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Zřícenina hradu  
Lipnice nad Sázavou
Kamenný strážce Posázaví
Jednomu z nejmohutnějších českých hradů se přezdívá Kamenný strážce Posázaví. Byl 
postaven na vyvýšenině, ze které se otevírá mimořádný výhled až k vrcholům Železných 
hor a Žďárských vrchů. Charakteristickou siluetu hradu vymezují rozsáhlé obytné paláce 
Thurnovský a Trčkovský a také monumentální věže, obranná Velká věž a obytná věž Samson 
s vyhlídkovým ochozem. Unikátem je gotická hradní kaple sv. Vavřince spojená s událostí 
vysvěcení prvních husitských kněží v Českém království.
Lipnice patřila českým králům i mnoha významným šlechtickým rodům. Její slávu ukončil 
požár v roce 1869. Nový život přineslo až 20. století, kdy se hradu ujímá Klub českých turistů 
a postupně jej opravuje. V tomto období zde bylo možné potkat i autora světoznámého 
vojáka Švejka Jaroslava Haška, který pobýval v podhradí a na hradě neotřelým způsobem 
prováděl turisty. 
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Opravy hradu pokračují doposud, 
a na návštěvníky tak každý rok 

čekají další překvapení.
TIP 
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49°36‘51“N, 15°24‘47“E

Burgruine Lipnice nad Sázavou 
(Lipnitz an der Sasau)
Steinerner Wächter der Region Posázaví
Eine der gewaltigsten tschechischen Burgen wird als Steinerner Wächter der Region 
Posázaví bezeichnet. Die Burg wurde auf einer Anhöhe errichtet, die eine außergewöhnliche 
Aussicht bis hin zu den Gipfeln des Eisengebirges und der Berge Žďárské vrchy bietet. Die 
charakteristische Silhouette der Burg bilden die weitläufigen Wohnpalais der Familien 
Thurn und Trčka sowie die monumentalen Türme -  der Große Wehrturm und der Wohnturm 
Samson mit einer Aussichtsgalerie. Einzigartig ist die gotische Burgkapelle des Hl. 
Laurentius, die in Verbindung mit den Ereignissen rund um die Weihe der ersten Hussiten-
Priester im Böhmischen Königreich steht. 
Lipnitz gehörte Böhmischen Königen sowie vielen bedeutenden adeligen Familien. Ihr 
Glanz verblasste durch einen Brand im Jahr 1869. Neues Leben hauchte der Burg erst das 
20. Jahrhundert ein, als sich der Tschechische Touristenclub der Burg annahm und sie 
nach und nach sanierte. In dieser Zeit konnte man hier auch Jaroslav Hašek, den Autor des 
weltberühmten braven Soldaten Schwejk treffen, der unterhalb der Burg wohnte und die 
Besucher auf originelle Weise durch die Burg führte.
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Die Renovierung der Burg wird laufend 
fortgesetzt und so erwartet die Besucher jedes 

Jahr eine weitere Überraschung.

TIPP 

20.
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