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V dne‰ním pfiíspûvku se ve struãnosti seznámíme s historií dal‰í obce na‰eho regionu. Tentokrát se jedná o místo, jeÏ pfied-
stavuje dÛleÏitou spojnici na trase z Boskovic do Jevíãka. ¤eã je o obci ·ebetov, jejíÏ souãástí je malebn˘ zámeãek, v souãasné
dobû slouÏící jako sídlo Sociálních sluÏeb.   

Díky archeologick˘m nálezÛm víme, Ïe
oblast okolo obce ·ebetov, stejnû tak jako
vût‰ina území na‰eho regionu, byla osídle-
na jiÏ v pravûk˘ch dobách. Samotné 
zaloÏení obce spadá do 11. století, av‰ak
zakládací dokument, jenÏ by tuto skuteã-
nost pfiímo dokazoval, se nám nedochoval.
A tak za první písemnou zmínku o obci
povaÏujeme listinu z roku 1200 potvrzují-
cí, Ïe farnost Knínice spolu s obcemi ·e-
betovem, Cetkovicemi a Uhfiicemi náleÏí
k premonstrátskému klá‰teru Hradisko
u Olomouce. ¤íkáte si, Ïe je vám jméno
tohoto klá‰tera povûdomé? Pokud ano,
máte v˘bornou pamûÈ! Pfiipomínali jsme si
ho jiÏ v souvislosti s dûjinami Svitávky
a ZboÀku, které ke zmínûnému klá‰teru
taktéÏ náleÏely. 

K hradi‰Èskému klá‰teru patfiily rozsáh-
lé majetky, a proto bylo nutné zfiídit 
fungující správní systém, tzv. manskou
soustavu. Tento organizaãnû-správní
systém se v období stfiedovûku uÏíval zce-
la bûÏnû. Jeho podstatou bylo rozdûlení
celého území na samostatné jednotky
spravované povûfien˘mi osobami, tzv. ma-
ny, ktefií majetek vlastnili dûdiãnû. Ve 14.
století se ke klá‰terním manÛm vlastnící
‰ebetovsk˘ majetek fiadil vladyck˘ rod
FoustkÛ z Chrudichrom a ·ebetova. Od
poloviny 16. století pak ‰ebetovsk˘ dvÛr
opût pfiináleÏel hradi‰Èskému klá‰teru. 

Centrem ‰ebetovského panství byla
farnost v Knínicích, ov‰em v 2. polovinû

16. století se hlavní stfiedisko postupnû
zaãalo pfiesunovat do ·ebetova, kde do-
cházelo k budování nov˘ch staveb. Do 
této doby tak spadá vznik pivovaru a re-
nesanãního zámeãku, jehoÏ stavba zapo-
ãala roku 1570. Iniciátorem stavby tzv.
starého zámku se stal opat Ka‰par
z Litovle. Práce na jeho stavbû pokraão-
valy i v dobách krutovlády opata Jana

Ponûtovského z Ponûtova, av‰ak nakonec
byl zámek dostavûn aÏ na samém konci 16.
století za panování jeho následovníka, hra-
di‰Èského opata Jifiího Pavorina z Pavorinu. 

Tfiicetiletá válka, jeÏ v˘raznû zasáhla
do historie hradi‰Èského klá‰tera, se ‰ebe-
tovského panství naopak nedotkla témûfi
vÛbec. Klá‰ter v Hradisku byl bûhem vá-
leãn˘ch let obsazen a zniãen ‰védsk˘mi

vojsky, a proto byli 
opati nuceni pfiesídlit
jinam. Jejich nov˘m
sídlem se tak stal ‰e-
betovsk˘ zámek. Nutností pro Ïivot cír-
kevních pfiedstavitelÛ bylo zbudování 
nové kaple. V poslední ãtvrtinû 17. století
opati klá‰tera také zapoãali v˘stavbu nové
rezidence, která mûla nahradit nevyhovu-
jící prostory stávajícího sídla a mûla se
stát novou reprezentaãní budovou.
Projektantem nové budovy se stal znám˘
barokní stavitel Giovanni Pietro Tencalla.

·ebetovské panství náleÏelo hradi‰È-
skému klá‰teru aÏ do roku 1784, kdy
byly v rámci reforem Josefa II. zru‰eny
klá‰tery. Z majetku klá‰terÛ se stává
NáboÏenská matice, ze které se ‰ebe-
tovské panství v roce 1825 dostává do
rukou hrabûte Karla Strachwitze. Za 
jeho pÛsobení dochází na panství k dal-
‰ím stavebním úpravám, mimo jiné
i k rekonstrukci zámeckého parku. Do
dne‰ní podoby nechal zámeãek pfiesta-
vût dal‰í z majitelÛ, baron Moric
Königswarter. Rodina KönigswarterÛ
pak drÏela ‰ebetovské panství aÏ do
konce 2. svûtové války, kdy jim byl ma-
jetek zkonfiskován.  
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·ebetovsk˘ zámek na fotografii z roku 1909.


