
Burchten,
kastelen 
en kloosters





Het schilderachtige landschap van Vysočina met afgeronde 

beboste bergen en brede rivierdalen, steeds veranderend 

op het ritme van de jaargetijden, biedt een onuitputtelijke 

ruimte aan, niet alleen voor actieve ontspanning, maar ook 

voor de liefhebbers van kunst en geschiedenis. Eeuwenlang 

werd dit landschap door de hand van de mens gevormd; 

in de diepe bossen aan beide zijden van de voormalige 

landsgrens tussen Bohemen en Moravië hebben vroegere 

generaties handelswegen gebouwd en versterkingen voor de 

bescherming daarvan, grond drooggelegd, zilver gewonnen, 

dorpen en steden gesticht. Uit vorige eeuwen zijn in de 

hele regio talrijke historische monumenten overgebleven: 

trotse gotische burchten, dromerige renaissancekastelen en 

schitterende barokke kloosters. In hun geschiedenis hebben zij 

tijden van grote bloei als ook de tegenspoed van vernietigende 

oorlogen meegemaakt. Veel belangrijke bouwmeesters, 

beeldhouwers en schilders hebben hier werken geschapen, 

die tot nu toe door hun meesterschap bekoren. Meer dan 

twintig bouwwerken zijn voor het publiek toegankelijk. Over 

de geschiedenis van deze regio wordt door archeologische 

vondsten en schriftelijke vermeldingen, museale exposities en 

kunstverzamelingen verteld. 

Begeef u met ons op een tocht door het verleden. 

BURCHTEN, KASTELEN EN KLOOSTERS – EEN TOCHT DOOR HET VERLEDEN

• LEDEČ NAD SÁZAVOU
• LIPNICE NAD SÁZAVOU
• HUMPOLEC
• ŽELIV
• KÁMEN
• PELHŘIMOV
• KAMENICE NAD LIPOU
• ŽIROVNICE
• ROŠTEJN
• TELČ
• NOVÁ ŘÍŠE
• MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
• JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
• TŘEBÍČ
• NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
• BUDIŠOV
• VELKÉ MEZIŘÍČÍ
• NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
• ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
• POLNÁ
• PŘIBYSLAV
• CHOTĚBOŘ
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De burcht, gebouwd in de 

13e eeuw, werd geleidelijk 

in renaissance en barokke 

stijl verbouwd, voor het 

laatst na een brand in 

1897. Er zijn een aantal 

architectonische elementen 

bewaard gebleven: de ronde 

toren, de renaissanceloggia 

en twee poorten. In het 

burchtcomplex is het 

museum gevestigd. De 

expositie is uniek door de 

organisatie ervan, die een 

voorbeeld is van de museale presentatie uit de jaren dertig 

van de 20e eeuw. De exponaten geven uitleg over het leven 

van de handwerkers van hier. De numismatische verzameling 

evenals de verzamelingen van klokken en schilderijen zijn rijk. 

De wapencollectie is in een zaal met een renaissancistische 

sgraffito-versiering ondergebracht. In de galerie van het 

museum kan men in de loop van het jaar schilderijen- en 

fototentoonstellingen bekijken. In de zomermaanden treden 

op de burchthof muziek- en theaterensembles op. 

Ledeč nad Sázavou

Contact:
Turistické informační centrum: Husovo náměstí 60, 
584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel.: +420 569 721 471, +420 569 721 
507, E-mail: informacni.centrum@ledecns.cz, www.ledecns.cz

Contact:
584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel.: +420 569 721 200, +420 731 612 
457, E-mail: ic.marie.znojemska@ledecns.cz, www.ledecns.cz

Lipnice nad Sázavou

De burcht, opgericht aan 

het begin van de 14e eeuw, 

behoort tot de machtigste 

Tsjechische burchten. Aan het 

begin van de 16e eeuw werd 

hij gotisch verbouwd en later 

in renaissancestijl aangepast. 

De burchtkapel, beschadigd 

tijdens de verovering in de 

Dertigjarige oorlog, werd in 

barokstijl omgebouwd. Na 

de brand in 1869 raakte de 

burcht in verval. In de eerste 

helft van de 20e eeuw werd hij gedeeltelijk gerenoveerd. 

Vanuit de grote toren kan men 70 km ver uitkijken. Behalve de 

toren bestaat de bezichtigingsroute uit een wapenarsenaal, 

een expositie van gotische kacheltegels, de H. Laurenskapel en 

uitgebreide keldergewelven met een originele middeleeuwse 

waterput. Van juni tot september komt de burchthof tot 

leven door optredens van toneelspelers, zwaardvechters en 

muzikanten. 

Contact:
582 32 Lipnice nad Sázavou, Tel.: +420 569 486 189, 
E-mail: lipnice@brno.npu.cz, www.pruvodce.com/lipnice 

Contact:
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Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken: 

In een klein huisje onder 

de burcht is het museum 

van de schrijver en 

humorist Jaroslav Hašek 

gevestigd. Hier heeft hij 

zijn vermaarde werk „De 

lotgevallen van de brave 

soldaat Švejk“ geschreven. 

Ook het nabijgelegen 

café „U české koruny“, 

verbouwd door Hašeks 

kleinzoon Richard (www.

hasektour.cz) doet aan 

hem herinneren. De schrijver ligt op het plaatselijke oude 

kerkhof begraven en te zijner ere wordt in het stadje het 

festival van humor en satire georganiseerd. 

Contact:
Turistické informační centrum: Havlíčkovo náměstí 91, 
396 01 Humpolec, Tel.: / Fax: +420 565 532 479,
E-mail: mekis@infohumpolec.cz, www.infohumpolec.cz

Van de middeleeuwse burcht, in de eerste helft van de 17e 

eeuw verlaten, zijn een vierkante toren, de ingangspoort 

en overblijfsels van woongebouwen en verdedigingswerken 

bewaard gebleven. U vindt er ook een broodoven en een 

nabootsing van een keramische oven uit de 15e eeuw en de 

bezoekers kunnen bijgevolg zelf in de zomermaanden het 

broodbakken en de pottenbakkerij proberen. De middeleeuwse 

feesten trekken jaarlijks begin juli honderden bezoekers naar 

de bucht.

Contact:
Castrum, o.p.s., Hradská 818, 396 01 Humpolec, 
Tel.: +420 565 518 180, +420 777 347 511, 
E-mail: orlikhumpolec@seznam.cz,
www.pruvodce.com/orlik, www.castrum.wz.cz 

Orlík bij Humpolec
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Tip voor een uitstapje:

Op ongeveer zeven kilometer 

van Humpolec ligt de 

gemeente Kaliště, waar de 

wereldbekende dirigent 

en komponist Gustav 

Mahler geboren werd. In 

zijn geboortehuis is een 

concertzaal gebouwd waar 

concerten en internationale 

meestercursussen over de 

interpretatie van hedendaagse 

muziek plaatsvinden.  

Contact: 
394 51 Kaliště u Humpolce 9, Tel.: +420 565 546 528, +420 777 868 239, E-mail: info@mahler-penzion.cz, www.mahler-penzion.cz

Želiv

Aan de samenvloeiing van de rivieren de Želivka en de Trnava, 

tien kilometer ver van de stad Humpolec, ligt de gemeente 

Želiv, die door het premonstratenzerklooster gedomineerd 

wordt, een van de oudste beschavingscentra van Vysočina. Het 

klooster werd gesticht in 1139 voor de monniken van de orde 

van de H. Benedictus. Na tien jaar werden de Benedictijnen 

door de premonstratenzerorde afgelost, die hier tot op heden 

werkzaam zijn. Op de hoger gelegen binnenplaats bevindt zich 

de aan de Geboorte van de Maagd Maria gewijde abdijkerk 

met twee torens. De waardevolle barokke versiering dateert 

uit 1713 – 1720, toen de kerk in de stijl van de barokgotiek 

omgebouwd werd door de beroemde architect Giovanni 

Santini. In het kloosterconvent zijn een barokrefectorium, 

een kapittelzaal en een bibliotheek gedecoreerd met 

fresco´s bewaard gebleven. Gustav Mahler kwam vaak Naar 

Želiv om er vakantie te houden en ook heeft de componist 

Bohuslav Martinů een aantal jaren gewoond en gewerkt. 

Zomeractiviteiten lokken tot vandaag nog steeds muzikanten 

hiernaartoe. 

Contact:
394 44 Želiv, Tel.: +420 565 581 193, 
E-mail: opatstvi@seznam.cz, www.zeliv.cz
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De oorspronkelijk gotische burcht, barok verbouwd, werd 

in de 19e eeuw omgebouwd in de stijl van de romantische 

gotiek. Bezoekers maken hier kennis met de geschiedenis van 

de burcht. De expositie van meubelen roept de sfeer op van 

het leven in een burcht in de tweede helft van de 19e eeuw. 

De aandacht van de bezoekers wordt ook getrokken door de 

vaste tentoonstelling van unieke historische motorfietsen uit 

de periode van de eeuwenwisseling tussen de 19e en 20e eeuw. 

Het kostbaarste exponaat is de motorfiets Laurin en Klement 

uit 1898. De burcht is omgeven door een landschapspark, dat 

door een uitgestrekte alpentuin gedomineerd wordt. In de 

loop van het jaar worden in de burcht seizoenstentoonstellin

gen georganiseerd. In de ridderzaal vinden concerten plaats, 

allerlei evenementen en huwelijksplechtigheden. 

Kámen

Contact:
394 13 Kámen u Pacova 1, Tel.: +420 565 426 609, 
+420 736 731958, E-mail: hrad.kamen@quick.cz, 
www.hradkamen.pacov.info

Pelhřimov
Het kasteel werd gebouwd in het midden van de 16e eeuw 

op de plaats van een oorspronkelijk gotisch bouwwerk, waar 

de kruisgewelven op de begane grond van het kasteel een 

overblijfsel van zijn. Na een grote stadsbrand in 1682 werd het 

kasteel barok verbouwd. Het huidige aanzien, twee vleugels en 

een mansardedak met een hoekig torentje met uurwerk, kreeg 

het kasteel bij de verbouwing in 1767. Op de eerste verdieping 

is de voormalige feestzaal met plafondschilderingen uit de 

renaissaneperiode bewaard gebleven. Tot het jaar 1849 deed 

het kasteel dienst als gemeentehuis, later als zetel van de 

rechtbank. Sinds 1908 bevinden zich hier museale exposities, 

voornamelijk bestaande uit schilderijen, volkskunst, porselein, 

glas, meubelen en klokken. 

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

De toren van de H. Bartholomeuskerk biedt een uitzicht op 

de stad en het omliggende landschap. Onderweg naar de 

torengalerij gaat men langs de kerkklokken en in het kamertje 

van de torenwachter zijn historische foto´s tentoongesteld. 

Door de stad leidt een informatief pad dat meer dan veertig 

van de meest belangrijke gebouwen in diverse bouwstijlen 

laat zien. In de voormalige stadsgevangenis is een expositie 

van het gevangeniswezen met een folterkamer, een cel en 

de gevangeniskapel ondergebracht. De aandacht van vooral 

kinderen wordt getrokken door de wassen sprookjesfi guren 

in het Spookmuseum en de meer dan honderd curiositeiten in 

het Museum van records (www.dobryden.cz). 

Contact:
393 01 Pelhřimov, Masarykovo náměstí 12, 
Tel.: +420 565 323 456, +420 565 323 184, 
E-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz, www.muzeumpe.cz

De oorspronkelijk gotische burcht, barok verbouwd, werd uit 1898. De burcht is omgeven door een landschapspark, dat u

o

d

o

e

v

gContact:

d

t

v

v

v

d



Tip voor een uitstapje: 

Op nog geen tien kilometer ten oosten van Pelhřimov ligt 

de heuvel Křemešník (768 m boven de zeespiegel), een 

bekend bedevaartsoord, waarvan het ontstaan verbonden 

is met legenden over een bron met wonderwater. De weg 

naar de bergtop wordt afgezoomd door een Kruisweg. De 

bedevaartskerk van de heilige Drieëenheid werd in de 17e 

eeuw gebouwd. Op de heuvel staat een uitzichttoren en 

door het bos loopt een informatief pad. 

Contact:
Turistické informační centrum: Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov, Tel.: / Fax: +420 565 326 924, E-mail: ic@kzpe.cz, 
www.pelhrimovsko.cz

Kamenice nad Lipou
Het kasteel was oorspronkelijk een gotische burcht uit de 

13e eeuw die in de jaren 1580 – 1583 verbouwd werd. Het 

binnenhof en het paleis zijn in hun oorspronkelijke omvang 

bewaard gebleven. Aan de vestingmuren werden ruime 

kamers en twee verdiepingen met arcades gebouwd. Eén van 

de bogenverdiepingen werd tijdens de periode van de laatste 

eigenaars van het kasteel in het midden van de 20e eeuw 

dichtgemetseld. Van 1946 tot 1998 deed het kasteel dienst als 

sanatorium voor kinderen met ademhalingsaandoeningen. 

Daarna vond hier een complete renovatie plaats en sinds juli 

2004 zijn hier exposities ondergebracht over de geschiedenis van 

de stad en het kasteel, evenals smeedwerktentoonstellingen uit 

de verzamelingen van het Kunstnijverheidsmuseum in Praag. In 

het kasteel bevindt zich een ceremonie- en concertzaal. 

C



Contact:
Kunstnijverheidsmuseum in Praag, Zámek Kamenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády 1, 394 70 Kamenice nad Lipou, 
Tel.: +420 565 432 667, E-mail: zamek.kamenice@upm.cz, www.upm.cz
Stedelijk Museum, Náměstí Čsl. armády 1, 394 70 Kamenice nad Lipou, Tel.: +420 565 434 168, 
E-mail: muzeum@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken: 

In het kasteelpark staat een 
gedenkwaardige linde die 
volgens een legende in 1248 
geplant werd en waaraan de 
stad het predikaat „boven de 
Linde“ („nad Lipou“) ontleent. 
De omtrek van de stam bij de 
grond meet 6 meter. De kroon 
van de boom werd in 1824 
door een bliksem getroffen; 
de boom heeft een spanwijdte 
van 36 meter. 

Tip voor een uitstapje: 

Een technische bijzonderheid is de lokale spoorweg met een 
smalspoor, die in bedrijf is sinds 1906. In de zomermaanden 
wordt zo de mogelijkheid geboden om treinritten door het 
romantische landschap te maken. Bij gelegenheid wordt het 
treinstel getrokken door een historiche stoomlocomotief 
(actuele informatie op www.jhmd.cz).

Contact:
Turistické informační centrum: Náměstí Čsl. armády 52, 
394 81 Kamenice nad Lipou, Tel.: +420 565 432 101, 
Fax: +420 565 432 190, E-mail: pokladna@kamenicenl.cz, 
www.kamenicenl.cz

Žirovnice

De vroeggotische 

stenen burcht werd na 

1550 verbouwd in een 

renaissancistisch kasteel en 

later barok vergebouwd. 

In de zaal van de 

zuidelijke vleugel en in 

de voormalige kapel zijn 

waardevolle vroeggotische 

muurschilderingen uit 

het einde van de 15e 

eeuw bewaard gebleven. 

In het kasteel zijn 

museale verzamelingen 

ondergebracht die de 

geschiedenis van parelmoerproductie documenteren. De stad 

is sinds 1864 bekend om de vervaardiging van parelmoeren 

knopen. In de expositie van historische naaimachines zijn 

130 stuks opgenomen. De eetzaal, de muzieksalon en de 

slaapkamer zijn een voorbeeld van de woonstijl in de 19e 
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eeuw. Vanuit de kasteeltoren heeft men een uitzicht op 

de stad en omgeving. In de galerie worden in de loop 

van het jaar diverse tentoonstellingen georganiseerd. De 

binnenruimten van het kasteel bieden regelmatig plaats voor 

bloemententoonstellingen en op het binnenhof vindt elk jaar 

een jazz- en swingfestival plaats. 

Contact:
394 68 Žirovnice, Zámek č. 1, Tel.: +420 565 494 095,
E-mail: zamek@zirovnice.cz, www.zirovnice.cz 

Roštejn

Contact:
588 56 Telč,  Doupě 1, Tel.: +420 567 243 738,
E-mail: rostejn@cmail.cz, www.cmail.cz/rostejn; http://muzeum.ji.cz

De oorspronkelijk gotische burcht werd in de 16e eeuw 

verbouwd in een renaissancistisch jachtkasteel. Na een 

blikseminslag in 1915  is de burcht uitgebrand. Hij werd in de 

jaren zestig van de 20e eeuw stapsgewijs gerenoveerd en in 

1969 voor het publiek toegankelijk gemaakt. Tegenwoordig is 

in de burcht een museum gevestigd, waar porselein, keramiek, 

tin, meubelen van verschillende tijden tentoongesteld 

worden. Ook wordt over de geschiedenis van jachtwapens 

geinformeerd, de traditie van het steenhouwersambacht in de 

streek Vysočina en de natuur van het nabijgelegen gebergte 

„Jihlavské vrchy“. De burcht wordt gedomineerd door een 

53 meter hoge zevenhoekige toren, vanwaar men bij een 

bezoek aan de burcht een fraai uitzicht heeft. In de historische 

zalen vinden huwelijksplechtigheden en evenementen 

plaats. Tijdens het jaarlijkse feest „Historický hodokvas“ 

(Historische feestmaal) in juni wordt de binnenplaats in een 

middeleeuwse marktplaats omgetoverd en in augustus klinkt 

hier jazzmuziek. Tijdens de zomerweekends worden voor de 

bezoekers nachtrondleidingen door de bucht met een speciaal 

programma georganiseerd. 

Tip voor een uitstapje:

Het niet ver hiervandaan liggende stadtje Třešť is door 

een meer dan tweehonderd jaar oude traditie bekend om 

de vervaardiging van uit de hout gesneden kerststalletjes. 

Daar maakt de museale expositie u mee bekend. Ook is er 

een tentoonstelling van moderne beeldende kunstenaars. 

Hoe men fi guurtjes snijdt, kunnen de bezoekers zien tijdens 

het traditionele zomerevenement in het bijzijn van vele 

houtsnijders uit geheel Tsjechië. Tijdens de kerstdagen zijn 

ongeveer twintig kerststalletjes direct in de huiskamers 

toegankelijk. 



Telč

Het renaissancekasteel is samen met het historische 

centrum van de stad sinds 1992 op de UNESCO-lijst van het 

werelderfgoed  opgenomen. De gotische burcht werd in 

de 16e eeuw door de Italiaanse architect Baldassare Maggi 

verbouwd. De eerste rondleidingsroute bestaat uit een 

bezoek aan imposante zalen met bewaard gebleven houten 

casettenplafonds, kostbaar meubilair en uitgebreide schilder

ijenverzamelingen. De moeite waard is de prachtige Gouden 

Zaal, waar het plafond uit dertig achthoekige cassetten met 

indrukwekkende fi guratieve houtsneden betaat. Erg waardevol 

is de stucversiering in de Allerheiligenkapel. In de Ridderzaal 

kan men behalve een paar harnassen uit de 15e en 16e eeuw 

ook een omvangrijke verzameling vuurwapens bekijken. 

De tweede rondleidingsroute leidt door de woonkamers, 

die tot in 1945 door de laatste eigenaars van het kasteel 

gebruikt werden. De inrichting daarvan levert een belangrijke 

getuigenis van de aanblik van de adellijke interieurs uit die 

tijd. In de zuidwestelijke vleugel van het kasteel zijn museale 

verzamelingen ondergebracht, die de geschiedenis van de stad 

en de ontwikkeling van het ambachtswezen documenteren. 

e kasteeltuin herbergt een galerie met schilderijen van de 

bekende Tsjechische schilder Jan Zrzavý. De historische zalen en 

het binnenhof van het kasteel zijn zeer in trek voor concerten 

in de meest verschillende genres. In juli komen in de stad 

studenten van Europese muziekscholen samen, in augustus de 

fans van folkmuziek. Het natuurpark van het kasteel met in 

het midden een klassicistische serre, nodigt tot het maken van 

wandelingen uit. 

Contact:
588 56 Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce, 
Tel.: / Fax +420 567 243 943 (reservatie van rondleidingen), 
+420 567 243 918 (museum), +420 567 243 649 (galerie), 
E-mail: zamek-telc@iol.cz, http://www.zamek-telc.cz

Contact: 
589 01 Třešť, Rooseweltova 462, Tel.: +420 567 214 597 (museum), +420 567 234 567 (informatie), +420 567 214 586 (kerststalletjes), 
E-mail: muzeum.trest@centrum.cz, info@trest.cz, http://muzeum.ji.cz, www.trest.cz
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Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

Vanaf twee uitzichttorens 

kan men de stad en de 

uitgestrekte omgeving 

ervan bekijken vanuit 

vogelperspectief. De 

laatromaanse vierkante 

toren van de H. Geest, 

49 meter hoog, is het 

oudst bewaard gebleven 

bouwwerk van de stad. 

De toren van de St.-

Jacobskerk in de buurt 

van het kasteel is 60 meter 

hoog en er hangen twee 

kostbare klokken in. 

 

Contact:
Turistické informační centrum: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, Tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408, 
Fax: +420 567 112 403, E-mail: info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telc.eu

Nová Říše

Het premonstratenzerklooster, dat er niet ver vandaan 

ligt, werd in 1211 als vrouwenklooster gesticht. De huidige 

gedaante kreeg het kloostergebouw tijdens de verbouwingen 

in het midden van de 16e eeuw en aan het begin van de 19e 

eeuw. Het belangrijste gedeelte is de kloosterbibliotheek 

met plafondsfresco´s en meer dan vijftienduizend boekdelen. 

De kloosterkerk van de H. Petrus en Paulus is versierd met 
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Contact:
588 65 Nová Říše, U Kláštera 1, Tel.: / Fax: +420 567 318 110, 
www.novarise.cz, www.trebic.cz

muurfresco´s van Jan Lukáš Kracker en met waardevol 

meubilair aangevuld. De koorbanken en de rijk uitgesneden 

preekstoel dateren uit de eeuwwisseling van de 17e en 18e 

eeuw. In het kloosterareaal is de expositie ondergebracht, 

gewijd aan de broers Vranický, componisten die in de periode 

van de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw tot de 

belangrijke vertegenwoordigers van het Weense muziekleven 

behoorden.

Moravské Budějovice

Contact:
676 01 Moravské Budějovice, Náměstí Míru 1, 
Tel.: +420 568 421 100, e-mail: muzeum@ktvmb.cz

In het voormalige kasteel, gebouwd in het midden van 

de 17e eeuw op de plaats van het gemeentehuis en vier 

patriciërshuizen, zijn sinds 1947 verzamelingen van het 

Museum van ambachten ondergebracht. Zij documenteren de 

geschiedenis van de stad en het kasteel en de verdwenen en 

langzamerhand verdwijnende dorps- en stadsambachten. Een 

gedeelte van de museale verzamelingen is in de voormalige 

vleeshal te zien. In de paardenstallen van het kasteel worden 

tentoonstellingen georganiseerd; op het binnenhof vinden 

een folklorefestival en zomermuziekconcerten plaats.

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

Een zicht op de stad en haar brede omgeving hebt u vanuit 

de omgang van de toren van de H. Egidiuskerk. Bij gunstig 

weer kan men hiervandaan ook de Alpen zien. 

Contact:
Turistické informační centrum: Náměstí Míru 26, 
676 02 Moravské Budějovice, Tel.: +420  568 422 817, 
E-mail: info@euronest.cz, www.mbudejovice.cz
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Jaroměřice nad Rokytnou

Het oorspronkelijk renaissance kasteel ontstond op de plaats 

van de gotische waterburcht en werd later omgebouwd tot 

een omvangrijk barok kasteelcomplex met de parochiekerk 

van de H. Margareta. Hij is door een regelmatige Franse tuin 

omgeven, die overgaat in een natuurlijk landschapspark. In 

het kasteel zijn waardevolle interieurs en verzamelingen. De 

historische expositie herinnert aan de muzikale traditie ten 

tijde van graaf Jan Adam Questenberk. Een voortzetting van 

deze traditie zijn de jaarlijks georganiseerde muziekfeesten 

en het internationale festival van operamuziek. De bezoeker 

kan in het kasteel uit twee rondleidingen kiezen. In de winter 

geeft het kasteel onderdak aan de traditionele kerstmarkten. 

Contact:
Turistické informační centrum: Komenského 1029, 
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Tel.: +420 568 440 132, 
Fax: +420 568 441 514, info@meks-jaromerice.cz, 
www.meks-jaromerice.cz,  www.jaromericenr.cz

Contact:
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Náměstí Míru 1, 
Tel.: +420 568 440 025, +420 568 440 237, 
E-mail: jaromerice@brno.npu.cz, www.zamek-jaromerice.cz

Třebíč

Het kasteel werd in de 16e eeuw gebouwd op de overblijfselen 

van een uitgestrekt benedictijnenklooster gesticht in 1101. 

Daarvan is de laatromaanse kloosterbasiliek van de H. Prokop 

bewaard gebleven, gebouwd rond 1250. Deze behoort tot 

de belangrijkste architecturale monumenten van deze soort 

in Midden-Europa. Daarom werd hij samen met de Joodse 

wijk in juli 2003 op de UNESCO-lijst van het werelderfgoed 

opgenomen. De bezoekers worden geboeid door de ruime 

driebeukige crypte, de muurschilderingen in de abtskapel, 

het stenen maaswerk van de romaanse ramen en het 

kostbare ingangsportaal. In de ruimten van het kasteel is 

het plaatselijke museum gevestigd. De exposities informeren 

over de natuurschoonheden van de omgeving van de stad, 

de historische ontwikkeling van de nederzetting en van de 

ambachten, de ontwikkeling van de pijpenmakers, de traditie 

Het kasteel werd in de 16e eeuw gebouwd op de overblijfselen



Contact:
674 01 Třebíč, Zámek 1, Tel.: / Fax: +420 568 840 518, 
E-mail: muzeum@zamek-trebic.cz, http://zamek-trebic.cz

van de plaatselijke kerststalbouwers en de vondst van het 

mineraal de Moravische moldaviet. De vaste exposities worden 

in de loop van het jaar aangevuld door tentoonstellingen in 

de ruimten van de voormalige paardenstal, de zadelkamer 

en de kapel. De Stenen zaal met een rijke versiering van 

wapenschilden wordt voor concerten van klassieke muziek 

gebruikt. Tot de meest bekende evenementen behoort de 

jaarlijkse museumbeurs en in het najaar een wedstrijd traag 

pijproken. 

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

De van ver zichtbare dominant van de stad is de machtige 

toren van de H. Martin, 72 meter hoog. Het torenuurwerk 

- de wijzerplaat heeft een diameter van 5,5 meter en 60 cm 

hoge cijfers - behoort tot de grootste in Europa. Vanaf de 

torenomgang heeft men een uitzicht op de hele stad. 

Een Europees unicum, zowel vanuit urbanistisch als historisch 

standpunt, is het complex van de Joodse wijk met twee 

synagogen. Daarom werd het in juli 2003 op de UNESCO-lijst 

van het werelderfgoed geplaatst. Door de Joodse wijk loopt 

een informatief pad. Men kan hier de zogenaamde Achterste 

Synagoge met een expositie over de geschiedenis van de 

Joden in de stad bezoeken. Er zijn hier muurschilderingen met 

ornamentele en plantenmotieven en Hebreeuwse liturgische 

teksten gerenoveerd, die uit de jaren 1706 – 1707 dateren. 

Op de Joodse begraafplaats zijn meer dan drieduizend 

grafstenen.

Contact:
Turistické informační centrum: Karlovo náměstí 53, 
674 01 Třebíč, Tel.: +420 568 847 070, www.trebic.cz
E-mail: info@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz; 

afdeling Achterste synagoge, Tel.: +420 568 610 023, 
E-mail: infosynagoga@kviztrebic.cz;

afdeling Basiliek, Tel.: +420 568 610 022, +420 777 746 982,
E-mail: infobazilika@kviztrebic.cz
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Náměšť nad Oslavou

De voorganger van het huidige kasteel was een middeleeuwse 

burcht, waarvan één ronde toren bewaard is gebleven. De burcht 

werd in renaissancestijl verbouwd en later barok aangepast. 

De burchtkapel is versierd met standbeelden en schilderijen 

afkomstig uit het opgeheven Kapucijnenklooster. Het gewelf in 

de kloosterbibliotheek heeft een rijke stuc- en frescodecoratie. 

De bibliotheek bevat zestienduizend boekbanden. Een van de 

kostbaarste is zesdelige bijbel „Bible kralická“ uit het begin van 

de 17e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog diende het kasteel kort 

als de zetel van de toenmalige president. In de kasteelzalen is een 

omvangrijke verzameling van wandtapijten uit de 16e tot de 19e 

eeuw ondergebracht. In de kasteelbibliotheek vinden regelmatig 

concerten van klassieke muziek plaats, en op het binnenhof 

treden folkmuziekgroepen 

op. Populair zijn de 

gekostumeerde rondleidingen 

met scenes uit het leven op 

het kasteel. Het kasteel is 

door een park omringd. Het 

wildpark, dat bekend is voor 

het fokken van damherten, is 

in de zomer ook aantrekkelijk 

voor wandelingen. 

Contact:
675 71 Náměšť nad Oslavou, Tel.: / Fax: +420 568 620 319, 
E-mail: zamek.namest@telecom.cz, www.zamek-namest.cz

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

De brug uit 1737 over de rivier de Oslava behoort tot de 

oudst bewaard gebleven stenen bruggen in de Tsjechische 

Republiek. Hij is 62 meter lang en vanwege de rijke 

standbeeldendecoratie wordt hij met de Praagse Karelsbrug 

vergeleken. 

Contact:
Turistické informační centrum: Masarykovo náměstí 100, 
675 71 Náměšť nad Oslavou, Tel.: +420 568 620 493, 
Fax: +420 568 620 338, E-mail: mks-namest@iol.cz, 
www.namestnosl.cz
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Budišov

Het kasteel staat op de plaats van een oorspronkelijke 

middeleeuwse waterburcht, omgebouwd in de jaren zeventig 

van de 16e eeuw. Het huidige barokke aanzien kreeg het 

kasteel ten gevolge van een verbouwing in 1715. Laatbarokke 

aanpassingen werden in de jaren tachtig van de 18e eeuw 

verricht. In dezelfde tijd werd rond het kasteel een park 

aangelegd met vele standbeelden met antieke thema´s. In 

het kasteel zijn collecties van vogels, zoogdieren, vissen en 

amfibiën ondergebracht. Behalve de soorten die voor de fauna 

van ons land kenmerkend zijn, kan men hier ook trofeeën zien 

afkomstig van jachtexpedities naar Afrika, Azië en Kanada 

en exponaten betreffende de fauna in de Donaudelta. In het 

interieur zijn rokoko-schilderingen met Chinese motieven.

Contact:
675 03 Budišov, Tel.: +420 568 875 198, www.mzm.cz

De oorspronkelijk gotische burcht, verbouwd tot een 

renaissancekasteel, werd barok uitgebreid en later neogotisch 

verbouwd. Van de bouwstijlen zijn een gotische loggia en een 

renaissance ingangspoort bewaard gebleven. De interieurs 

van het kasteel zijn met stucwerk en schilderijen versierd en 

met oorspronkelijk meubilair ingericht. In het kasteel bevindt 

zich het museum, dat sinds de jaren tachtig van de vorige 

eeuw gespecialiseerd is in communicatie (straten en wegen). 

De bouw van wegen en bruggen wordt door modellen, 

foto´s en tekeningen gedocumenteerd. Andere exposities 

omvatten kasteelsalons, kubistische kunst en het leven in de 

oceanen. In het kasteelpark is een overdekte houten brug 

geplaatst, afkomstig van een nabijgelegen gemeente en in 

1986 gerenoveerd. Elk jaar in september komt het kasteel tot 

leven door historische voorstellingen met figuren die altijd 

een belangrijke historische gebeurtenis uit de geschiedenis 

van het kasteel brengen.  

Velké Meziříčí

Contact:
594 01 Velké Meziříčí, Tel.: +420 566 522 206, +420 566 522 
773, E-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
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Contact:
Turistické informační centrum: Radnická 29/1, 
594 13 Velké Meziříčí, Tel.: +420 566 501 107, Fax: +420 566 521 
657, E-mail: ic@mestovm.cz, www.mestovm.cz

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

De bewaard gebleven Joodse 

wijk vormt een herinnering aan 

de Joodse nederzetting. In de 

zogenaamde Oude Synagoge, 

gebouwd in de eerste helft van 

de 16e eeuw in een gotisch-

renaissancistische stijl, is een 

expositie over de geschiedenis 

van de Joodse gemeenschap 

ondergebracht.

De dominant van het plein is de 

64 meter hoge toren van de H. 

Nicolaaskerk, die halverwege 

de 15e eeuw is gebouwd. Het 

uurwerk op de toren is het 

grootste verlichte uurwerk in de Tsjechische Republiek. Vanuit 

de torenomgang heeft men een uitzicht op de gehele stad. 

De oudste geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 

tweede helft van de 16e eeuw. Tijdens de Dertigjarige 

Oorlog werd het kasteel door Zweedse troepen geplunderd. 

In het midden van de 18e eeuw werd het barok verbouwd 

en uitgebreid. Het complex kreeg zijn huidige aanzicht 

inclusief de façade in de jaren zeventig van de 19e eeuw. 

In het kasteel is een galerie gehuisvest met exposities van 

beelden en handgeblazen kristalglas. De vaste exposities 

worden met seizoenstentoonstellingen aangevuld. In de 

aangename omgeving van het binnenhof vinden concerten 

en culturele evenementen plaats. 

Nové Město na Moravě 

Contact:
592 31 Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1,
Tel.: +420 566 654 211, E-mail: horacka.galerie@nmnm.cz, 
http://hg.nmnm.cz

Contact:
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Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken: 

Contact:
Turistické informační centrum: Vratislavovo náměstí 97, 
592 31 Nové Město na Moravě, Tel.: +420 566 650 254, 
+420 566 650 255, Fax: +420 566 617 202, 
E-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz

In het renaissance gebouw 

van het voormalige raadhuis 

zijn de verzamelingen van 

het plaatselijke museum 

ondergebracht, handelende 

over de geschiedenis van de 

glasindustrie, het erfgoed 

van de volkskultuur en de 

voorstelling van een schoolklas uit de jaren derig van de 

vorige eeuw. Bijzondere aandacht wordt gewijd aan de 

geschiedenis van het skiën en van de skivervaardiging die in 

de stad een langjarige traditie heeft (http://hm.nmnm.cz). Op 

de open plaatsen in de stad zijn veel beelden van twee hier 

geboren belangrijke beeldhouwers geplaatst. 

Žďár nad Sázavou

Het cisterciënzerklooster, 

gesticht in het jaar 1252 en 

vier eeuwen later opgeheven, 

werd in de 18e eeuw 

verbouwd door de architect 

Giovanni Santini in de stijl 

van de barokke gotiek. Na 

een brand in 1784 werd het 

tot een kasteel verbouwd. 

In het historische complex 

kan men de volgende 

bez ienswaard igheden 

bezoeken: de kloosterkerk 

Hemelvaart van de Maagd 

Maria met een rijk versierd 

interieur, een tentoonstelling gewijd aan de barokke architectuur 

in de regio en aan het werk van de architect Santini en voorts een 

expositie van historische klavieren. In het prelaatsgebouw is het 

Boekmuseum gehuisvest, dat de ontwikkeling van het Europese boek 

en de boekdrukkunst documenteert. 

Het belangrijkste monument van het domein is de bedevaartkerk 

van de H. Johannes Nepomuk op de Groene Berg. Deze kerk werd 

gebouwd in de jaren 1719 – 1722 volgens de ontwerpen van de 

architect Santini en wordt als het hoogtepunt van zijn oeuvre 

beschouwd. Omwille van de originaliteit van de Boheemse barokke 

gotiek en omwille van de meesterlijke compositie met de symboliek 

van de vijfpuntige St-Jans-ster werd de kerk in 1994 op de UNESCO-

lijst van het werelderfgoed  geplaatst. Binnen in de kerk wordt de 

symboliek van het magische getal vijf vooral door vijf altaren en vijf 

gangen voorgesteld en op het hoofdaltaar door vijf sterren en vijf 

engelen. Dit bedevaartsoord wordt omgeven door gaanderijen met 

vijf poorten en vijf kapellen. De poorten, die geplaatst zijn in het 

midden van elke vleugel, hebben koepelvormige daken en zijn met 

standbeelden aangevuld.

Contact:
Bezoekerscentrum: zámek Žďár nad Sázavou, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, Tel.: +420 566 629 152, Fax: +420 566 629 331, 
E-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
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Contact:
Zelená Hora – domain van de bedevaartkerk, 
591 02 Žďár nad Sázavou 2, Tel.: +420 566 622 855, 
+420 724 663 716, E-mail: zel.hora@brno.npu.cz, www.npu.cz

Turistické informační centrum– cestovní kancelář SANTINI TOUR, 
Náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel.: +420 566 
628 539, Fax:+420 566 625 808, E-mail: santini@santinitour.cz, 
www.zdarns.cz

Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

De weg vanuit het 

stadscentrum naar 

het kasteeldomein 

gaat over een stenen 

barokke brug met 

drie bogen over de 

rivier de Sázava. 

Deze brug werd 

rond het jaar 1760 

gebouwd en er staan 

acht heiligenbeelden 

op.

Het ruime kasteel, oorspronkelijk een burcht uit de 13e 

eeuw, werd gebouwd in het jaar 1584 en later herhaaldelijk 

aangepast. Daarom zien wij hier gebouwen in verschillende 

bouwstijlen: een gotisch burchtpaleis, een renaissancistische 

kasteelvleugel, evenals barokke dienstgebouwen. In de zalen 

met bewaard gebleven overblijfselen van renaissancistische 

schilderingen zijn museale verzamelingen ondergebracht die 

de bezoeker de geschiedenis van de burcht en de stad tonen. 

Op de begane grond wordt een dorpswinkel getoond, evenals 

oude ambachten. In het lapidarium is een tentoonstelling 

van stenen voorwerpen. De collectie van historische klokken 

bevat meer dan 140 unieke exemplaren. Een bijzonderheid 

is een torenuurwerk en een draaiorgel dat nog steeds werkt. 

De historische apotheek uit de 19e eeuw was veertig jaar 

geleden nog in gebruik. In de kleinere zalen vinden seizoens

tentoonstellingen plaats. Op de binnenplaats van het kasteel 

worden vaak concerten van rock-, swing- en klassieke muziek 

georganiseerd. 

Polná

Contact:
588 13 Polná, Zámek 486, Tel.: +420 567 212 336, 
+420 567 212 765, www.mesto-polna.cz
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Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

In het onder monumentenzorg staande gebouw niet ver van 

het kasteel bevindt zich een expositie Oude school. De complete 

inrichting van een schoolklas dateert uit het jaar 1866, en 

behalve historisch meubilair zijn hier schrijfbenodigheden en 

leermiddelen tentoongesteld. Men kan een blik werpen in het 

natuurkundekabinet en in de woning van de onderwijzer. In de 

synagoge, gebouwd in 1684, is het Regionale Joods museum 

ondergebracht. Met behulp van foto´s en documenten herinnert 

men aan de rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap 

alhier.

Contact:
Turistické informační centrum: Husovo náměstí 39, 
Tel.: +420 567 559 211, E-mail: infocentrum@mu-polna.cz,
www.mesto-polna.cz

Contact:
582 22 Přibyslav, Husova 300, Tel.: +420 569 430 050, +420 569 
430 046, E-mail: patekj@iol.cz; www.dh.cz, www.chh.cz 

Přibyslav

Het kasteel, oorspronkelijk een gotische burcht,  werd omstreeks 

het jaar 1560 verbouwd  in de renaissancestijl onder invloed 

van de Italiaanse architectuur. In de 18e eeuw werd het kasteel 

uitgebreid en later klassicistisch verbouwd. Op de binnenplaats 

is een renaissancistische arcadengalerij  met Toscaanse zuilen 

bewaard gebleven. Het kasteel huisvest een brandweermuseum 

met exposities over de brandbestrijdingstechniek en moderne 

brandbeschermingsystemen. Behalve de gespecialiseerde 

bibliotheek bevinden zich in het kasteel ook een feestzaal, 

een voordrachtzaal en enkele leslokalen. De eigenaar van het 

museum is de Vereniging van Brandweerlieden van de Tsjechische 

Republiek.
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Wij bevelen aan om in de stad het volgende te bezoeken:

In het gebouw van het voormalig patriciërshuis uit 1654 

(zogenaamde Kurfürst-Huis) is het stedelijk museum gevestigd. 

In het museum bevindt zich een etnografische expositie, een 

collectie van mineralen en een expositie van middeleeuwse 

mijnbouw. 

Contact:
Turistické informační centrum: Bechyňovo náměstí 45, 
582 22  Přibyslav, Tel.: +420 569 484 361, 
E-mail: ic@pribyslav.cz, www.pribyslav.cz

Chotěboř

Het vroegbarokke kasteel werd gebouwd aan het begin van 

de 18e eeuw op de plaats van een gotische versterking. De 

kapel van de Heilige Drievuldigheid met rijke stucversiering is 

in haar oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Het kasteel 

werd in de 19e eeuw en na een brand in 1927 verbouwd. Het 

wordt door een Engels, 15 ha groot park omgeven, gelegen 

in het beschermd dal van de rivier de Doubrava. De museale 

verzamelingen documenteren de historische ontwikkeling van 

de stad. De verzamelingen van beeldende kunst, archeologie, 

geologie en etnografie zijn rijk vertegenwoordigd. Kostbaar is 

ook de boekencollectie die enkele waardevolle handschriften, 

eerste drukken en oude drukken bevat. In de loop van het jaar 

worden hier thematische tentoonstellingen georganiseerd. 

Contact:
583 01 Chotěboř, Riegrova 1, Tel.: +420 569 623 293, 
E-mail: muzeum-chotebor@cbox.cz, 
www.muzeum-chotebor.org

Contact:
Turistické informační centrum: Krále Jana 258, 583 01 
Chotěboř, Tel.: / Fax: +420 569 626 634, 
E-mail: infocentrum@chot.cz;  www.chotebor.cz 

In het gebouw van het voormalig patriciërshuis uit 1654

Contact: Contact:
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