
Zámek Bystřice nad Úhlavou 
 
      První archivní zmínka je z roku 1339, kdy 

Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. 

Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku 

rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce na důležité 

obchodní stezce z bavorského Zwieselu přes 

Železnou Rudu do Klatov doplňovala spolu 

s blízkými hrady Pajrekem, Klenovou a tvrzí 

v Janovicích nad Úhlavou v této části přechodu 

přes hory středověký obranný systém. 

      V druhé polovině 14. století byla původní tvrz 

rozšířena do podoby hradu. Koncem 15. století se 

stala Bystřice v tehdejší podobě mohutného hradu 

na dlouhou dobu majetkem Kočů z Dobrše, 

jednoho z nejvýznačnějších šlechtických rodů 

tehdejšího českého království. Zejména toto 

období přineslo hospodářský rozkvět celého okolí. 

Kolem poloviny 16. století provedli Kočové 

z Dobrše přestavbu hradu na renesanční zámek. 

Tehdy zřejmě vznikly výrazné atributy pevnostní obranné funkce hradu jako příkopy a padací most. 

      Bystřice v podobě nově přebudovaného renesančního zámku se stává významným kulturním 

střediskem humanitních osobností. Odtud vyjeli roku 1598 Kryštof Harrant z Polžic a Heřman Černín 

z Chudenic na pouť do Svaté země Palestiny a vydali po svém návratu roku 1608 světoznámý 

humanistický cestopis, jednu z nejvýznamnějších památek evropského renesančního písemnictví. 

Rukopis byl vybaven vlastními ilustracemi z tehdy neznámých exotických zemí. 

      Stále zadlužení majitelé bystřického panství neudrželi náklady rozsáhlého panství a tak získal 

majetek v soudní dražbě roku 1839 kníže Karel ze starého německého knížecího a panovnického rodu 

Hohenzollernů – Sigmaringen, která začala budovat svou pozemkovou državu v Čechách. Podle 

odhadu z roku 1863 měl hohenzollernský majetek rozlohu 14.579 ha. Za Hohenzollernů došlo v letech 

1848–1852 k nákladné přestavbě v pseudogotickém slohu, která výrazně poznamenala především 

severní průčelí zámku a vstupní věž. 

      Po roce 1945 byl zámek využíván jako vojenský lazaret, policejní stanice a později jako ústav pro 

mentálně postižené děti. Objekt se po dlouhých letech naprosté absence údržby dostal do havarijního 

stavu opuštěného brownfieldu. Na mnohých místech došlo k destrukci nosných konstrukčních prvků  

a hrozila nenávratná likvidace umělecko-historických prvků, pro jejichž památkovou hodnotu byl 

objekt vyhlášen kulturní památkou. V tomto stavu odkoupila objekt od československého státu 



soukromá společnost s cílem zajistit jeho záchranu a obnovu. V roce 2006 byly vlastníkem zahájeny 

záchranné práce na střešním plášti jižního křídla. Systematická stavební záchrana byla započata v roce 

2009 za finanční spoluúčasti ze zdrojů EÚ ROP NUTS II Jihozápad. V průběhu dvou let byly 

zajištěny nejvíce ohrožené stavební konstrukce, které byly ve stavu bezprostřední havárie. Formou 

protézování byla zachráněna krovová konstrukce severního a východního křídla zámku, byl proveden 

nový střešní plášť, staticky zajištěn narušený stav nosných konstrukcí, byla zajištěna záchrana objektu 

vstupní brány a byl připraven prostor v přízemí pro potřeby expozice. V roce 2010 byla provedena 

rekonstrukce hlavního severního průčelí. Západní a jižní trakt zůstávají prozatím v původním stavu. 

       Objekt je od června 2011 částečně zpřístupněn veřejnosti – je zde umístěna expozice historického 

mobiliáře a zrekonstruované prostory včetně předzámčí jsou využívány k dalším kulturně-

společenským akcím (výstavy, koncerty, divadelní představení, svatební obřady, krátkodobé 

pronájmy).  

 
Kontakty: 

ZÁMEK BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU 
Bystřice nad Úhlavou č.p.1 
340 22 Nýrsko 
okres Klatovy 
kraj Plzeňský  

GPS 49°18'25.174"N, 13°9'10.085"E 

www.intertour.cz/zamekbystrice/ 
zamekbystrice@intertour.cz 
 
 
Vlastník nemovitosti: 
INTERTOUR, spol. s r.o. 
Hrnčířská 195 
284 01 Kutná Hora 
www.intertour.cz 
intertour@intertour.cz 
intertour@seznam.cz 
tel. 737239953  
Expozice dobového mobiliáře 
Otevírací doba: 
 
květen – září           po, út:  zavřeno 
                                st - pá:  10.00-12.00   13.00-16.00 
                                so, ne:  10.00-16.00 
říjen – duben:          zavřeno 
 
Po dohodě možno sjednat individuelní prohlídky! 
Kontakt: zamekbystrice@intertour.cz, tel. 732259182 
http://zamekbystrice.intertour.cz 
 



Fotogalerie: 

 

                      
  

 

 



 
 

 
 



       
 

 


