
PROHLÍDKA HRADU  

 

 
 

Vítáme vás na Státním hradu Litice, který je pod správou Národního památkového 

ústavu.  
 

 

 

 

Hrad Litice byl založen v rámci kolonizace území 

na Divoké Orlici po 2. polovině 13. stol. za vlády 

Přemysla Otakara II. Zakladatelem hradu byl 

západočeský rod Půticů. Pojmenovali ho podle 

svého staršího rodového hradu Litice u Plzně. První 

písemný dokument je z roku 1316 a to v souvislosti 

s ručením z doby konfliktu Jana Lucemburského 

s Jindřichem z Lipé. Karel IV. po svém návratu 

z Itálie do Čech vykoupil řadu královských hradů, 

mezi nimi i Litice.  

 

 



 

 
 

 

 

Před rokem 1371 se na hradě usadili páni z Kunštátu a Poděbrad, kteří jako věrní 

stoupenci podobojí vojensky podporovali Jana Žižku z Trocnova. Roku 1421 hrad 

zřejmě odolal útoku slezských katolických knížat a svou pověst nedobytné pevnosti si 

uchoval i v následujících stoletích. Tím nejvýznamnějším zástupcem Kunštátského 

rodu je Jiří z Poděbrad, který jako 7letý chlapec zdědil v roce 1427 litické panství 

po smrti svého otce Viktorína. 

Přesné datum a místo narození Jiřího z Poděbrad není známé. Patrně to bylo v dubnu 

roku 1420 a není vyloučeno, že rodištěm byly právě Litice. Jiří si do roku 1458 

vybudoval ve Východních Čechách državu velké rozlohy, která se táhla od Poděbrad 

přes Litice až k českému pomezí a Minsterberkem zasahovala hluboko do Slezska. 

K tomuto obrovskému panství patřilo i právo ražení mincí. 

 

 

 

Král Jiří z Poděbrad  

byl jediný český panovník, který nepocházel 

z královského rodu, ale byl zvolen ze středu 

české šlechty. 

 

 

 

 

 

K litickému panství náležel i Kunvald, kde kazatel Řehoř se svými stoupenci roku 1457 

založil Jednotu bratrskou. Litice se těšily velké pozornosti krále Jiřího. Tvrdý 

a  nesnadno přístupný hrad si Jiří cenil. Velké a nákladné úpravy, které zde prováděl, 

měly posílit pevnost tohoto sídla a zavdaly podnět k domněnkám, že zde Jiří chtěl 

vytvořit úkryt pro korunovační klenoty a zemské desky. Novostavba hradu Litic spadá 

do doby, kdy Jiří stál v obnoveném boji proti uherskému králi Matyáši Korvínovi, který 

chtěl kořistnicky získat českou korunu. Opevněné Litice tak měly přispět k obraně 

východních Čech. 

 

 



 

 

 

 

 

Po smrti Jiřího z Poděbrad nezůstalo dlouho celé 

dědictví nerozdělené. Roku 1472 připadl hrad 

Litice nejstaršímu synovi Bočkovi. U všech 

synů zůstal litický hrad v trvalé úctě, takže 

i  do smlouvy o dělení majetku bylo zapsáno, že 

všechny důležité rodové listiny budou uloženy 

do truhly se čtyřmi zámky, aby každý ze synů 

mohl mít jeden klíč, truhla měla být uložena 

na Liticích. Ještě za svého života postoupil 

Boček Litice bratru Jindřichovi, ale ten musel 

své statky odprodat, protože se zadlužil v boji 

s králem Matyášem Korvínem o knížectví 

minsterberské 

 

 

 

 

 

 

Na radu krále Vladislava Jagellonského 

projevil zájem o litické panství 

Vilém z Pernštejna a v roce 1495 byla koupě 

vložena do zemských desek. 

Vilém z Pernštejna ho spojil  s nedalekým 

Potštejnem, kam přenesl i správní centrum. 

Význam Litického hradu tak postupně upadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

V roce 1562 získal hrad Litice 

Mikuláš  z Bubna a jeho rod vlastnil panství 

téměř 250 let. Mikuláš si litický hrad oblíbil 

natolik, že ho učinil svým druhým rodovým 

sídlem. Později dal postavit zámek 

v Doudlebách a  Žamberku, kde střídavě 

pobýval. Tak byl nepohodlný a nepřístupný 

hrad odsouzen k rychlé zkáze. Urbář 

žamberského panství zachycuje v roce 1657 

Litice jako polorozbořený hrad, kde Jižní 

palác ještě sloužil jako sýpka a stáje pro 

dobytek v období 30leté války. Roku 1681 

byl hrad již zcela opuštěn.  
 

 

 

 

 

V roce 1815 zakupuje žamberské panství 

bohatý obchodník John Parish, který 

pocházel z anglického šlechtického rodu. 

Za Oskara Parishe se koncem 19. století 

na hradě uskutečňovaly první větší opravy 

a zajišťování rozpadlého zdiva paláců 

i opevnění. Na plánech oprav pracoval 

známý architekt Josef Mocker. Částečné 

zajištění a konservování zřícenin bylo 

prováděno v létech 1933–35, kdy původní 

věž byla navýšena o vyhlídkové patro 

a následně potom byl hrad zpřístupněn 

veřejnosti. 
 

Po 2. světové válce rodina Karla Parishe emigrovala do Kanady a jejich majetek byl 

zkonfiskován.  

 

Po revoluci, v rámci restitucí byl majetek navrácen, ale Parishovi hrad Litice vrátili 

zpět státu. 
 



 

 

 

 

POPIS HRADU 
 

Do hradu se vcházelo po padacím mostě, který vedl k hlavní bráně a ta byla určena pro 

povozy a jezdce. Pak zde býval malý padací můstek, který vedl k brance pro pěší. Nad 

touto brankou je umístěná památná kamenná deska, kde jsou vytesány 4 erby – český, 

moravský, horno-lužický a kunštátský a český nápis – Tato věž dělána za nejjasnějšího 

krále Jiřího, českého krále, markrabí moravského a letopočet 1468. 

  

Vlevo nad hlavní bránou jsou umístěny 3 pískovcové reliéfy – sedící muž s kladivem, 

sedící muž se stuhou a hlava bradáčova. Kdo je onen tajemný muž se stuhou, se 

můžeme jen domnívat. V první řadě by to mohl být sám král Jiří z Poděbrad, ale reliéf 

nemá žádné královské insignie. Tuto záhadu by mohl vyřešit nápis na stuze, ale ten 

za posledních 200 let nikdo nerozluštil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Za bránou je torzo točitého schodiště, které vedlo 

do 1. patra mohutné obytné věže, která stávala nad 

průjezdem. V přízemí této věže bývala kovárna 

a naproti se dochovala uměle vytvořená jímka 

na dešťovou vodu, nazývaná „cisterna“. Jiří 

z Poděbrad vybudoval dolní opevnění se střílnami, 

kde byla umístěna lehká děla – tarasnice. Po pravé 

straně za 2. bránou byla hospodářská budova zřejmě 

konírna. Z 3. brány se nám dochoval pouze nákolník 

a velký otvor na závoru. Za touto branou se po pravé 

straně nachází výpadní branka na nepřítele 

a v mohutném srázu zbytky studny. 4. a 5. branou jste 

prošli na nádvoří. Horní hrad tvořily dva protilehlé 

paláce.  

 

V Severním paláci bývaly byty úředníků a zbrojnice. 

Před palácem u východní zdi stávaly hospodářské budovy a černá kuchyně.  

 



 

 

 

 

 

 

Jižní palác byl obytně-reprezentační, protože právě zde bydlel majitel hradu.  

 

Na nádvoří stávala dřevěná stavba se schodištěm a k ní se spouštěl malý padací můstek, 

po kterém se vcházelo gotickým portálem přímo do 1. patra paláce. Byl to stavební 

prvek poslední obrany před nepřáteli, kteří vnikli až na nádvoří. Tato situace však 

nenastala, protože hrad Litice nikdy dobyt nebyl. 

  

Místnosti paláce se vytápěly krbem a později kachlovými kamny. Zbytky těchto kachlí 

a různých nádob, které byly nalezeny při opravách hradu a archeologickém průzkumu, 

jsou instalovány ve vitrínách.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Model litického údolí je z roku 1931. Byl vytvořen ke stavební dokumentaci malé 

vodní elektrárny na Divoké Orlici.  

 

Hřeben kopce Kletná, byl prokopán v době, kdy hrad Litice v 16. století vlastnili 

Pernštejnové. Divoká Orlice bývala velmi vodnatou řekou a často docházelo 

k záplavám podhradí. Průkopem vznikla štola, dnes nazývaná „Myší díra“, a když se 

hladina řeky zvedla, tak část vody byla svedena za městečko. V roce 1932 zde byla 

vybudována v té době nejmodernější vodní elektrárna v Československu.



 

 

 

 

 

 

 

Věž je vysoká 25 m a byla postavena za přestavby Jiřího z Poděbrad. Jsou zde dochovány 

stropy s gotickou křížovou klenbou. V kapli se nachází původní omítky, oltářní stůl a okno 

s gotickou trojlaločnou kružbou nazývanou „jeptiška“. Do jednotlivých pater věže 

se vstupovalo zdobnými portálky po můstcích z paláce a do posledního patra po představeném 

schodišti. Z otevřeného patra je výhled na Kralický Sněžník a na lovecký empírový zámeček 

z roku 1820, později přestavený na hájovnu. 
 

V litickém lomu se těží granodiorit. Hornina podobná žule se stala základním kamenem 

ke stavbě hradu.  Průmyslová těžba v lomu započala v roce 1874 a ve stejném roce byla 

i otevřena železnice a 264 m dlouhý železniční tunel. Zpočátku železnice sloužila k odvozu 

natěžené žuly. O 25 let později bylo postaveno litické nádraží, které odstartovalo i dopravu 

osobní. 
 

   
 

  

telefon: 603 232 212 

e-mail: urban.dalibor@npu.cz 

www.hrad-litice.cz 

 
Pavlína Prachařová 2022 

Fotografie: NPÚ SH Litice 

Erby: Libor Kovář 

 

 

mailto:urban.dalibor@npu.cz
http://www.hrad-litice.cz/


 
 

 

 

 

 

 

Přehled majitelů  
 

 

 

 Procek z Potštejna (konec 13. stol.)  

 Jindřich II. ml. z Lipé, zv. Železný 

 královské zboží 

 Jan z Lichtenburka, zv. Ješek Pykna 

 Jindřich III. z Lipé, zv. Hynce 

 Boček I. z Kunštátu a Poděbrad 

 Boček II. st. z Kunštátu a Poděbrad 

 Viktorin z Kunštátu a Poděbrad  

 Jiří z Poděbrad, král (1427-1471)  

 Boček ml. z Poděbrad 

 Jindřich st. kníže Minstersberský 

 Vilém z Pernštejna (1495-1521) 

 Vojtěch z Pernštejna 

 Jan Bohatý z Pernštejna 

 Jaroslav z Pernštejna 

 Arnošt falckrabí rýnský 

 Václav Okrouhlický st. z Kněnic  

 Mikuláš z Bubna a z Litic (1562-1608) 

 Vratislav z Bubna a z Litic 

 Jindřich Jan hrabě z Bubna a z Litic 

 František Adam hrabě z Bubna a z Litic 

 Antonín Ignác hrabě z Bubna a z Litic 

 Václav hrabě z Bubna a z Litic 

 Antonín Vít hrabě z Bubna a z Litic 

 František Adam hrabě z Bubna a z Litic 

 Veriand Windischgrätz hrabě 

 John Parish, svobodný pán (1815-1858)  

 Jiří Parish 

 Oscar baron Parish 

 Karel Parish 

 ČSR, ČSSR, ČSFR, Česká republika (1948 - dosud) 


