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Mûsteãko leÏící v oblasti pfiírodního parku
„Lysicko” patfií spolu s dal‰ími dvûma souse-
dícími parky do chránûného krajinného území.
Jeho dominantou a zároveÀ i nejvût‰ím turis-
tick˘m lákadlem je státní zámek s bohat˘mi
interiéry a unikátní zámeckou zahradou.      

Aãkoliv osídlení oblasti Lysické sní-
Ïeniny je nám díky archeologick˘m ná-
lezÛm známo hluboko do minulosti, 
písemné doklady, které by objasnily za-
loÏení obce, chybí. MÛÏeme pfiedpoklá-
dat, Ïe Lysice byly zaloÏeny nejspí‰e
v dobách stfiedovûké kolonizace, ov‰em
prameny z 11. a 12. století pfiímou zmín-
ku o Lysicích nepfiiná‰ejí. Tu nalezneme
aÏ v listinû z roku 1308, ve které se obje-
vuje jméno Heroldus z Kun‰tátu a Lysic.
Zmínûná písemnost nám tak dokládá, Ïe
Lysice v této dobû vlastnil v˘znamn˘ rod
pánÛ z Kun‰tátu.

Ve své dobû patfiil Herold z Kun‰tátu
a Lysic mezi v˘znamné muÏe, neboÈ vy-
konával dÛleÏitou funkci nejvy‰‰ího ko-
morníka. Úfiad nejvy‰‰ího komorníka

Lysiãtí nejspí‰e opût vrátili do staré vod-
ní tvrze v obci.

Pfiíslu‰níci lysické vûtve pánÛ
z Kun‰tátu vlastnili panství do roku 1451.
Poté sice panství i nadále zÛstalo v drÏení
pánÛ z Kun‰tátu, ov‰em vláda pfiipadla ‰le-
chticÛm z jin˘ch vûtví. Posledním z rodu
z Kun‰tátu byl Ludvík Zajímaã, kter˘ ale
celé dominium prodal Vilémovi
z Pern‰tejna, jednomu z nejv˘znamnûj‰ích
muÏÛ pfielomu 15. a 16. století.
Pern‰tejnové Lysice nedrÏeli dlouho, neboÈ
jiÏ v roce 1529 je do desek zemsk˘ch vlo-
Ïen jako majitel Jan âernãick˘ z Kacova.
Za panování âernãick˘ch z Kácova zapo-
ãala pfiestavba pÛvodní tvrze. 

V renesanãní zámek se pak sídlo pro-
mûnilo koncem 16. a v první polovinû 17.

mohli zastávat pouze pfiíslu‰níci urozené-
ho rodu a znalci tehdej‰ích právních po-
mûrÛ. Úkolem byl dozor nad fiádn˘m
a správn˘m zápisem do desek zemsk˘ch,
jeÏ pfiedstavují pfiedchÛdce pozemkov˘ch
knih. Na Moravû byly desky zemské vy-
dávány ve dvou fiadách a byly vedeny zá-
roveÀ v Brnû i v Olomouci. A právû
Herold z Kun‰tátu a Lysic byl povûfien
vedením desek zemsk˘ch v Brnû.

Po Heroldovû smrti se vlády nad
Lysicemi ujal jeden z jeho synÛ Kuna,
kter˘ zaloÏil lysickou vûtev pánÛ
z Kun‰tátu. Z písemn˘ch pramenÛ není
známo, kde Lysiãtí páni z Kun‰tátu sídli-
li. Nejspí‰e na staré vodní tvrzi, jeÏ stála
pfiímo v obci. Ov‰em Kunovi potomci se
psali jiÏ s pfiídomkem z Rychvaldu. Hrad
Rychvald, o kterém máme první zmínku
z roku 1371, se nacházel nedaleko Lysic.
Jako sídelní místo ale Lysick˘m slouÏil
pomûrnû krátkou dobu, neboÈ jiÏ v roce
1375 do‰lo k jeho rozbofiení. Poté se

století za vlády dal‰ích majitelÛ, pánÛ
z Náchoda. V této dobû byla také dobu-
dována renesanãní zámecká zahrada, kte-
rá pfiedstavuje jednu z v˘znamn˘ch 
památek svého druhu na Moravû. V roce
1652 se Ferdinand Leopold z Náchoda
zaslouÏil také o to, aby císafi Ferdinand
III. pov˘‰il Lysice na mûsteãko. B˘valo
zvykem, Ïe pfii takovém aktu byl obci
spolu s pov˘‰ením propÛjãen i znak.
Ov‰em v pfiípadû Lysic se tak nestalo
a mûsteãko pfievzalo znakové atributy
hrabat z Náchoda. Jedná se o dva lvy, jeÏ
zdobí mûstsk˘ znak dodnes. 

O století pozdûji byly na zámku pro-
vedeny dal‰í stavební úpravy, tentokrát
ve stylu barokním. A koneãnû do dne‰ní
podoby byl zámek a jeho interiér upra-
ven v polovinû 19. století, kdy Lysice
patfiily rodu Dubsk˘ch z Tfiebomyslic. 
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Lysice dne‰ních dnÛ.

VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■ ruční montáž kabelových svazků a konektorů 
■ jednoduchá obsluha výrobních zařízení
■ kontrola, kompletace a balení výrobních kusů

NÁSTROJAŘ
■ výroba, údržba a oprava nástrojů / dílů dle

výkresové dokumentace

SEŘIZOVAČ
■ seřizování a oprava výrobních strojů 

a zařízení podle výrobní specifikace
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