Při prohlídce hradu zjistíte, jak žila šlechta v době renesance, prohlédnete
si krásný dobový nábytek a také se dozvíte, jak může být vysvobozen
krutý Půta Švihovský, který se stále zjevuje v hradních chodbách. A pokud
se nebojíte, můžete vodní hrad Švihov navštívit i v noci - každý rok v srpnu
zde probíhají noční prohlídky doplněné příběhem z minulosti. Kdo ví,
třeba právě vy zde potkáte bloudícího pana Půtu!
V letních měsících probíhá na hradě bohatý kulturní program pro děti
i dospělé. Mezi tradiční akce patří dobývání hradu Švihov, hudební
festival České hrady, noční prohlídky, Švédi na Švihově, divadelní
festival, koncerty a mnoho dalších. Více informací o vodním hradě Švihov,
o jeho historii a kulturních akcích se dozvíte na internetových stránkách
www.hradsvihov.cz.

www.hradsvihov.cz
Vodní hrad Švihov
Žižkova 1
340 12 Švihov
Tel: 376 393 378, 606 666 419
E-mail: hrad@hradsvihov.cz

ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

Při cestování malebným Pošumavím nemůžete minout vodní hrad Švihov, národní kulturní památku, který jako
svědek minulých staletí střeží dávná tajemství. Tento monumentální hrad s důmyslným opevňovacím
systémem, který byl ve své době nedobytný, byl postaven na přelomu 15. a 16. století za asistence
významného stavitele Benedikta Rejta a je jedním z posledních vodních hradů v České republice. Hrad byl
vybudován na umělém ostrově, jehož okolí mohlo být při napadení nepřítelem zaplaveno z okolních rybníků.
Jeho zakladatelem byl Půta Švihovský z Rýzmberka, jeden z nejmocnějších a nejbohatších šlechticů
království. Vypráví se však, že to byl velmi krutý panovník a za své zlé skutky ho samotný ďábel odnesl do
pekel. Dodnes po něm zbyla ve stropě díra, kterou se ještě nikomu nepodařilo zazdít. Rod Švihovských
z Rýzmberka byl velmi mocný, bohužel se však výstavbou svých hradů zadlužil natolik, že hrad Švihov musel
prodat. Kavkové z Říčan, kteří hrad koupili od Rýzmberků, ho museli kvůli dluhům prodat už po padesáti letech.
Dalšími majiteli byli Černínové z Chudenic, kteří hrad vlastnili téměř 400 let. Po třicetileté válce se hradu dotkly
tzv. demoliční dekrety, kterými nařizoval císař boření pevností, ve kterých se mohl opevnit nepřítel nebo
vzdorující šlechta. Naštěstí se podařilo hrad zachránit, ale postupně změnil svou funkci na hospodářské
stavení. Paláce hradu sloužili jako panská sýpka a v předhradí vznikly další hospodářské budovy.

ATRAKTIVITY

Souřadnice GPS: 49°28´44.126´´N, 13°17´7.848´´E
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