
 

 

 

ZWIEDZANIE ZAMKU 
 

 

 

Litice to ruiny zamku na zalesionym wzgórzu nad miejscowością Litice nad Orlicí, 
około 7 km na zachód od miasta Žamberk. Zamek jest udostępniony do zwiedzania, 
jest własnością Republiki Czeskiej i jest zarządzany przez Narodowy Instytut 
Zabytków. Od 1964 roku jest chroniony jako zabytek kultury. 

 

Zamek Litice powstał w ramach kolonizacji terenu nad Dziką 
Orlicą po drugiej połowie XIII wieku, za panowania 
Przemysła Ottokara II. Zamek należał do zachodnioczeskiego 
rodu Puticów, którzy nazwali swoją siedzibę na cześć 
starszego rodowego zamku Litice koło Pilzna. Pierwszy 
pisemny dokument dotyczący zamku pochodzi z 1316 roku 
i wiąże się z umową zastawu z czasów konfliktu między 
królem Janem Luksemburskim a Henrykiem z Lipy. Syn Jana 
Karol IV po powrocie do Czech z Włoch, gdzie był 
koronowany na cesarza, wykupił zamki królewskie, między 
innymi Litice. 



 
 
 
Przed 1371 r. na zamku osiedlili się panowie z Kunsztatu i Podiebradów, którzy jako 
lojalni zwolennicy husytów wspierali militarnie Jana Žižkę z Trocnova. Zamek 
na pewno oparł się atakowi katolickich książąt śląskich w 1421 r. i przez kolejne 
stulecia zachował tytuł twierdzy nie do zdobycia. Najważniejszym przedstawicielem 
rodu Kunštátów jest Jerzy z Podiebradów, który odziedziczył lityckie włości jako 
siedmioletni chłopiec, po śmierci swojego ojca Wiktoryna w 1427 r. 
 
Dokładna data i miejsce urodzenia Jerzego z Podiebradów nie jest znana. 
Najprawdopodobniej było to w kwietniu 1420 roku i niewykluczone, że miejscem 
urodzenia były właśnie Litice. Do roku 1458 Jerzy władał w Czechach Wschodnich 
rozległym obszarem, który rozciągał się od Podiebradów przez Litice, aż do czeskiego 
pogranicza i sięgał w głąb Śląska po Ziębice. Do tej ogromnej posiadłości należało 
także prawo bicia monet. 
  
 
 

 
Król Jerzy z Podiebradów 

był jedynym czeskim monarchą, który nie 
pochodził z rodziny królewskiej, ale został 
wybrany spośród czeskiej szlachty. 
 
 
 
 
Do lityckiego majątku należał także Kunvald, gdzie w 1457 roku kaznodzieja Řehoř 
i jego zwolennicy założyli Braterską Jedność. Litice, jako warowny i trudno dostępny 
zamek, cieszyły się wielką uwagą króla Jerzego. Przeprowadzone tutaj duże 
i kosztowne przebudowy miały na celu wzmocnienie funkcji warownej zamku i dają 
podstawę do przypuszczenia, że Jerzy chciał stworzyć bezpieczne miejsce 
przechowywania klejnotów koronacyjnych i rejestrów gruntów (ksiąg katastralnych). 
Rozbudowa zamku Litice sięga czasów, gdy Jerzy ponownie walczył z królem 
węgierskim Maciejem Korwinem (Matyáš I. Hunyady), który chciał zdobyć koronę 
czeską. Ufortyfikowane Litice miały przyczynić się do obrony Czech Wschodnich.  
 
 
 



 
 
 
 

 
W 1472 roku, niedługo po śmierci Jerzego 
z Podiebradów, włości zostały podzielone, a zamek 
Litice przypadł jego najstarszemu synowi Boczkowi. 
Ponieważ Litice miały wielkie znaczenie dla 
wszystkich synów, umowa o podziale majątku 
przewidywała, że wszystkie ważne dokumenty 
rodowe będą przechowywane w skrzyni z czterema 
zamkami, aby każdy syn mógł mieć jeden klucz, 
a skrzynia ma być przechowywana właśnie 
w Liticach. Boczek jeszcze za życia przekazał Litice 
swojemu bratu Henrykowi I Starszemu 
z Podiebradów, księciu ziębickiemu, który jednak 
musiał sprzedać swoje majątki, bo zadłużył się 
w walce o księstwo ziębickie z królem Węgier 
Maciejem Korwinem. 

 
 
 
 
 
 
 
Za radą króla Czech Władysława II Jagiellończyka 
ofertę nabycia ziem lityckich złożył Wilhelm 
z Pernštejna i w 1495 roku zakup został 
odnotowany w rejestrze gruntów (księgach 
katastralnych). Wilhelm z Pernštejna połączył Litice 
z pobliskim Potštejnem, gdzie przeniósł także 
ośrodek administracyjny. W rezultacie znaczenie 
litickiego zamku stopniowo malało. 



 

 

 

 

W 1562 roku zamek Litice nabył 
Mikołaj z Bubna, którego rodzina posiadała 
majątek przez prawie 250 lat. Mikołajowi 
tak spodobał się zamek Litice, że uczynił 
go swoją drugą siedzibą rodową. Później 
zbudował zamki w Doudleby i Žamberku 
i coraz częściej w nich przebywał. 
Niewygodny i niedostępny zamek Litice 
został więc skazany na zagładę. W księdze 
wieczystej majątku Žamberk w 1657 r. Litice 
były już zapisane jako obiekt na wpół 
zburzony. Podczas wojny trzydziestoletniej 
południowy pałac służył jako spichlerz 
i stajnia dla bydła. W 1681 roku zamek został 
całkowicie opuszczony. 

 
 

 

W 1815 r. żamberski majątek nabył zamożny 
kupiec John Parish, wywodzący się 
z angielskiej rodziny szlacheckiej. Za czasów 
bratanka Johna, Oskara Parisha, pod koniec 
XIX wieku zamek przeszedł pierwsze 
gruntowne remonty i zabezpieczenie 
kruszącego się muru pałaców i fortyfikacji. 
Plany remontów opracował znany architekt 
Josef Mocker. Częściowe zabezpieczenie 
i konserwację ruin przeprowadzono 
w latach 1933-1935, kiedy pierwotną wieżę 
powiększono o taras widokowy, a następnie 
udostępniono zamek zwiedzającym. 

 
Po II wojnie światowej rodzina Karla Parisha wyemigrowała do Kanady, a ich majątek 
został skonfiskowany. 
 
Po aksamitnej rewolucji majątek w ramach restytucji został zwrócony, ale rodzina 
Parish z powrotem przekazała zamek Litice państwu czeskiemu.



 

 

OPIS ZAMKU 
 

Do zamku wchodziło się przez zwodzony most, który prowadził do głównej bramy, 
która była przeznaczona dla powozów i jeźdźców. Obok znajdował się mały mostek 
zwodzony, który prowadził do bramy dla pieszych. Nad tą bramą znajduje się 
kamienna tablica pamiątkowa, na której wyryte są 4 herby - czeski, morawski, 
górnołużycki i kunsztacki oraz napis w języku czeskim: „Ta wieża została wykonana 
za panowania najjaśniejszego króla Jerzego, króla czeskiego, margrabiego 
morawskiego roku Pańskiego 1468”. 

 
Po lewej stronie nad główną bramą znajdują się 3 płaskorzeźby z piaskowca - siedzący 
mężczyzna z młotkiem, siedzący mężczyzna z szarfą i głowa brodatego mężczyzny. 
Możemy się tylko domyślać, kim jest tajemniczy mężczyzna z szarfą. Najpewniej 
to sam król Jerzy z Podiebradów, ale płaskorzeźba nie ma królewskich insygniów. 
Napis na szarfie mógłby pomóc rozwiązać tę zagadkę, ale w ciągu ostatnich 200 lat 
nikt go nie odczytał. 

 

 
 



 
 

  

Za bramą znajdują się spiralne schody, które 
prowadziły na 1. piętro masywnej wieży mieszkalnej 
nad wejściem. Na parterze tej wieży znajdowała się 
kiedyś kuźnia, a po przeciwnej stronie znajduje się 
sztuczny zbiornik na deszczówkę, zwany „cysterną”. 
Jerzy z Podiebradów zbudował fortyfikacje dolne 
z otworami strzelniczymi, w których umieszczono 
lekkie działa - taraśnice. Na prawo za drugą bramą 
znajdował się budynek gospodarczy – 
prawdopodobnie stajnia. Z trzeciej bramy zachował 
się jedynie tzw. odbojnik i otwór na rygiel. Za nią 
znajduje się mała bramka służąca do ataków 
z zaskoczenia na oblegających. Czwarta i piąta brama 
prowadziły na dziedziniec. Zamek górny składał się 
z dwóch przeciwległych skrzydeł pałacowych. 

 
Kiedyś w Pałacu Północnym znajdowały się mieszkania urzędników i zbrojownia. Przed 
budynkiem przy ścianie wschodniej stały zabudowania gospodarcze i czarna kuchnia. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Pałac Południowy był rezydencjalno-reprezentacyjny, gdyż mieszkał tu właściciel 
zamku. 
Na dziedzińcu znajdował się drewniany budynek z klatką schodową, do której schodził 
niewielki most zwodzony, który prowadził przez gotycki portal wprost na 1. piętro 
pałacu. Było to miejsce ostatecznej obrony przed wrogami, którzy wkroczyliby 
na dziedziniec. Do takiej sytuacji jednak nie doszło, ponieważ zamek Litice nigdy nie 
został zdobyty. 
Pomieszczenia pałacowe ogrzewały kominki, a później piece kaflowe. Pozostałości 
tych kafli oraz różnych naczyń, które odnaleziono podczas remontów zamku i badań 
archeologicznych, prezentowane są w gablotach. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Model lityckiej doliny pochodzi z 1931 roku. Został stworzony dla dokumentacji 
budowlanej małej elektrowni wodnej na Dzikiej Orlicy. 
 
Przekop przez grzbiet Kletná Góra powstał w XVI wieku, kiedy zamek Litice należał 
do Pernštejnów. Rzeka Dzika Orlica często występowała z brzegów, a kanał chronił 
przed powodzią zabudowania pod zamkiem. W wykopie powstał kanał, obecnie znany 
jako „Mysia Dziura”. Dzięki temu, gdy poziom rzeki się podnosił, część wody była 
kierowana za miasteczko. W 1932 roku zbudowano tu najnowocześniejszą elektrownię 
wodną w Czechosłowacji, wyposażoną w turbinę Francisa. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Wieża ma wysokość 25 m i została zbudowana podczas przebudowy prowadzonej 
przez Jerzego z Podiebradów. Zachowały się tu stropy z gotyckim sklepieniem 
krzyżowym. Kaplica posiada oryginalny tynk, stół ołtarzowy i okno z gotyckim 
trójdzielnym maswerkiem zwanym w Czechach „zakonnicą”. Na kolejne 
kondygnacje wieży prowadziły ozdobne portale bezpośrednio z pałacu, 
a na najwyższą kondygnację schody. Z otwartego piętra rozciąga się widok 
na Śnieżnik i empirowy zameczek myśliwski z 1820 roku. 
 
W lityckim kamieniołomie wydobywany jest granodioryt. Ta granitopodobna skała 
stała się kamieniem węgielnym pod budowę zamku. Przemysłowa eksploatacja 
kamieniołomu rozpoczęła się w 1874 roku i w tym samym roku uruchomiono linię 
kolejową i tunel kolejowy o długości 264 m. Początkowo kolej służyła 
do transportu wydobywanego granitu. 25 lat później wybudowano dworzec 
kolejowy Litice, który obsługiwał również przewozy pasażerskie. 
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