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Hrad Švihov 
Za Popelkou na Švihov
Přibližně 30 km jižně od Plzně, v údolí řeky Úhlavy, se nachází unikátně zachovalý 
gotický vodní hrad Švihov, který nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta 
Švihovský. Během své přestavby za držení rodu Švihovských z Rýzmberka vzniklo jedno 
z nejdokonalejších vodních opevnění své doby. Hrad, kdysi budovaný jako umělý ostrov, 
byl chráněný dvěma vodními příkopy a několika rybníky. Prohlídka areálu, skládající se  
ze dvou obytných paláců, pětipatrové věže, kaple a hradeb se čtyřmi baštami, nabízí 
sedm zajímavých prohlídkových okruhů (včetně okruhu pro malé děti či noční prohlídky).  
Na hradě se často koná také řada doprovodných akcí, např. koncerty, divadla, trhy, 
šermířská představení či výstavy. Hrad Švihov je mimo jiné velmi oblíbeným místem  
pro filmaře. Natáčela se zde pohádka „Tři oříšky pro Popelku“. Hrad nabízí také prohlídky 
pro neslyšící (na objednávku). K hradu se lze dostat autem, vlakem, autobusem a leží také 
na křižovatce turistických i cyklistických tras. Pro cyklisty jsou k dispozici stojany a hradní 
krčma nabízí základní občerstvení.  

  Státní hrad Švihov, Žižkova 1, CZ-340 12 Švihov    
 00420 / 376 393 378
 April (Wochenenden) – Oktober  

 / duben (víkendy) – říjen
 www.hrad-svihov.cz

Pro návštěvníky s pohybovým omezením 
je umožněn bezbariérový přístup do části 
hradu, zbytek památky jim je zpřístupněn 

pomocí virtuální prohlídky.

TIP 
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REGION PILSEN / PLZEŇSKÝ KRAJ

49°28‘44“N, 13°17‘08“E

Burg Švihov (Schwihau)
Zum Aschenputtel nach Schwihau
Ungefähr 30 km südlich von Pilsen, im Tal des Flusses Úhlava, befindet 
sich die einzigartig erhaltene gotische Wasserburg Schwihau, die 
der königliche Richter Botho von Schwihau gegen Ende des 15. Jahr-
hunderts erbauen ließ. Während der Umbauten unter dem Geschlecht 
der Schwihauer von Riesenberg entstand eine der seinerzeit voll-
kommensten Wasserfestungen. Die Burg, die damals als künstliche 
Insel errichtet wurde, war von zwei Wassergräben und einigen Teichen 
geschützt. Für die Besichtigung des Areals, das sich aus zwei Wohn-
palais, einem fünfstöckigen Turm, einer Kapelle und einer Ringmauer 
mit vier Wachtürmen zusammensetzt, werden sieben interessante 
Besichtigungstouren (einschließlich einer Tour für Kleinkinder und 
einer Nachtführung) angeboten. Auf der Burg finden verschiedenste 
Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte, Theater, Märkte, Schaufechten oder 
Ausstellungen statt. Die Burg Schwihau ist auch ein sehr beliebter Filmdrehort. Hier wurde 
das Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gedreht. Es werden auch Besichtigungen 
für Gehörlose angeboten (auf Anfrage). Die Burg ist mit Auto, Bahn oder Bus gut erreichbar 
und liegt zudem an der Kreuzung einiger Wander- und Radwege. Für Radfahrer gibt es 
Radständer und die Burgschenke sorgt für eine gute Bewirtung.  
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Ein Teil der Burg ermöglicht den Besuchern einen 
barrierefreien Zugang, der restliche Teil des Denkmals kann 

mittels eines virtuellen Rundgangs besichtigt werden.

TIPP 
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