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Řečicejezámeknacházející se v Javořické vrchovině ve
vsi Řečice, části obce Volfířov, 8 km jihozápadně
od Telče. Je to jednopatrová obdélníková budova
smansardovou střechou. Zámek je chráněn
jakokulturní památka České republiky.[1]

Zámek byl přestavěn roku 1730 z bývalé tvrze a dále
rozšířen kolem roku 1800.[2] V současné době je v
soukromém vlastnictví.
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Historie [ editovat | editovat zdroj ]

Nejstarší zpráva o vsi je z roku 1271. Od roku 1294
držel Řečici Oldřich II z Hradce. Až do roku 1596 se
vystřídali v držení různí majitelé. V r. 1596 koupil Řečici
Václav Lipovský z Lipovic. V r. 1830 prodal statek Řečici Bedřich Lipovský z Lipovic Dalberkům. S
dačickým panstvím sdílela Řečice osudy do roku 1849, kdy byl velkostatek v r. 1909 prodán Robertu
Bachovi. Posledním majitelem velkostatku byl Karel Šikýř 1924 – 1948.[3]

Na místě zámku stávala původně tvrz. Její existence je předpokládána již v 15. století, písemně je však
doložena až v roce 1562. Roku 1690 byla tvrz přestavěna na zámek obdélníkového půdorysu. Zámek
kolem roku 1730 přestavěl a v roce 1800 rozšířil o pravé křídlo rod Lipovských z Lipova.

Jak bylo již zmíněno, jako poslední vlastnil celý zámek  i s pozemky Karel Šikýř. Po jeho smrti, roku
1948 se zámek parcelizoval. Hospodářství bylo předáno drobným majitelům z Řečice, Šachu a Velké
Lhoty, kterým bylo prodána do vlastnictví půda o velikosti až 4 ha. Budovy, rybníky a lesy byly předány
do správy obce.

Po založení družstva sloužil zámek jako kanceláře a byty. Dne 31. 3. 1979 prodala MNW  Volfířov
zámek v Řečici společnosti s názvem Drogerie Jihlava za 500 000 Kčs. Podnik Drogerie Jihlava se jej
pokusil rekonstruovat a to včetně přilehlé zámecké zahrady. Nákladem 4,5 mil. Kčs vzniklo ze zámku
školicí a rekreační středisko s 11 pokoji, jídelnou a klubovnou (kapacita areálu byla 40 lůžek).[4]

V restituci po roce 1989 byl zámek i ostatní majetek statku vrácen restituentům. [5] Budova zámku
chátrá a hospodářské budovy už jsou zcela zničené. Mají propadlé střechy a rozpadající se zdi. Stropy
jsou často zpevněné pouze rákosem (stav červen 2015).
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Souřadnice: 49°8′21,25″ s. š., 15°21′57,76″ v. d.  (mapa)
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Původní půdorys zámku byl ve tvaru obdélníku. Později byla postavena přístavba ve tvaru L na západní
straně zámku, přistavěna byla také kaple na východní straně zámku. Hlavní část budovy zámku má tři
poschodí, západní křídlo má pouze dvě. Východně od zámku se rozkládá rozsáhlý park, nyní zarostlý.
Bylo v něm jezírko a mnoho okrasných a cizokrajných rostlin. Za zámkem je dvůr a rozsáhlé
hospodářské budovy.
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