvíceúčelováEsálEaEsezónněEjakoErestauraceEsEkapacitouE´LEosob,E-zeEzdeEpořádatEsvatebníEhostinyE
atd,EŠygienickéEaEprovozníEzázemíEstavbyE jeEzapuštěnoEdoEsuterénu,E9EobsluzeEsloužíEdvaEvýtahy,EVestavbaEnemáE
tendenceEnarušovatEpanoramaEaEcharakterEpamátky,EStřechaEsáluEjeEpochozíEaEumožňujeEvýhledEpřesEhradby,

ParkováníEvEareáluEzámkuEneníEvhodné,EVjezdEdoEareáluEbudeEumožněnEpouzeEzásobovacímEvozům,EParkováníEproE
návštěvníkyEbudeEzajištěnoEnaEstávajícíchEparkovacíchEplocháchEblízkéhoEnáměstíiEkteréEmajíEdostatečnéEkapacity,

Technickéšzásady

úochovanéEobjektyEbudouEobnovenyEsEcoEnejvětšímErespektemEkEjejichEcharakteru,EŠistorickyEhodnotnéEkonstrukceE
budouEošetřenyEpokudEmožnoEpůvodnímiEtechnologiemiEaEzachovány,E(ouránoEbudeEminimumEkonstrukcíiEvětšinouE
novodobéEvestavbyEpříček,
ZdivoE kamennéiE smíšenéE iE cihelnéE budeE opravenoE tradičnímE zednickýmE způsobemE sE použitímE maltyE sE nízkýmE
obsahemEcementu,EPřípadnéEstatickéEzávadyEbudouEřešenyEzaEpomociEodborníka,
ŠodnotnéEstropyEbudouEzachoványEveEsvéEpodoběiEpřípadněEopravenyEnahrazenímEpoškozenýchEčástíEkonstrukcíiE
pokudE toE jejichE stavE vyžaduje,E NahrazenéE konstrukceE přitomE budouE shodněE opracoványE veE stejnýchE profilech,E
SníženéiE zdevastovanéE stropyE podE klenbamiE vE místnostechE N,NLE aE N,NtE budouE odstraněnyE aE budeE zdeE zanechánE
volnýEprostorEažEpodEklenbu,
9rovyE nevykazujíE žádnéE závažnějšíE statickéE poruchy,E HejichE poškozenéE prvkyE budouE nahrazenyE neboE protézoványE
prvkyEsEvhodnýmiEprofilyEaEopracováním,
StávajícíE vnějšíE iE vnitřníE omítkyE byE mělyE býtE zachoványE vE maximálníE možnéE míře,E NověE doplněnéE omítkyE seE musíE
podobatE strukturouE aE barvouE omítceE původní,E OptimálníE jeE vápennáE omítka,E NátěryE fasádE byE mělyE býtE rovněžE
vápennéEvEodpovídajícíchEodstínech,EWělaEbyEbýtErespektovánaEdodnesEdochovanáEbarevnost,EUEbarokníchEkřídelE
jsouE toE podkladníE srnčíE hněďE aE okrovéE hveE dvořeE bílékE tektonickéE články,E UE renesančníchE částíE budeE zachovánaE
sgrafitováEvýzdoba,
ŠOdnotnéEdveřeEaEoknaEjeEnutnéEzachovatiEpříp,ErestaurovatiEaEtoEvčetněEkování,E)hybějícíEvýplněEjeEnutnéEvyrobitE
jakoEkvalitněEřemeslněEzpracovanéEkopieiEnejlépeEdleEkonkrétníchEvzorů,
NověEvkládanéEpříčkyEbudouEpokudEmožnoEkonstrukčněEnezávisléEnaEokolnímEzdivuEaEbudouEsnadnoEodstranitelné,
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Architektonické a konstrukční řešení

PředmětemEnávrhuEjeEobnovaEvnitřníhoEareáluEzámkuiEtzn,EbudovEiEnádvoří,
WudouE odstraněnyE nevhodnéE příčkyE zE historickéE dispoziceE zámku,E NověE zděnéE příčkyE jsouE navrženyE vE coE
nejmenšímErozsahuEvEméněEhodnotnýchEinteriérech,EVeEvětšiněEmístnostíEbudouEobnovenyEpůvodníEpodlahyiE
většinouE seE jednáE oE prkennéE podlahyiE parketyiE cihelnéE neboE keramickéE dlažby,E NověE osazovanáE oknaE neboE
dveřeEbudouEvyráběnyEjakoEreplikyEpodleEdochovanýchEvzorů,EObnovenaEdoEpůvodníhoEstavuEbudouEschodištěE
doEsklepů,E
NaE nádvoříchE budeE částečněE odkrytaE původníE nepravidelnáE kamennáE dlažbaiE vE potřebnýchE místechE budeE
vhodněE opravenaE podobnýmiE kameny,E ČástečněE budeE naE nádvoříE zanechánE iE stávajícíE trávníkE aE budeE takE
vylepšovatE retenčníEschopnostEplochy,EVEzadníEčástiEdruhéhoEnádvoříE jeEpotřebnýEprostorEproEumístěníE letníE
scény,E NaE nádvoříchE jsouE rozmístěnyE lavičkyE aE výsadbaE vE květináčích,E UprostředE prvníhoE nádvoříE jeE vysazenE
dominantníEjavorEmléč,
úoEprostoruEbývaléEsýpkyEvEzápadníEčástiEareáluEjeEmeziEdochovanéEtorzaEobvodovýchEstěnEvloženaEnovostavbaE
polyfunkčníhoE sáluiE kterýE vE sezóněE můžeE sloužitE jakoE restaurace,E JdeE oE přízemníiE podsklepenýE objektE naE
obdélnémiE protáhlémE půdorysuE sE plochouiE pochozíE střechou,E KonstrukceE jeE ocelováiE skeletová,E ObvodovýE
plášťEjeEtvořenEplnýmiEaEprosklenýmiEčástmi,EPlnéEčástiEjsouEtvořenyEsendvičovýmiEkonstrukcemiEsEvenkovnímE
dřevěnýmE obložením,E StropyE jsouE tvořenyE železobetonovouE deskouE naE vodorovnýchE ocelovýchE prvcíchE
skeletu,E
VeEstropěEjsouEumístěnyEčtyřiEsvětlíky,
VloženýEobjektE jeEdistancovánEodEobvodovýchEstěnEsýpkyE takiEabyEkEnimEbylEumožněnEpřístupEaEzdůrazněnaE
jejichE mohutnost,E úoE objektuE seE vstupujeE zeE severníE stranyiE kdeE jeE předE vstupemE vytvořenoE zastřešeníE
dřevěnouEpergolou,EúáleEseEjdeEpřímoEdoEvelkéhoEsáluiEkterýEjeEzeEtříEstranEprosklen,ENavícEhoEosvětlujíEstropníE
světlíky,EVEjižníEčástiEobjektuEjeEumístěnEvstupEproEpersonálEaEzásobování,EVEpředsíniEjeEumístěnEvýtahEsloužícíE
proE RšpinavýRE provoziE kterýE jeE napojenE naE skladovouE částE vE suterénu,E ProE čistýE provozE potomE sloužíE druhýE
výtahi,E kterýE spojujeE přípravnuE aE kuchyňE vE suterénuE sE ofisemE vE přízemíE aE takéE pochozíE střechou,E úáleE jeE
umístěnoEvEpřízemíEWxEproEvozíčkářeEaEschodištěiEkteréEzpřístupňujeEWxEproEhostyEvEsuterénu,EE
VenkovníE kovovéE schodištěE podélE jižníE stranyE objektuE vedeE naE pochozíE střechuE sáluE sE posezenímE aE
vyhlídkovýmiEteráskami,

Technická infrastruktura

ObjektE budeE napojenE naE stávajícíE vodovodníE E aE kanalizačníE řad,E ProE potrubíE vE interiéruE budeE vE maximálníE
možnéE mířeE využitoE stávajícíchE vhodnýchE trasE vedení,E WudeE coE nejméněE zasahovánoE doE historickýchE
konstrukcí,EúešťováEvodaEzeEstřechEaEnádvoříEbudeEodváděnaEdoEokolíEzámkuiEkdeEseEbudeEvsakovat,

ObjektE budeE vytápěnE částečně,E WudeE vytápěnE centrálníE paláciE přízemíE východníhoE křídlaiE částE přízemíE
vstupníhoE křídlaE sE pokladnouE aE novostavbaE vE sýpce,E ZdrojemE budeE elektrickýE kotelE proE každouE zE funkčníchE
jednotek,E ProE kancelářE správceiE bytE správceE aE kancelářeE úřaduE budeE kotelE umístěnE vE technickéE místnostiE vE
přízemíEcentrálníEčásti,EUEnovéhoEobjketuEsáluEbudeEumístěnEvEtechnickéEmístnostiEvEsuterénu,
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Severovýchodní k ídlo:

1.1     vjezd

1.2     loubí

1.3     chodba

1.4     chodba

1.5     úklid

1.6     foyer

1.7     prodejna suvenýr

1.8     WC ženy + invalidé

1.9     WC muži

1.10   pokladna

1.11   expozice slámování

1.12   expozice slámování

1.13   expozice slámování

Východní k ídlo:

ubytování_ ást1:

1.14   kuchy ka

1.15   kouelna + WC

1.16   chodba

1.17   ložnice

ubytování_ ást2:

1.18   ložnice

1.19   kuchy ka

1.20a  p edsí

1.20b  ložnice

1.20c  koupelna + WC

Jižní k ídlo:

1.21   vinotéka_sklad

1.22   vinotéka_salon1

1.23   vinotéka_salon2

Centrální ást:

1.25   sklad

1.26   kancelá  správce_p edsí +WC

1.27   kancelá  správce_kuchy ka

1.28   kancelá  správce

1.29   vstup do hlásky

1.30   hláska

1.31   schodišt

1.32   chodba

1.33 a,b  technická místnost

1.34   klubovna

1.35   spojovací chodba

1.36   zádve í

1.37   byt správce_kuchy

1.38   byt správce_pokoj

1.39a  byt správce_ložnice

1.39b  byt správce_koupelna + WC

Severní k ídlo:

1.40 - 1.44   dílny_sklady

1.45   chodba

1.47   bašta_výstavní prostory galerie

1.52   bašta_výstavní prostory galerie

1.53   bašta_expozice hladomorna

1.54   letní scéna

Novostavba resturace:

1.56   sál

1.57   ofis

1.58   WC invalidé

1.59   p edsí

1.60   schodišt

1.36

1.31

1.30
1.29
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2.38

2.39

2.40

2.42

1.52

2.46

Severovýchodní k ídlo:

2.1     hlavní schodišt

2.3 - 2.7   stálá expozice - barokní interiéry

2.8     chodba

2.9     chodba

2.33   depozitá

2.34   depozitá

Východní k ídlo:

2.10 - 2.14   expozice historie a vývoje hradu

Jižní k ídlo:

2.15   chodba

2.16    chodba

2.17    chodba

2.18 - 2.26   stálá expozice - renesan ní interiéry

2.21    schodišt

2.22    ob adní místnost

2.23    ob adník

Centrální ást:

2.28    m stský ú ad_p edsí

2.29    m stský ú ad_kancelá

2.30   m stský ú ad_kancelá

2.31a   m stský ú ad_kancelá

2.31b   m stský ú ad_archiv

2.30a   spojovací chodba

Severní k ídlo:

2.30b   chodba

2.30c    chodba

2.35-2.38   stálá expozice - barokní a klasicistní 

interiéry

2.39      chodba

2.40      chodba

2.42      bašta_galerijní výstavní prostory

2.45      bašta_galerijní výstavní prostory

2.46      terasa restaurace
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