Zámek Mníšek pod Brdy
Kraj: Středočeský

Okres: Praha-západ

GPS souřadnice: 49.868238N, 14.258291E

Adresa URL: www.zamek-mnisek.cz

Zámek stojí ve městě Mníšek pod Brdy, v okrese Praha-západ. Okolo prochází trasa naučné stezky
Mníšek pod Brdy. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.
Za první písemnou zmínku o hradu Mníšku pod Brdy lze považovat zápis v zákoníku Karla IV.
„Majestas Carolina" z roku 1348. V roce 1487 na více než 150 let získal Mníšek významný rod pánů z
Mitrovic. Tento rod spravoval sídlo s dvorem po celé 16. století, kdy zde nepochybně probíhaly značně
rozsáhlé stavební práce. V roce 1639 švédská vojska generála Banéra zámek vyplenila a se dvorem
vypálila.
Dalším zásadním letopočtem je rok 1655, kdy panství od Mitroviců kupuje nobilitovaný pražský měšťan,
původně koželuh pocházející z Flander, Servác Engel z Engelsflussu, který v letech 1656–1672 nechal
zámek opravit. Tím byla zakončena etapa, která objektu dodnes přes četné i podstatné mladší úpravy
vtiskla zásadní podobu i výtvarný charakter.
V 2. polovině 18. století za Unwerthů došlo k řadě stavebních úprav. Poté přešel majetek na Pachty z
Rájova. Pro rodinné spory byl ale spravován úředníky desek zemských až do roku 1838. V roce 1848
zámek poznamenal požár.
V roce 1909 po smrti hraběte Schirndinga majetek získal jeho příbuzný, Theodorich, svobodný pán Kast z
Ebelsbergu, jenž přistoupil k zásadní obnově zámku podle projektu z roku 1910–1911. V roce 1945 byl
zámek vypleněn a následně došlo k jeho konfiskaci. Poté se objekt dostal do správy ministerstva vnitra, které
zde ukládalo často významné a politicky citlivé archivní fondy.
V roce 2000 byl objekt vyklizen a postoupen Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému
pracovišti středních Čech v Praze, který zde přikročil k rozsáhlé obnově. Obnova zámku v Mníšku
pod Brdy se započala v prosinci roku 2000. Jde o jedinečný projekt, který se snaží zachytit stav zámku na
počátku 20. let 20. století.
Prohlídkové okruhy:
První republika – reprezentativní salóny (základní okruh)

První republika – soukromé pokoje (základní okruh)

Pohádkové prohlídky

Podvečerní prohlídka s andělem a bílou paní
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Vyhlídka z věže

Z pohádky do pohádky, panenky a Kouzelné sklepení
Informace o návštěvní době zde.
Ceny vstupného zde.
Zdroj textu: www.npu.cz – Národní památkový ústav
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