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Nedaleko města Kaplice se nachází zřícenina hradu Pořešín. Historie hradu sahá
až do 12. století. Hrad měl svého času
velmi výhodnou strategickou polohu,
protože se nacházel na trase Zlaté stezky
na ostrohu nad řekou Malší. Kvůli náporu
turistů mu ještě nedávno hrozila zkáza,
díky evropské dotaci se ale zříceninu podařilo zakonzervovat.
Prvním panovníkem byl podle dostupných zdrojů Bavor III. ze Strakonic. V období husitských válek hrad nechal pobořit
sám jeho majitel Oldřich z Rožmberka
a od roku 1457 se hrad uvádí jako pustý

Vyrazte na zříceninu hradu Pořešín,
odhalíte tajemství pověsti o veverce

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY
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a tak postupně chátral. V roce 2004 vzniklo občanské sdružení Hrady na Malši, které o Pořešín pečuje. Postupně zříceninu
začalo navštěvovat stále více turistů. Ta
však nebyla připravena na nápor turistů a tak bylo nutné učinit bezpečnostní
opatření.
Za účasti odborníků byl vytvořen způsob
konzervace, který měl zajistit nejen bezpečnost návštěvníkům, ale zároveň zabránit dalším devastacím zříceniny. Za účasti
ﬁnanční podpory z Regionálního operačního programu Jihozápad byla konzervace Pořešína provedena.
V současné době je zde v provozu hradní muzeum, kde můžete nalézt například
model hradu, expozice Hrady na Malši
nebo exponáty archeologických nálezů.

Zároveň si můžete vyzkoušet rozpoznat
středověké předměty, které byly nalezeny
v okolí zříceniny. Navíc zde 16., 30. a 31.
srpna proběhnou podvečerní koncerty
historické hudby a o posledním srpnovém
víkendu se zde bude konat akce určená
pro rodiny s dětmi, kdy za pěkného počasí
budou moci na hradě přespat a vyzkoušet
si historická řemesla (mletí mouky, výroba
keramiky na hrnčířském kruhu apod.).
Hrad si pro návštěvníky ve stejném termínu připravil i podvečerní prohlídky
na motivy pověsti o pořešínské veverce.
Ta svého času zachránila obyvatele hradu

www.poresin.wbs.cz

Otevírací doba hradního muzea:
denně 9:30–18:00 hod.
Vstupné: ke zřícenině přístup zdarma,
vstupné se platí pouze do hradního muzea
(dospělí 50 Kč, snížené 25 Kč).

ZŘÍCENINA POŘEŠÍN

před jistou smrtí. Pokud se chcete dozvědět, jak zní celý příběh, navštivte zříceninu hradu Pořešín. Zároveň tak získáte
možnost zapojit se do prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS.

