
Město Žirovnice spolu s jednotlivými místními částmi

(Cholunná, Štítné, Stranná, Litkovice a Vlčetín) má necelé tři tisíce obyvatel. Nachází se v

kraji Vysočina, na pomezí s krajem Jihočeským. Město se u nás i v zahraničí proslavilo

výrobou perleťových knoflíků, která zde byla zavedena v polovině 19. století.

Historie města je spjata s 

historií zámku, který stojí 

na místě původního 

gotického kamenného 

hradu.

Mezi jeho první majitele 

patřili na počátku 

čtrnáctého století páni      

z Hradce.

Zásadním obdobím pro 

zámek bylo období, kdy 

patřil Vencelíkům z 

Vrchovišť, kteří nechali 

celý hrad přestavět a 

vyzdobit nástěnnými 

malbami, které dnes patří 

k jedinečným historickým 

kulturním památkám 

střední Evropy. 









ŠPÝCHAR



HISTORIE 
ŠPÝCHARU

Když Žirovnici převzal po svých rodičích Anně Lucii
a Vratislavu Leopoldovi ze Šternberka jejich syn
František Leopold Šternberk, začal zámek upravovat
tak, aby na něm mohl i on pobývat.

Nechal před zámkem postavit velký špýchar – sýpku
na obilí, na které je dodnes vidět znak Šternberků,
letopočet 1707 a iniciály jména Františka Leopolda.
Hrabě zemřel roku 1745.Ve třicátých letech zde
proběhla řada stavebních prací.

Účel sýpky se po léta neměnil.

V posledních letech před rekonstrukcí se v ní obilí
neskladovalo, ale sloužila spíše jako prostor pro
ukládání přebytečných věcí až do její rekonstrukce,
která proběhla v roce 2007.



REKONSTRUKCE
2005  - 2007

Od roku 2007 je zde 

vybudována za podpory 

fondů Evropské unie a 

rozpočtu města Žirovnice 

poutavá expozice 

venkovských tradic a 

řemesel.  

Ve třech rekonstruovaných 

podlažích byly zachovány i 

původní dřevěné, barokní 

sloupy.

Nyní je ve špýcharu téměř 

1200 m² výstavní plochy.







Po ukončení náročné a 

rozsáhlé rekonstrukce se od 

roku 2007 začala tvořit 

expozice venkovských tradic 

a řemesel.

Při prohlídce zámeckého 

Špýcharu můžete objevit 

mnoho předmětů z nedávné 

venkovské minulosti, které se 

dříve k zemědělským 

činnostem používaly.

Veškeré exponáty, které 

můžete ve Špýcharu 

obdivovat, obdržela Žirovnice 

darem od jejích občanů a 

obyvatel okolí.

EXPOZICE 
VENKOVSKÝCH 

TRADIC A ŘEMESEL 



PŘÍZEMÍ

Zde si můžete prohlédnout větší

předměty, od zemědělských

strojů, pohřební vůz, až třeba

po ruční hasičskou stříkačku.



DRUHÉ PODLAŽÍ
ČÁS T V LE V O  O D S CHO DI Š TĚ

Ve druhém podlaží v levé části jsou

exponáty drobnějšího charakteru, které jsou

tematicky rozdělené do skupin nářadí a

nástrojů používaných k denním činnostem.



DRUHÉ PODLAŽÍ
Č Á S T  V P R AV O  O D  

S C H O D I Š T Ě

Zde můžete obdivovat

krásný keramický soubor

složený z přibližně 600

postav, který je prací dětí a

pedagogů ze ZUŠ Gustava

Mahlera v Humpolci.

Betlém je rozdělen do čtyř

ročních období - jaro, léto,

podzim, zima a je

nádhernou ukázkou toho,

co se v daném ročním

období na vesnici dělalo.





TŘETÍ PODLAŽÍ
Č Á S T  V L E V O  O D  S C H O D I Š T Ě

Ukázka venkovské světnice s veškerým vybavením a zařízením.



TŘETÍ PODLAŽÍ
ČÁS T V P RAV O  O D S CHO DI Š TĚ

p ros to r u rčený p ro  výs tavy



ČTVRTÉ
PODLAŽÍ

Krov sýpky s komplikovaným
tvarem plátových spojů na
příčných páscích stolice.

Datováním dřeva použitého
pro stavbu krovu i dalších
nosných konstrukcí uvnitř
objektu špýcharu byl potvrzen
předpoklad, že letopočet
1707 vytesaný na kamenném
vstupním portálu je rokem
vzniku celé stavby. Použité
dřevo je stejně jako ve všech
zjištěných mladších etapách
smrkové.



DĚKUJI ZA POZORNOST


