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Abstrakt 

Diplomová práce, která vychází z uskutečnění vlastního terénního orálně-historického výzkumu, se 

zabývá fenoménem majitelů zámků, kteří si po roce 1989 koupili od obce či restituentů vlastní 

zámek a stali se tak novodobými zámeckými pány. Na základě příběhů jedenácti vybraných 

vlastníků je hodnocena otázka obsažená již v samotném názvu práce, to jest jaké motivace vedly 

narátory ke koupi zámku, zda-li se jednalo například o splněný sen, podnikatelský záměr, nebo je 

k tomuto kroku vedly altruistické důvody. Studie se však nezabývá jen motivy koupě, ale pozornost 

je rovněž věnována finanční otázce spojené s vlastnictvím zámku, roli státu při správě kulturní 

památky, smyslu a budoucnosti zámku v jednadvacátém století, problematice předávání majetku 

dalším pokolením, nebo zamyšlením nad možným vznikem novodobé české šlechty. Výsledkem je 

tak komplexní přehled o tom, co obnáší vlastnit zámek v jednadvacátém století.  

 

Klíčová slova: zámek, zámecký pán, majitel, památková péče, rekonstrukce, orální historie 

 

Abstract 

The diploma thesis, which is based on terrain oral-historical research, presents the phenomenon of 

chateau owners who bought the property from a town government or restituers after 1989 and 

therefore became the new lords. The issue presented in the title of the thesis is interpreted from 

eleven stories of selected owners - specifically what motivation the owners had to buy the property, 

whether it was their dream or a business plan, or whether they wanted to make altruistic deeds. Not 

only is this study focused on the motivation of the owners to buy a chateau, but the attention is 

drawn as well to financial issues, state recognizing the property as cultural inheritance, the meaning 

and future of the castle in the twenty-first century, the matter of the next generations inheriting the 

property, or pondering about a likely establishment of a new Czech noble class. The result of this 

work is a complex summary presenting what it takes to own a chateau in the twenty-first century. 

 

Key words: chateau, chateau owner, owner, conservation, reconstruction, oral history 
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1 Úvod 

 

 Nezvykle hustá síť panských sídel
1
 řadí Českou republiku v 

mezinárodním měřítku mezi památkové velmoci. Široké publicitě se těší zejména 

104 nejvýstavnějších hradů a zámků spravovaných a zpřístupněných Národním 

památkovým ústavem, které však tvoří jen nepatrný zlomek z celkového počtu 

více než dvou tisíc hradů a zámků.
2
      

Tato vysoká koncentrace bývalých šlechtických obydlí na našem území 

vedla mnohé badatele k jejich zkoumání z hlediska stavebně historického i 

uměleckého, došlo i ke zpracování publikací věnujících se způsobu života jejich 

vlastníků a ostatních obyvatel, podílejících se na každodenním chodu těchto 

unikátních staveb. V neposlední řadě je dnes pozornost věnována i proměně 

využití hradů a zámků danou politickými změnami v Československu po druhé 

světové válce.  

Relativně málo zpracovaný je však fenomén nových soukromých vlastníků, 

kteří většinou bez jakékoliv historické či rodinné vazby k daným objektům, 

zakoupili po listopadu 1989 od obcí či restituentů zámecké areály a snaží se tento 

nově nabytý majetek, léty socialistického hospodaření povětšinou velmi 

znehodnocený, povznést na původní úroveň a vtisknout mu nový smysl jeho 

existence.   

Osudy těchto nových zámeckých pánů, kterými mohou být nejen 

jednotlivci, ale i soukromé firmy, akciové společnosti či občanská sdružení, jsou 

dnes námětem novinových či internetových článků, popřípadě televizních pořadů. 

Kupříkladu zábavně publicistický magazín Památky na prodej či Toulavá kamera 

vyzdvihuje zásluhy nových majitelů na záchraně památky. Souvislá publikace 

věnující se této problematice však v naší literatuře absentuje. 

Právě ono informační vakuum v této oblasti, spolu s mým zájmem o české 

památky, mě vedlo k sepsání  této diplomové práce pod názvem Současní zámečtí 

pánové – hledání kořenů, nebo dobrá investice?      

Předkládaná studie vychází z uskutečnění vlastního terénního orálně-

historického výzkumu, který se díky neexistenci jiných pramenů ukázal být pro 

potřeby této práce nezastupitelný.        

                                                           
1
 Vyhledáno dne 15.2.2012 na http://www.npu.cz/download/1254228211/vyr300-08.pdf 

2
 Vyhledáno dne 15.2.2012 na http://www.npu.cz/download/1254228211/vyr300-08.pdf 



7 
 

  Uplatnění metody orální historie založené na zaznamenávání, analýze a 

interpretaci vzpomínek a vyprávění, čtenáři zprostředkovává příběhy majitelů 

zámků a umožňuju tak nahlédnout pod pokličku „zámeckého života“ 

v jednadvacátém století.      

Tato práce však vzhledem ke značnému množství zámků v soukromém 

vlastnictví nemapuje osudy všech novodobých vlastníků a ani to nebylo jejím 

účelem.  Cílem studie je na základě příběhů jedenácti vybraných majitelů zámků 

zhodnotit otázku obsaženou již v samotném názvu práce, to jest jaké motivace 

vedly narátory ke koupi zámku, zdali se jednalo například o splněný sen, 

podnikatelský záměr, nebo je k tomuto kroku vedly altruistické důvody. 

Studie se však nezbývá jen motivy koupě, ale pozornost je rovněž věnována 

finanční otázce spojené s vlastnictvím zámku, roli státu při správě kulturní 

památky, smyslu a budoucnosti zámku v jednadvacátém století, problematice 

předávání majetku dalším pokolením, nebo zamyšlením nad možným vznikem 

novodobé české šlechty.  

Vodítkem při metodologickém zpracování mi byly především publikace 

z pera předního českého průkopníka orální historie Miroslava Vaňka, které 

poskytují detailní návod, jak orálně historický výzkum vést. 

Samotný projekt byl zahájen v dubnu roku 2011 hledáním a oslovováním 

vhodných narátorů odpovídajících výše zmíněné charakteristice zámeckého pána- 

fyzická osoba, soukromá firma nebo akciová společnost vlastnící zámek. Za 

pomoci internetu jsem tak na webových stránkách jednotlivých památek nalezla 

kontakty na jejich majitele, s kterými jsem se posléze elektronicky spojila 

s žádostí o rozhovor. Z takřka třiceti oslovených na mou žádost zareagovalo 

patnáct z nich.  

Dva potencionální narátoři, kteří s rozhovorem souhlasili, však trvali na 

zachování anonymity svého zámku z důvodu obavy o jeho bezpečnost. Byť byli 

připraveni podělit se o svůj příběh, nebyli do výzkumu zařazeni a přednost dostali 

majitelé, kteří byli ochotni zveřejnit jméno své i svého zámku.    

S vybranými narátory, kteří souhlasili s využitím nahrávek pro výzkumné 

účely, jsem se v průběhu následujícího půl roku sešla a natočila rozhovor. 

Samotnému rozhovoru však vždy předcházela pečlivá rešeršní práce, jejímž 

smyslem bylo shromáždit co nejvíce dostupných informací, vztahujících se ke 

každému majiteli a historii zámku.  
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 Jednotlivé rozhovory pořízené na zámcích však nebyly kvůli nesouhlasu 

či ostychu narátorů pojaty jako biografická vyprávění. Rovněž i z důvodu 

značného počtu zpovídaných vypravěčů, špatné dostupnosti některých zámků a 

s tím spojených vysokých finančních nároků na cestování a případné ubytování, 

jsem upustila od realizace dvoufázového rozhovoru, v orální historii běžně 

užívaného a rozhodla se přistoupit k tematicky zacílenému a řízenému interview, 

na základě předem připraveného souboru otázek, stěžejních pro můj výzkum, 

jejichž obsah dotazovaný dopředu znal.  Rozhovory vedené touto formou bych 

pro potřeby této práce zhodnotila jako vyčerpávající a plně dostačující.  

  Po dokončení rozhovorů vždy následoval přepis jejich audiozáznamu, 

který měl zaznamenat jeho přesný smysl a obsah, stejně jako specifičnost mluvy 

narátorů.   

Na základě těchto přepisů následovala analýza smyslu sdělení jednotlivých 

narátorů, v rámci níž došlo ke shrnutí vyprávění a výkladu jeho obsahu.    

Analýzy rozhovorů, jež jsou páteří celé práce, jsou obohaceny o citace 

narátorů. Nejedná se však o jejich doslovný přepis, ale o jeho upravenou formu, 

jež má stylisticky korespondovat s ostatním textem, aniž by však byl jakkoliv 

pozměněn původní význam výroků.         

  Strukturované a analyzované výpovědi, jejichž délka se v závislosti na 

výřečnosti jednotlivých narátorů pohybuje od tří do devíti stran, se následně staly 

předmětem interpretace, jejímž smyslem bylo v první řadě vnést celkový vhled do 

tématu. Dalším krokem při interpretaci textů bylo zaměření na dílčí výzkumné 

otázky formou porovnání tematicky shodných pasáží. Na základě zjištěných 

podobností či naopak odlišností, byly vyvozovány dílčí závěry.  

Hodnocení získaných pramenů je však jen subjektivním pohledem na 

zkoumanou problematiku a kterýkoliv jiný badatel by na mém místě mohl dojít 

k odlišným závěrům.  

Rovněž je třeba zdůraznit, že jedenáct zaznamenaných příběhů si nečiní 

nárok stát se statistickým vzorkem vypovídajícím o všech novodobých 

zámeckých pánech, ale závěry zde vyvozené se vztahují pouze na mnou 

zkoumaný vzorek narátorů.       

Samotný výzkum je doplněn společenským a historickým kontextem vzniku 

a vývoje panských sídel, který byl zpracován na základě dostupné literatury 

věnující se tomuto tématu. Reflektovány jsou zde zejména změny vlastnických 
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práv ve vztahu k zámkům, dané dvěma světovými válkami v první polovině 

dvacátého století a dopady změn politických poměrů po únoru 1948 a listopadu 

1989, jež připravily půdu pro nově vzniknuvší vrstvu novodobých zámeckých 

pánů.  

Předkládaná diplomová práce bude spolu s audionahrávkami 

zaznamenanými na CD nosiči ve formátu mp3 (i jejich doslovnými přepisy) 

dostupná všem zájemcům v archivu Fakulty humanitních studií a Centru orální 

historie. Určena je zejména těm, kteří chtějí poznat, jak se žije zámeckým pánům 

v dnešní době, nebo těm, kteří chtějí konfrontovat své představy o životě na 

zámku se zde zachycenou realitou. Praktické zkušenosti majitelů s vlastnictvím 

zámku zas mohou napomoci v rozhodování zájemcům uvažujícím o koupi 

vlastního zámku.  
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2 Historický úvod 

 

Hrady, tvrze a zámky, které souhrnně označujeme jako panská sídla, 

vznikaly na našem území po dlouhou dobu historického vývoje.
3
 K jejich 

stavitelům a uživatelům patřil z počátku především panovník a církev, ovšem 

největší zásluhu na jejich rozvoji měla šlechta. Později se na jejich výstavbě, byť 

v daleko menší míře, podílelo i měšťanstvo.
4
 

Hrady, jakožto nejstarší typ panského sídla u nás, byly zakládány od 

počátku dvanáctého století, ovšem doba jejich největšího rozmachu spadá do 

století třináctého a čtrnáctého, kdy bylo na teritoriu středověkých Čech postaveno 

více než šest set těchto staveb.
5
 Jejich vznik souvisel se základní potřebou 

majitele budovat bezpečné zázemí, odkud mohl spravovat své panství. Hrad tedy 

nejenže chránil svého pána a stálé obyvatele, ale v případě ohrožení i v okolí žijící 

lid s jejich majetkem, většinou hospodářským zvířectvem.
6
 Svou ochrannou 

funkci uplatňoval i při strážení obchodních cest, nebo zemského pomezí. Toto 

podřízení stavby obranným účelům nevytvářelo pro každodenní život obyvatel ty 

nejpříhodnější podmínky, ale naopak činilo pobyt zde velmi tvrdým a drsným.
7
  

Souběžně s hrady byla budována rovněž sídla méně majetné části urozeného 

stavu, zvaná tvrze, stavěná od třináctého do počátku sedmnáctého století. 

Vznikala široká škála objektů od prostých dřevěných až po výstavné kamenné 

stavby. Tímto způsobem se nižší a chudší šlechta snažila napodobit hrady svých 

bohatších druhů.8
  

Od počátku šestnáctého století však začal do té doby výsadní postavení 

hradů a tvrzí narušovat nový typ sídla – zámek – který je postupně vytlačil a plně 

nahradil.
9
 Dochází k tomu v souvislosti s relativně klidným společenským 

vývojem a nástupem nového životního stylu, který přinesla renesance, kladoucí 

                                                           
3
 Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Nakladatelství Libri, Praha 2000, str. 7 

4
 Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2001, str. 19 

5
 viz.blíže: Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Nakladatelství Libri, Praha 2000,  str.7; Úlovec, 

J. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Nakladatelství Libri, Praha 2000, str. 7; Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, 

zámky a tvrze Čech, 1, díl A-M. Nakladatelství Libri, Praha 2003, str. 10 
6
 viz.blíže: Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Nakladatelství Libri, str. 18 

7
 Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Nakladatelství Libri, Praha 2006, str. 9 

8
 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 9 
9
 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 7 



11 
 

důraz na pozemský život a tedy i na pohodlné bydlení.
10

 Hrady a tvrze byly 

přestavovány tak, aby splňovaly nároky majitelů na nový životní styl a jen malá 

část zámků vznikla jako novostavby.
11

  

Zámek převzal od hradu úlohu centra správy a soudní pravomoci avšak 

v mnohém se od svého předchůdce odlišoval, zejména co se vnějšího vzhledu a 

vnitřního vybavení týče.
12

 Nové zámky byly zpočátku ještě opevňovány, ale na 

jejich vzhledu a členění se to výrazně neprojevovalo. Od konce 17. století, kdy 

pominulo turecké nebezpečí a menší opevnění ztratila vojenský význam, se 

stavěly výhradně neopevněné zámky a nová letní residenční sídla, letohrádky a 

lovecké zámečky
13

s bohatým vnitřním vybavením.
14

 

Bohatší šlechta své potřeby kryla z výnosů většího pozemkového 

vlastnictví, které z části získala zabráním církevního majetku po husitských 

válkách, zčásti postupnými koupěmi od zchudlých a méně úspěšně hospodařících 

druhů.
15

  

  Koncentrace pozemkového vlastnictví byla doprovázena hospodařením ve 

vlastní režii a podnikáním ve výrobě potravin (pivovary, mlýny) a od konce  

17. století v dalších oblastech (textil, železářství atd.).
16

 Všechny tyto aktivity
 

přinesly šlechtě tolik prostředků, že si mohla dovolit do té doby nebývalý 

přepych.
17

 
 

Přelom epochy i slohu přinesla bitva na Bílé hoře, v jejíchž důsledcích byla 

česká šlechta ve svém mocenském postavení otřesena. Mění se její složení a 

politické postavení, z velké části odchází pod nátlakem ze země. Její postavení i 

majetek získává šlechta nová, stojící pevně při panovníkovi, který ji obdarovává 

majetkem získaným rozsáhlou konfiskací.
18

 
 

                                                           
10

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 9 
11

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 7 
12

 Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Nakladatelství Libri, Praha 2006, str. 12 
13

 Staňková, Jaroslava. Zámky České republiky. Academia, Praha 2003. 
14

 Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2001, str. 11 
15

 Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Nakladatelství Libri, Praha 2006, str. 11 
16

 Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2001, str. 11 
17

 Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2001, str. 51 
18

 Staňková, Jaroslava. Zámky České republiky. Academia, Praha 2003. 
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Zlatý věk zámků v Čechách nastává v 17. a 18. století, tedy v období 

baroka, kdy jich bylo vystavěno více než 1500.
19

 V té době nalezneme na všech 

panstvích, i takřka nevýznamných, zámeckou stavbu, i když někdy těžko 

rozeznatelnou od většího statku. Vznikají však i stavby mimořádných 

architektonických kvalit, které jsou kompozičně řešeny v kontextu blízkého i 

vzdálenějšího okolí, do něhož pronikají svými rozlehlými parky a oborami. 

Uprostřed těchto barokních zahrad a parků vyrůstá celá řada drobných staveb a 

sochařských doplňků, které plnohodnotně dotvářejí společenské a representační 

prostředí, v němž tehdejší bohatá šlechta žila.
20

 

Rozmach výstavby nových zámků byl pozvolna ukončován od konce 

osmnáctého století, k čemuž přispělo postupné oslabování pozic šlechty jako 

privilegované společenské vrstvy. Zrušení roboty a poddanských vztahů roku 

1848 definitivně uvolnilo pouto nerovného vztahu mezi šlechtou a poddanými a 

způsobilo její rozpuštění do ostatních složek společnosti.
21

 Šlechta, po staletí 

hlavní opora panovnické moci, se z pozemkové vrchnosti změnila v obyčejné 

majitele velkostatků a ztratila většinu svých práv v oblasti soudnictví a správy.
22

 

 Početnější a vlivnější vrstvou než samotná šlechta se díky rozvoji 

peněžnictví a průniku kapitálu do výroby stalo v 19. století měšťanstvo, které 

začalo kupovat zámky šlechty, nebo si stavělo své vlastní.
23

 Mnohdy mu byly i za 

zásluhy při výkonu určité profese udělovány šlechtické tituly. Za vlády Františka 

Josefa I. a jeho nástupce Karla I. bylo uděleno dokonce více šlechtických titulů, 

než kdykoli předtím. I když původ těchto šlechticů byl velmi odlišný, jeden 

výrazný společný rys měl.  Lze je totiž prohlásit za „pracující šlechtu“, protože 

právě výkon určitého povolání jim zajišťoval hlavní zdroj příjmů.
24

 

Stavební činnost se v  19. století soustředila především na přestavby zámků 

a úpravy jejich okolí, které byly vedeny duchem romantizujícího historismu. 

Tradiční šlechta, která v nové době ztrácela své někdejší postavení, se tak 

                                                           
19

 viz. blíže: Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Nakladatelství Libri, Praha 2006, str. 9; Úlovec, J. 

Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Nakladatelství Libri, Praha 2000, str. 7; Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, 

zámky a tvrze Čech. Nakladatelství Libri, Praha 2000, str. 8; Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze 

Čech, 1, díl A-M. Nakladatelství Libri, Praha 2003, str. 11 
20

 Staňková, Jaroslava. Zámky České republiky. Academia, Praha 2003. 
21

 Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Nakladatelství Libri, Praha 2006, str. 12 
22

 Županič, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Agentura Pankrác – 2006, str. 227 
23

 Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2001, str. 11 
24

Županič, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Agentura Pankrác – 2006 str. 95 
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prostřednictvím těchto úprav vracela ke své slavné minulosti a přebudovávala svá 

sídla ve středověkých formách, zejména v oblíbeném slohu anglické 

novogotiky.
25

 Zámky postavené na počátku století dvacátého jsou již spíše 

výjimkou.  

Se vznikem první československé republiky v roce 1918 byl přijat zákon č. 

61/1918 Sb. o zrušení a zákazu užívání titulatury, který byl předzvěstí pozemkové 

reformy provedené o rok později, jež šlechtické rody, jakožto největší pozemkové 

vlastníky, připravila o značnou část jejich hospodářského zázemí.26
 Záborem 

pozemkového majetku zasažená šlechta si i nadále zachovávala jistý vliv 

vycházející z jejích ekonomických pozic. Ten byl však zlomen politickým 

vývojem Československa mezi léty 1938-1948.
27

  

V roce 1945 byly na základě Benešových dekretů zabaveny velkostatkářské 

majetky všech Němců, Maďarů a kolaborantů. Německá šlechta a ti z českých 

šlechticů, kteří se za války přihlásili k německé, nebo maďarské národnosti se 

museli z Československa vystěhovat. Lesní plochy konfiskovaných velkostatků 

připadly Československé republice, pole a louky se přidělovaly drobným 

zemědělcům a zámky spolu s hospodářskými budovami měly sloužit kulturním a 

sociálním účelům.
28

 Z celkem 2032 hradů, zámků a tvrzí jich k 1. lednu 1948 bylo 

zkonfiskováno 514.
29

 Zbytek majetku byl šlechtě odebrán po komunistickém 

převratu v únoru 1948.
30

        

Tzv. „Vítězný únor“ byl pro šlechtu prohrou a pohromou zároveň. Většina 

jejích příslušníků emigrovala a ta část, která zde zůstala, byla pronásledována.
31

 

Rovněž rodovým sídlům nebyl v poúnorových politických poměrech osud právě 

nakloněn a budovatelské úkoly měly přednost před kulturními zájmy.
32

  

  Majetky, které byly šlechtické rody nuceny opustit, byly rozparcelovány 

pokud možno mezi co nejvíce vlastníků, aby se dostalo na všechny. Plně fungující 

                                                           
25

 Staňková, Jaroslava. Zámky České republiky. Academia, Praha 2003. 
26

 Knoz, Tomáš - Dvořák, Jan. Šlechta v proměnách věků. Vyd. Matice moravská pro Výzkumné středisko 

pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2011, str. 228, 233 
27

 Županič, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Agentura Pankrác – 2006, str. 383 
28

 Vaculík, Pavel. Komunistická perzekuce šlechty. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2004, str. 17-18 
29

 Basch, Robert. Zástupci historických rodin, str. 12 
30

 Vyhledáno dne 20.2.2012 na http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=46384 
31

Knoz, Tomáš - Dvořák, Jan. Šlechta v proměnách věků. Vyd. Matice moravská pro Výzkumné středisko 

pro  dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 201,  str. 259 
32

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 34 
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a zařízené hrady i zámky, po staletí shromažďované rodinné archivy a umělecké 

sbírky, pěstěné zahrady i parky a soběstačná hospodářství se tak přidělovala bez 

cíle, rozmyslu a hekticky lidem a organizacím bez osobního vztahu k lehce 

nabytému majetku.
33

        

Vždy šlo o přechod těchto objektů do všeobímajícího vlastnictví státu, což 

souviselo s problematickým a bezohledným využíváním. Nikdo za nic 

neodpovídal, nikdo za nic neručil a tak se na našich zámcích plenilo ve velkém, 

přičemž výsledky takového postupu na sebe nenechaly dlouho čekat. Rozkradené 

mobiliáře a poztrácené nebo znehodnocené předměty jsou výmluvnou vizitkou 

tehdejšího přístupu k památkám. Tento postup byl korunován častým střídáním 

vlastníků, duplicitou nadřízených orgánů a neexistencí evidencí.
34

 Navíc zhoubně 

působilo ideologické hodnocení, podle nějž byly hrady, ale především zámky jen 

sídly bývalých vykořisťovatelů a nepřátel pracujícího lidu.
35

    

Stát byl ochoten si ve své péči ponechat jen několik vybraných jedinců, a 

tak bylo z více než dvou tisíc konfiskátů vybráno sto čtyřicet nejhodnotnějších a 

zároveň typologicky a svým charakterem nejreprezentativnějších objektů.
36

   

Vybrané hrady a zámky byly vybaveny mobiliářem ze všech ostatních 

objektů, které nepadly do oka pracovníkům památkové péče. Masivní svozy a 

přesuny majetků na konci čtyřicátých a počátku padesátých let sice učinily ze 

státem vybraných šťastlivců dokonalé prohlídkové objekty, dělo se tak však na 

úkor malých vesnických zámků.     

Právě vesnické zámky, jakožto bývalá sídla drobné venkovské šlechty, byla 

předávána k užívání novým majitelům, jakými byly národní výbory, státní statky, 

jednotná zemědělská družstva, ale také ústavy pro choromyslné, domovy 

důchodců či všelijaké sklady.
37

  Noví majitelé je až na výjimky užívali, aniž by 

však investovali alespoň do základní údržby. Když přestal objekt sloužit svému 

                                                           
33

 Vaculík, Pavel. Komunistická perzekuce šlechty. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2004, str. 114 a 118 
34

 Vaculík, Pavel. Komunistická perzekuce šlechty. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2004, str. 118 
35

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 10 
36

 Vyhledáno dne 24. 2. 2012 na http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/odbor-pamatkove-

pece/pamatkova-pece-v-cr-18035/ 
37

 Vyhledáno dne 24. 2. 2012 na http://www.martinreiner.cz/public/files/hrady_a_zamky_by_mely_zit.pdf 
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účelu, byl opuštěn a ponechán svému osudu, na což desítky z nich doplatily svým 

zánikem.
38

          

 Řada zámků a tvrzí však zanikla jen proto, že se v roce 1948 ocitla 

v přísně střeženém prostoru nově zřízeného hraničního pásma, kde stát neměl na 

jejich údržbě nejmenší zájem, a tak je nechal zbořit. Stejný osud potkal i sídla, 

která se nacházela ve vojenských oblastech a v oblastech těžce postižených 

bezohlednou těžbou přírodního bohatství.
39

 Tak komunistická moc během 

několika let zlikvidovala hodnoty, které předchozí generace budovaly po staletí a 

z našeho venkova zmizely desítky cenných historických staveb.
40

   

  Naše hrady, zámky a tvrze samozřejmě zanikaly průběžně po dlouhá 

staletí, jejich zánik ovšem nedosáhl nikdy takové intenzity, jako se tomu dělo 

v druhé polovině 20. století.
41

 

Listopadové události roku 1989 přinesly naději na záchranu bývalých 

šlechtických sídel, když byla část z nich v restituci navrácena původním 

majitelům.
42

 V mnoha případech se noví vlastníci pustili do úprav objektů podle 

původních dispozic a po jejich dokončení památky opět zpřístupnili veřejnosti.
43

 

V dalších případech byly památky převedeny na kraje, obce či města, většinou ale 

ve zdevastovaném stavu a bez odpovídající finanční podpory. Mnozí restituenti či 

obce však leckdy neunesli břímě spojené s nákladnou opravou zničené památky, 

či posléze s její údržbou a objekty nabídli k prodeji.
44

 Na počátku 90. let si však 

v hojné míře zámky kupovali tací, kterým sloužil pro spekulace, nebo jako zástava 

bance při žádosti o úvěr. Společnost, která si s úmyslem vytunelovat úvěr zámek 

pořídila, se v zápětí rozpadla a peníze jí zůstaly. Objekt zatížený dluhem u banky 

však nadále chátral.
45

  

                                                           
38

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 16 
39

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 45 
40

 Solnický, Pavel. Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku, 1. díl. Nakladatelství Libri, Praha 2007, str. 12 
41

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 23., ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 

1, díl A-M. Nakladatelství Libri, Praha 2003, str. 54, ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. 

Nakladatelství Libri, Praha 2000, str. 18 
42

Votýpka, Vladimir. Návraty české šlechty. Paseka. Praha- Litomyšl, 2002., str. 7 
43

 Vyhledáno dne 22. 2. 2012 na http://www.czech.cz/cz/62188-hrady-a-zamky 
44

 Musil, František, Plaček, Miroslav, Úlovec, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po 

roce 1945. Nakladatelství Libri, Praha 2005, str. 7 
45

 Vyhledáno dne 18. 2. 2012 na http://www.martinreiner.cz/public/files/hrady_a_zamky_by_mely_zit.pdf 
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Zámecké ruiny si však paralelně kupovali i odpovědní vlastníci - novodobí 

zámečtí pánové- kteří o památky příkladně pečují, ať už s komerčním či 

nekomerčním využitím.
46

 Některým novodobým vlastníkům se tak daří využívat 

zámecké budovy jako hotely, pensiony, kongresová centra, sídla firem, galerie či 

domovy důchodců, jiní zase promění ruinu zámku ve vlastní útulné bydlení.
47

 Ať 

tak či onak, díky snaze soukromých majitelů je v České republice zachráněno 

stovky těchto historických nemovitostí.      

 I dnes je však na výběr z desítek zámků nabízených k prodeji. Zatímco 

v minulém desetiletí jevili o české památky zájem především cizinci a zahraniční 

investiční společnosti, kteří si zde zřizovali sídla svých společností, popřípadě 

zámek adaptovali na hotel či pension, dnes se jich zbavují povětšinou kvůli ztrátě 

romantických představ o vlastnictví památky, nebo z podnikatelských důvodů.
48

  

V současnosti mají o tuzemské historické budovy zájem především Češi. 

Kromě nadšenců s romantickými představami kupují menší zámky také 

podnikatelé. Zámek je dnes možné pořídit i za jednu korunu, ovšem této 

symbolické ceně odpovídá i jeho stav. Kdo však touží po sídle již plně 

zrekonstruovaném a vhodném k nastěhování, má na českém realitním trhu rovněž 

na výběr.
49

  

V důsledku restitucí a privatizace se tak v České republice změnil poměr 

vlastníků památek. Zatímco před rokem 1989 patřilo 60 procent památek státu, 

dnes je v nestátním vlastnictví zhruba 90 procent nemovitých kulturních 

památek.
50

     

Na následujících stranách jsou presentovány zajímavé příběhy jedenácti 

soukromých majitelů zámků, jejichž osud je se záchranou zámku spjat.  
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 Vyhledáno dne 24. 2. 2012 na http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/148954-pamatky-jsou-na-

prodej-za-miliony-i-za-korunu.html  
47

 Vyhledáno dne 14. 2. 2012 na http://www.dreamlife.cz/magazin-luxusu/bydleni-domy/novodobym-

zameckym-panem-i-cast/article.html?id=1450 
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 Vyhledáno dne 2. 3. 2012 na http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/122955-z-ceskych-hradu-a-

zamku-se-stavaji-sidla-firem-a-hotely.html 
49

Francová, Pavla, Kupte si zámek za cenu bytu. In: Lidové noviny, 11. 10. 2011, str. 2 
50

 Vyhledáno dne 26. 2. 2012 na http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=2544&type=1 
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3 Analýzy rozhovorů 

 

3.1 Zámek Berchtold 
51

 

 

Kunicko –Vidovický zámek Berchtold se svého času ocitnul na titulní straně 

odborné publikace Chátrající Hrady, zámky a tvrze České republiky, jakožto 

ukázkový příklad zdevastovaného historického objektu. Spíše než zub času se 

však do zdejšího zámku zakousl nevlídný tesák poválečné doby, který památkám 

obecně příliš nepřál a cíleně nerespektoval jejich historickou a uměleckou 

hodnotu. Na základě absence elementárního citu pro využití významných 

historických prostor se tak na zámek nastěhovala posádka československé 

armády, která prostory spolu s přilehlým parkem využívala pro své potřeby až do 

roku 1990. Poté byl areál zámku převeden na obec, která ho roku 1993 odprodala 

soukromým vlastníkům, kteří zámek nechali ještě více zpustnout. 

 Při pohledu na zámecký areál dnes, je těžké si představit, že ještě v roce 

2005, kdy jej zakoupil současný majitel, Václav Růžička, byl zámek životu 

nebezpečnou ruinou, z jejíž střechy vyrůstaly břízy. V průběhu šesti let se majiteli 

podařilo obnovit jeho zašlý jas a vybudovat z něj nadregionální víceúčelové 

centrum. 

O existenci zámku Berchtold se Václav Růžička dozvěděl díky fotbalu, 

který do Kunic jezdil hrávat. Zároveň v té době sháněl i vhodnou parcelu pro 

stavbu rodinného domu a právě Kunice se ukázaly být oním vhodným místem 

nedaleko Prahy, kde pracoval. Jakožto otec pěti dětí hledal i dobrou investiční 

příležitost, ve které by se jeho potomci mohli jednoho dne uplatnit.  „Dařilo se mi 

v podnikání. Specializuji se na systémy zabezpečení osob, majetku a informací a 

to není úplně vhodný obor pro mé dvě dospělé dcery. Tak jsem přemýšlel, že 

zámek pořídím jako investici pro ně,“ vysvětluje důvody koupě majitel. Kunice-

Vidovice splňovaly všechny výše zmíněné požadavky a tak se Václav Růžička 

rozhodl v obci usadit a zakoupit zdejší bývalé šlechtické sídlo hrabat Berchtoldů – 

Kunicko-Vidovický zámek Berchtold.  

Pan Růžička toužil od samého počátku vybudovat ze zámku a jeho okolí 

oázu pohody, kde se schází velké množství lidí za účelem kulturních zážitků, 
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 Zdroj: Václav Růžička, rozhovor ze dne 6. 5. 2011 (viz. CD příloha) 
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vzdělávání a sportu. Při uskutečňování své vize měl volné ruce, neboť zámek není 

památkově chráněn, a tak se mohl bez jakýchkoliv omezení pustit do 

uskutečňování své představy o využití této historické stavby.  

Jedním z prvních kroků, který v nové roli zámeckého pána učinil, bylo 

zastřešení zámku a jeho postupná záchrana. Ve veřejném životě to byla spoluúčast 

na založení Občanského sdružení Rozvoj Kunic a okolí, jehož účelem je přispívat 

ke zlepšování kvality života obyvatel obce Kunice a zastupovat je ve společných 

věcech. Plody úsilí nového majitele a dalších lidí do činnosti Občanského 

sdružení zainteresovaných se projevily poměrně záhy, když se někteří jeho 

zástupci  stali zároveň i zastupiteli Obecního úřadu v Kunicích. V obci tak vznikly 

nové kapacity v mateřských školkách, opravily se příjezdové cesty, vzniklo zde 

vyhlídkové místo, naučná stezka a mnohé další.  

Poté již přišla řada na samotný zámecký areál. Jakožto aktivní sportovec 

toužil Václav Růžička využít jeho část jako sportoviště a postupně zde zbudoval 

zázemí pro sportovní vyžití, jehož součástí je moderní komplex sportovišť 

zaměřených na tenis, indoor golf, fotbal, volejbal a mnohé další sporty.    

Po dokončení sportoviště vyvstala otázka jak naložit s nevelkým zámeckým 

parkem. Vzhledem k majitelově velké rodině plné dětí padla volba na vybudování 

dětského ráje, který čítá nespočet atrakcí, přičemž hlavním lákadlem je série 

dvaatřiceti miniatur českých hradů a zámků, které jsou vkusně zakomponovány 

do zámeckého terénu.   

Za jedno odpoledne zde můžete „navštívit“ a seznámit se stručnou historií 

zámků Červená Lhota, Lány, Orlík nebo hradů Karlštejn, Kokořín a mnohých 

dalších. Historický exkurs českými dějinami mohou návštěvníci zakončit v museu 

historických mezníků „Udatného českého národa“ v podzemí kapličky v parku. 

„Pokládám se za velkého českého vlastence, a proto zde vystavuji i takové atributy 

české státnosti jakými jsou například česká vlajka, český státní znak, nebo text 

hymny a jiné další. Zároveň ale v areálu zámku máme mateřskou školku, kde se 

všechny dětí učí anglicky. Rádi bychom tedy tímto přispěli k výchově 

sebevědomých a na českou zemi hrdých mladých lidí, kteří se však ve světě 

neztratí,“ doplňuje ideu vzniku musea majitel.  

Kromě vlastivědného poznání je pro dětské návštěvníky v areálu zámku 

připraveno i poznání přírodovědné v podobě mini zoo s domácími zvířaty a tzv. 

hmyzím stromem, na který je možné narazit při procházce parkem. Zejména děti 
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na něm ocení namotané gumové hady a všelijaký velmi autenticky vypadající 

hmyz šplhající do koruny.  

Podzemní bunkry v zámeckém parku, připomínající pobyt armády, se 

majitel zámku rozhodl umně využít, když zde zřídil peklo s čerty a váhou na 

dětské hříchy. Děti dále potěší výstava strašidel a skřítků či perníková chaloupka 

s Ježibabou.  

Zámecký park však skýtá i mnohá, na první pohled neviditelná překvapení, 

uschovaná pro další generace. „Každý strom v parku vysázený má svého patrona, 

který k jeho kořenům přidal nějaký poklad – někdo přiložil krabičku se vzkazem, 

někdo třeba mince,“ poodhaluje zámecká tajemství Václav Růžička.  

Dvakrát do roka mají také návštěvníci možnost shlédnout zámecký park 

jako kulisu pro historická vozidla a motorky, které se zde sjíždějí, aby soutěžily o 

titul „nejelegantnějšího stroje“. 

Přes velkou nabídku všelijakých zajímavostí, však majitel dbá na zachování 

zámeckého rázu celého objektu. „Nechci, aby se to tu přeplácalo, a občas nějakou 

výstavu zruším, aby se z parku nestal kýčovitý Disneyland.“  

Zámecký park se všemi lákadly, které nabízí, byl pro veřejnost zpřístupněný 

již v roce 2009, ale zámek byl stále v desolátním stavu, byť se již honosil novou 

střechou, kterou mu jeho majitel nechal pořídit. Po čtyřech letech kultivace 

zámeckého areálu tak přišla řada i na generální opravu samotné budovy, která 

mohla být díky fotodokumentačním materiálům, rekonstruována do původní 

podoby.  

Zámek Berchtold byl slavnostně otevřen na začátku června roku 2011 jako 

hotel, nabízející širokou škálu využití. Kromě klasického ubytování, 

romantických víkendů a wellness pobytů si zde můžete nechat uspořádat 

významné rodinné oslavy, výročí, svatby, konference, společenské akce, nebo jen 

přijít na dobrý oběd či večeři.  

Jednu místnost v zámeckých prostorách majitel věnoval Kunickému 

obecnímu museu, které zde vystavuje exponáty připomínající historii obce a okolí. 

„Jsou zde k vidění fantastické věci od zbraní, přes keramiku, staré dlaždice, 

kovářské věci a mnohé další,“ láká k prohlídce majitel.  

 Z předchozího popisu je patrno, že volný čas může návštěvník zámku 

strávit rozmanitými činnostmi, což dokládají i slova samotného majitele: „Zámek 

Berchtold je zámkem pro každého, jak zní oficiální motto, a proto chceme, aby byl 
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v tomto duchu zpřístupněn všem a je jedno, jestli má náš host v kapse deset korun 

na nanuk, nebo pět tisíc. Všichni jsou u nás vítáni.  

Služby na zámku poskytované se Václav Růžička snaží provozovat na 

vysoké úrovni, a proto se obklopuje profesionály se zkušenostmi. „Na zámku jsem 

zaměstnal poradkyni přes hotely, wellness provoz převzala profesionální masérka, 

dětskému ráji a aktivitám v rámci něj provozovaným se zase věnovala paní 

ředitelka jednoho zámku ze severních Čech.“   

Přesto se současný majitel pozastavuje nad fungováním tohoto sektoru 

služeb. „Pohostinství, gastronomie a cestovní ruch je to trochu taková džungle. 

Lidi, kteří v těchto oborech pracují, vnímají své povinnosti pokřivenou optikou, a 

to je to, co mě trochu frustruje. Personál by si měl klienta více vážit a více se mu 

věnovat.“ 

Vysněný tým lidí, který bude maximálně orientován na služby a zároveň 

bude mít vstřícné a přátelské vystupování je tedy cílem, ke kterému současný 

majitel směřuje. „Vezměte si zámek Dětenice a zdejší krčmu. Ta je vyhlášená 

vykřičeným, vulgárním chováním, což je dobrý marketingový tah. My se to tu ale 

snažíme pojmout obráceně a chovat se k lidem vlídně, což návštěvníci oceňují.“ 

Peníze z provozu zámku vydělané považuje majitel doslova za vydřené a dle 

svých slov získal velký respekt k provozovatelům hotelů a restaurací. „Když ve 

své firmě realizuji zakázku a instaluji někam kamery je z toho efekt kolem 10%. 

Když si však tady na zámku objednají klienti oslavu, tak je kolem toho velké 

množství zařizování, starostí a nakonec je efekt v řádu pár procent. Podnikání 

v jedné ani druhé sféře tedy nejde porovnat. Smekám před všemi, kteří tuto práci 

dělají poctivě.“ 

Vlastnictví zámku však s sebou nenese jen starosti s renovací a následným 

provozem, ale i pocit z dobře vykonané práce. „Baví mě přijít po práci, projít si 

areál a vše organizovat a tvořit, aby tu byl život. Je to příjemný pocit, že se 

podařilo zámek zachránit a že tu něco nového vzniká.“  

Již dnes majiteli s provozem a zušlechťováním zámku pomáhá nejstarší 

dcera, přičemž mladší dcera, studující vysokou školu, se na chodu zámku podílí 

příležitostnými brigádami. „Samozřejmě chci, aby zde děti podnikaly a mělo to 

význam pro ostatní. Časem se ukáže, kdo tomu bude šéfovat,“ doplňuje Václav 

Růžička a dodává, jak by si představoval rozložení provozu zámku: „Když jsem 

vybudoval firmu Alkom, tak jsem z obchodního a výrobního ředitele udělal 
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spoluvlastníky tím, že jsem každému dal pět procent firmy. Chci, aby se tento 

přístup stal i modelem pro mé děti. Deset až patnáct procent by měl vlastnit 

nějaký schopný manažer, který zámecký komplex bude řídit. Děti by z pohledu 

majitelů měly rozumět ekonomickým záležitostem a marketingu“. 

Přestože zámecký majitel přemýšlí o budoucnosti zámku, žije současností, 

která ho díky ochotě místních, kteří pravidelně přinášejí různé pohlednice a 

materiály týkající se areálu, přivedla k myšlence sepsat vlastní knihu mapující 

dějiny zámku. 

 Právě studium historie vedlo Václava Růžičku i k přemítání o roli 

novodobých vlastníků hradů či zámků. „Některému majiteli dělá radost, když je 

jeho zámek načančaný a snobský, jiný má zas rád, když to tam žije. Ale ani 

v jednom případě z vlastníků novodobá šlechta asi vzniknout nemůže, kontinuita 

byla přetržena a také doba je dnes úplně jiná. Přesto by bylo pěkné, kdyby se lidé 

v lecčems jako šlechtici chovali, například se inspirovali vztahem aristokracie 

k přírodě, rodině a cti.“  

Přestože se Václav Růžička jako novodobý český šlechtic necítí, v mnohém 

svými činy tradiční šlechtu připomíná - touha zanechat zde po sobě nějaký 

smysluplný odkaz, budovat, zkrášlovat a na duchu povznášet své okolí jsou toho 

výmluvným dokladem.  
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3.2 Zámek Český Rudolec 
52

 

 

Ještě před dvěma lety se o osudu památkově chráněného českorudoleckého 

zámku, který se v roce 2008 ocitnul na listině nejohroženějších památek České 

republiky, pochybovalo na úrovni odborné i laické, jak dokládají četné články a 

reportáže z té doby. Zámek právě opouštěl jeho předposlední majitel, firma 

Pragoprojekt, a nad jeho budoucností visel velký otazník. Přesto mu mnozí, 

obeznámeni s jeho stavem, věštili budoucnost spíše černou, než jakoukoliv jinou. 

Tyto pesimistické vize měly bohužel reálný základ, neboť od skončení druhé 

světové války neměl zámek majitele, kterému by na něm upřímně záleželo.  

Zámek, který je pro svou podobu s devadesát kilometrů vzdáleným státním 

zámkem Hluboká nad Vltavou lidově nazýván „Malá Hluboká“, se v míře 

poválečného štěstí nemůže se svým slavnějším druhem rovnat. Hlubocký zámek, 

který byl adaptován na prohlídkové museum dokumentující život šlechty, 

českorudolecký zámek nenásledoval, ale byl různým způsobem nevhodně 

využíván a neudržován. 

Přestože je dnes patrně z nejhoršího venku, pohled zvenčí ani z vnitřku 

nenaplňuje optimismem zejména ty, kteří jej vidí poprvé a nemají tak srovnání 

s jeho nedávným stavem. Oprýskaný zámecký skelet, vytlučená okna a celkové 

známky dlouhodobé neúdržby, které památku proměnily takřka ve zříceninu, jsou 

děsivým mementem barbarství minulého režimu ve vztahu k památkovým 

objektům. Přesto lze zcela zřetelně rozpoznat elegantní tvary anglické novogotiky, 

jež dávají tušit, jak zámek vypadal v době své největší slávy, když byl dle plánů 

samotného majitele Ludvíka von Picchioni, v druhé polovině devatenáctého 

století, v tomto slohu přestavěn. 

Svůj výstavní vzhled však zámek začal ponenáhlu ztrácet s koncem války. 

V roce 1945 poslední majitel díky své nacistické minulosti narychlo opustil 

zámek a Rudá armáda jej následně důkladně vydrancovala. Po znárodnění v roce 

1948 do poloviny let šedesátých byl opět obýván, tentokráte však ne urozenými 

nájemníky, ale zaměstnanci Československých státních statků. Po jeho vybydlení 

se uvažovalo o adaptaci na luxusní ubytovací zařízení pro zahraniční hosty, nebo 
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o jeho možném uzpůsobení na domov důchodců.  Plány však zůstaly nenaplněny 

a budova dál žila svým vlastním skomírajícím životem.      

V roce 1987 zámek připadnul bezúplatným převodem JZD Chyně, které ho 

chtělo využívat k rekreaci. Částečná rekonstrukce, kterou JZD započalo, však 

nebyla dokončena a navíc muselo být celé jedno patro díky havarijnímu stavu 

strženo. V roce 1998 se zámek navrátil do vlastnictví státu, který jej posléze 

převedl na obec a ta jej nabídla k prodeji. Společnost Pragoprojekt a.s., která 

objekt koupila, plánovala jeho opravu a přebudování na luxusní zámecký hotel, 

avšak nestalo se tak a v roce 2008 se zámek znovu ocitnul v nabídce realitních 

kanceláří. Již o rok později se zámek spolu s přilehlým areálem stává majetkem 

společnosti PENA plus a.s., jejímž prioritním cílem je záchrana zámku a jeho 

oprava do původní novogotické podoby.  

Do dobrodružného projektu za záchranu zámku, správcovské budovy, 

zámeckého parku s rybníkem, budovy bývalého pivovaru a bývalého zájezdního 

hostince se však nepustil jen jeden majitel, ale prostřednictvím akciové 

společnosti PENA plus více osob, jak potvrdil Tomáš Procházka, jakožto osoba 

pověřená správou areálu zámku Český Rudolec. „Akciová společnost je zajímavá 

forma vlastnictví. Firmu Pena tvoří lidé s obrovským vztahem buď přímo 

k Českému Rudolci, k České Kanadě, nebo k památkám obecně, ale z různých 

důvodů nechtějí být se zámkem spojováni. Většina z nich sem ale jezdí a je 

schopna vzít lopatu a udělat, co je třeba. Výhodu spatřuji také v tom, že více hlav, 

více ví,“ doplňuje Procházka a dodává, že na obnově panství se kromě oficiálního 

vlastníka podílí i Občanské sdružení paměti Rudolce, stejně jako řada 

dobrovolníků a nadšenců, kterým na jeho záchraně záleží a nechtějí ho nechat 

spadnout.  

Za dobu dvou let, co společnost zámek vlastní, došlo k jeho významnému 

oživení, které se projevilo na zájmu médií i veřejnosti. Nebývalý zájem vlastníci 

ještě více podpořili zpřístupněním zámku a pořádáním letních Rudoleckých 

kulturních a historických slavností. 

Přes léto zpřístupněný zámek trhá, s ohledem na svůj stav a nabídku 

prohlídky holých zdí, rekordy v návštěvnosti. „Za loňský rok se zde bylo podívat 

kolem pěti tisíc lidí. Pro veřejnost je zajímavé, co se v zámeckých stěnách ukrývá, 

jak to tu vypadá, nebo jak jsme pokročili s pracemi,“ dodává Procházka.  
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Alarmující stav, díky kterému byl zámek v Českém Rudolci zapsán na 

seznam zhruba padesáti nejohroženějších památek České republiky, zdůvodňuje 

jednatel zámku absencí odpovědného majitele, který by se o areál staral. O to 

komplikovanější je dnes snaha tomuto mnoho let opuštěnému šlechtickému sídlu 

navrátit jeho bývalý lesk. „Je to složité, těžké a je to strašně moc práce, ale je fakt, 

že mluvím s kastelány spravující státní zámky, i se soukromými majiteli památek a 

snažím se nabírat zkušenosti a zjišťovat souvislosti.“   

K zámku byl za tímto účelem proveden průzkum mající charakter 

badatelské práce, jež zahrnoval archivní pátrání, spolupráci s Národním 

památkovým ústavem a s výše zmiňovaným Občanským sdružením paměti 

Rudolce. Cílem bylo zjistit o zámku co nejvíce skutečností dokládajících, jak 

zámek v tom kterém období vypadal, kde co bylo umístěno, jak se zde 

hospodařilo a kde je například příčina současných potíží s podmáčením sklepů. 

Získané informace mají přispět k co nejefektivnější a nejautentičtější obnově. 

„Užitečné informace získáváme od místního občanského sdružení, které má 

obrovskou sbírku pohlednic Rudolce, takže i z těchto historických podkladů, ze 

zmínek, z fotek a třeba i od lidí, co to tu nějakým způsobem pamatují. Je tu 

například paní, které je již přes 90 let, a když byla mladá, tak na zámku sloužila, 

takže ráda vzpomíná na to, co bylo a člověk když si vezme diktafon a poslouchá, 

tak se dozví zajímavé věci. A lidé co tu bydleli, když tu bylo družstvo, tak také 

občas zavzpomínají, třeba že tady byly dveře jinak a pak si to člověk dá 

dohromady s různými výzkumy a z toho co zjistí sám a informace mu poslouží při 

obnově,“ popisuje mravenčí práci Tomáš Procházka.  

První rok museli majitelé vyřešit vážné problémy se statikou, zajistit 

nejnebezpečnější místa a celý objekt vyčistit s postupným cílem jeho revitalizace 

a adaptace na ubytovací zázemí a navazující služby pro široké spektrum 

návštěvníků Českého Rudolce. Naději na uskutečnění této vize majitelé spatřují 

ve využití dotací z fondů Evropské unie, o které se střídavými úspěchy žádají. 

Přestože chtěla společnost Pena pokračovat v projektu zděděném po svém 

předchůdci - společnosti Pragoprojekt- který spočíval v  přebudování zámku na 

luxusní hotel s kongresovými, wellness a sportovně-rekreačními službami, tento 

záměr dle slov Tomáše Procházky nevyšel. „Projekt na zámek existuje, jsme sice 

hned pod čarou, ale dotace jsme na něj nedostali. Využití zámku je strašně složité 

a musíme najít takové, které si bude alespoň samo zajišťovat údržbu.“ Za tímto 
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účelem plánují majitelé udělat ze zámecké věže turistickou atrakci, která by měla 

sloužit jako rozhledna.  

Naopak se žádostí o dotace vlastníci uspěli v případě budovy bývalého 

zájezdního hostince, na kterou se jim v letošním roce podařilo získat dotace 

z Evropské unie. Peníze poputují na rekonstrukci a projekt, který z něj udělá 

cyklopension a malý pivovar v návaznosti na tradici vaření piva, která byla 

v Rudolci ukončena na počátku minulého století. Avšak projekt na vlastní budovu 

bývalého zámeckého pivovaru, z kterého měl vzniknout agropension  nevyšel. 

Když to přeženu a řeknu to hodně otevřeně, tak budeme rádi za cokoliv, hlavně 

aby budova nespadla, protože je v daleko horším stavu než zámek. Projekt a 

stavební povolení pro bývalý pivovar stále máme, tak možná zkusíme podat žádost 

do zemědělských intervenčních programů, dodává Tomáš Procházka.  

Před novými vlastníky rovněž stojí nelehký úkol v podobě revitalizace 

zámeckého parku a rekonstrukce hrobky šlechtického rodu Picchioni, který 

vlastnil zámek do roku 1945.  

Povinností je tak stále více než dost a až čas ukáže, zdali bude, zejména po 

finanční stránce, situace pro zámecký areál příznivě nakloněna a plány společnosti 

PENA Plus a.s. budou moci býti uskutečněny. Nezbývá než doufat, že opravy a 

důstojné využití, na které lidé čekají již takřka sedmdesát let, budou tentokráte 

dotaženy do zdárného konce a zámecký areál tak bude fungovat ku prospěchu 

široké veřejnosti. 
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3.3 Zámek Nový Berštejn
53

 

 

Příběh zámku Nový Berštejn, stojícího nad horním okrajem Dubé na 

Českolipsku v Libereckém kraji, je v naší novodobé historii dalším příkladem až 

symbolicky pohádkového vítězství dobra nad zlem, či chceme-li uvědomělosti a 

angažovanosti nad lhostejností. Za jeho záchranu však jeho nový majitel nemusel 

bojovat se sedmihlavým drakem ani nadpřirozenými silami, ale s něčím mnohem 

horším – se zcela hmatatelnými důsledky „památkové péče“ minulého režimu, 

kdy se zámek vinou socialistických funkcionářů ocitnul takřka na smetišti dějin. 

Z vynuceného spánku ho usilovnou prací probudil až zachránce a současný 

majitel Miroslav Slezák, který jej roku 1991 zakoupil a zrekonstruoval na stylový 

hotel.    

Je paradoxem dějin, že pouhá desetiletí mohou znamenat více než dlouhá 

staletí. V případě novo berštejnského zámku stačilo pouhopouhých pětačtyřicet let 

na to, aby vše co bylo za dobu jeho čtyřsetleté existence vybudováno, vzalo 

během tak krátké doby za své.  Zámek byl v dobách socialistických adaptován na 

okresní dům zdraví a později na internátní zvláštní školu. Tímto nevhodným 

využíváním a nulovými investicemi na údržbu zoufale zchátral a v roce 1983 byl 

dokonce podepsán demoliční výměr.     

Jen těžko si dnes lze představit, že se našel investor, který se rozhodl vložit 

peníze do ruiny, která měla být srovnána se zemí. Přesto zřejmě sudičky nadělily 

zámku do vínku pořádnou porci štěstí v neštěstí, když jej za minutu dvanáct 

koupil současný majitel, který sídlo postupně zbavil socialistické kletby, navázal 

na tradici odpovědných majitelů a o zámek se příkladně stará.     

Miroslav Slezák se stal zámeckým pánem ve svých čtyřiačtyřiceti letech 

avšak ani jeho přešlý život nelze rozhodně označit za tuctový. Již jako dvacetiletý 

byl úspěšným sportovcem, profesionálně se věnoval hokeji a byl i nadějným 

tenistou. Přestože měl i dostatek peněz, rozhodl se svůj život od základů změnit a 

v roce 1968 emigroval do Německa, kde se, jak říká, chtěl naučit pořádně 

pracovat a hovořit plynně německy a anglicky. „V tu dobu neutíkal nikdo až 

možná na dvacet lidí z politických důvodů, to jsou jen mýty, které se hezky 
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poslouchají a hezky vyprávějí do televize, ale ve finále v tu dobu nikomu nic 

nehrozilo,“ je přesvědčen majitel.         

Po příchodu do Německa se usadil v Mnichově. „Byl to pro mě sešup 

z trůnu na samé dno. Musel jsem shánět dříví, abych v baráku nezmrzl, ale 

veškerá tato zkušenost byla zřejmě důležitá, protože člověka to alespoň 

vyburcovalo a probudil se z takových těch socialistických představ o životě a 

musel začít makat,“ popisuje počáteční realitu emigrace Slezák. Postupem času se 

však vypracoval a navázal na své sportovní úspěchy.  Stal se tenisovým trenérem 

a posléze se jako hokejista probojoval do Národního týmu Německa. Po ukončení 

sportovní kariéry založil stavební firmu a začal podnikat ve stavebnictví, v rámci 

čehož navázal i kontakty s českými firmami a vyřizoval pracovní povolení pro 

české dělníky.   

Na zemi, která ho v osmašedesátém roce přijala a umožnila jeho další 

osobnostní i kariérní rozvoj, nedá ani v nejmenším dopustit, naopak k vývoji ve 

své původní domovině je velmi skeptický. „Dovedu si představit, že bych žil jinde 

než v České republice. Jakmile jste čtyřicet let venku, tak už v tomhle státě 

nevydržíte. Žil jsem v Bavorsku v Alpách a musím říci, že mi velmi schází, to 

prostě nejde vypustit. Pro cizince je sice hodně uzavřené, ale jakmile to prolomíte 

a jste brán jako doma, tak jste tam doživotně. Z Bavorska se zkrátka nevrací, leda 

tak nohama napřed.“          

Zhruba od poloviny osmdesátých let už mohl, byť přes jisté byrokratické 

obstrukce, cestovat do Československa a jak říká, v osmadevadesátém roce ani 

nepostřehl, že by zde došlo ke změně politických poměrů. „Já jsem ani nevěděl, 

že tady nějaká revoluce byla, to mě vůbec nezajímalo. Akorát už jsem nemusel 

vyřizovat ta pitomá víza. Stejně tak venku to nikoho nezajímalo a nikdo o tom nic 

nevěděl, to je jen taková naše vyumělkovaná představa. Všechny státy kolem už 

byly svobodné a tady byl pořád komunismus. Byli jsme ti poslední, proto jsem tak 

skeptický“, shrnuje majitel své názory na dění konce osmdesátých let. 

Přes pochyby o dalším směřování své rodné země, rozhodl se zde se svým 

německým kolegou koupit nějaký zdevastovaný zámek a kompletně jej 

zrekonstruovat.  Do nejužšího výběru se dostal zámek Všenory, Jevany a Nový 

Berštejn, přičemž oním šťastným se stal poslední jmenovaný.   

Koupě zámku však nebyla pro Miroslava Slezáka předstupněm návratu do 

České republiky, jak by se na první pohled mohlo zdát. Měl v úmyslu zámek 
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opravit a zřídit si zde byt, kam by jednou až dvakrát ročně jezdil se svou rodinou. 

„Měl jsem radost, že zámek bude zachráněný, i když jsem věděl, že peníze do 

obnovy vložené už nikdy neuvidím. Přitom však nešlo primárně o kupní cenu, ale 

o to, jaké astronomické částky musel člověk investovat dál,“ vzpomíná Slezák.   

Na opravu hrubé stavby nový majitel brigádně zaměstnal mnoho místních 

lidí, kteří si tak měli šanci přivydělat. „V rámci té dvouroční brigády lidé získali 

pocit, že je zámek i tak trochu jejich, takže taková ta klasická závist zde 

nefungovala, což bylo jen ku prospěchu celé věci. Když jsme tu byli, tak jsme vždy 

zašli do místní hospody na guláš. Nejhorší by bylo přijet v mercedesu, rozdat 

úkoly a odjet do Prahy na večeři a pak se zase vrátit. V takovém případě by to 

nešlo,“ hodnotí majitel. 

 Když byla rekonstrukce téměř u konce, majitel pochopil, že není možné 

navštěvovat zámek párkrát do roka a po zbytek doby ho ponechat svému osudu, a 

tak se na svoje padesátiny, v devadesátém sedmém roce, rozhodl objekt 

zprovoznit, coby stylový hotel s restaurací.       

 Nově nastalé povinnosti ho donutily trávit v Čechách více času, což však 

nelibě nesla jeho tehdejší manželka, která svého muže odmítla do Čech 

následovat. Tuto zapeklitou situaci plánoval Slezák vyřešit pronajmutím 

zámeckého areálu. Nakonec však osud karty zamíchal takovým způsobem, že se 

sám na zámek přestěhoval, přičemž své důvody uvádí a pravou míru: „ Do Čech 

se nikdo nevrací z nějakých vlasteneckých pohnutek, ti co se vrátí, mají buď 

nějaký bankrotový důvod, nebo privátní jako třeba rozvod, což byl i můj případ, 

ale vždycky to je útěk do horšího.  Když se mé manželství rozpadalo, tak jsem byl 

rád, že mám kde bydlet. Byla to činnost, která mě z toho všeho srabu dostala.“  

I přes jistou nechuť znovu se usadit v zemi svého původu, našel Miroslav 

Slezák v Čechách své štěstí. Podruhé se oženil a s manželkou Markétou společně 

provozují zámecký hotel, jehož budoucnost je zajištěna osobou jejich malého 

syna, který jednoho dne převezme rodinnou štafetu a o zámek se bude starat. 

Ale vraťme se k současnosti. Již při samotném příjezdu do zámeckého 

hotelu po cestě nikde neuvidíte reklamní poutače, k čemuž majitel zámku dodává: 

„Ten kdo chce zámek najít, tak ho prostě najde. Kdo čeká komerci a ampliony, tak 

toho tady nechceme, protože z toho není radost. Ale když člověk nepochopí naši 

filosofii na internetových stránkách zámku, tak sem stejně nepřijede.“ 
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 Zámek dnes neslouží výhradně prvotnímu účelu, za kterým si ho jeho 

majitel kupoval, což je velké plus pro ty, kteří si zde přejí uspořádat oslavu 

významných životních událostí, organisovat seminář,  nebo jen přijet za 

odpočinkem do půvabných zámeckých prostor, kde je na výběr z velkého 

množství zcela rozdílně zařízených pokojů a apartmánů, pojmenovaných na 

počest po šlechtických majitelích zámku. Ubytovat se tu tak můžete v apartmánu 

Valdštejnově, Berky z Dubé a mnohých dalších.   

Způsob využití zámku však prošel od konce devadesátých let jistým 

vývojem a přizpůsobil se aktuálním trendům. V devadesátých letech většina firem 

školila své zaměstnance ve velkém a zdejší zámecké prostory se ukázaly být 

klienty hojně vyhledávaným místem. Od jisté doby však přišla doba útlumu 

všelijakých školicích akcí a manželé Slezákovi se zaměřili na soukromé 

návštěvníky, přijíždějící na zámek za rodinnou pohostinností zámeckých majitelů 

založenou na osobní péči. „V zásadních věcech se člověk nemá nechat zastupovat, 

a tím se my zde bezvýhradně řídíme. Jakmile bych tu nechal zaměstnance, který tu 

musí obsluhovat společnost do tří hodin do rána, kdy se mu chce spát, je nevrlý, 

naštvaný a přitom k tomu nemá důvod, poněvadž je za svou práci placený, tak se 

nedozvíte proč, ale ta firma, nebo ten klient už nepřijede. To hodně lidí opomene a 

pak vznikají problémy. Proto na akcích u nás na zámku pořádaných odcházím 

poslední já a nikoliv zaměstnanci.“ 

S představami o rodinné atmosféře, kterou majitelé na zámku navodili, se 

však neslučují, pro mnohé dnes již nepostradatelné výdobytky, které jsou v rámci 

hotelového ubytování samozřejmostí.  Proto při vstupu do zámeckého hotelu 

budete marně hledat recepci, kde byste ohlásili svůj příjezd, v zámeckých 

pokojích zase nenajdete televizor ani minibar. U neinformovaných hostů tak 

majitelé leckdy narazí: „Třeba když někdo přijede na romantický víkend a hned se 

ptá, kde tu je televize, tak mám pocit, že někdo z nás dvou je tu na tom špatně.   Vy 

jste chtěl romantický víkend a teď tu chcete televizi, to prostě nepatří k naší 

filosofii,“ přibližuje Miroslav Slezák a dodává: „Jsme tu moc rádi s lidmi, kteří 

jsou stejného ražení jako my a už jsme tu tak měli možnost poznat spoustu 

příjemných lidí, přestože jich existuje miliony nepříjemných. Je možnost s námi 

poobědvat, povečeřet takovým starorakouským, strarobavorským způsobem a při 

té příležitosti si povídáme o zámecké historii a vůbec o všem možném.“   
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Z úst majitelů se tak při konzumaci dobrého jídla a pití můžete dozvědět, že 

renesanční zámek si nechal mezi léty 1553 - 1567 postavit Adam Berka z Dubé, 

jehož rod panství vlastnil do roku 1620. Po porážce českých stavů objekt 

zakoupili Valdštejnové a po jistou dobu jej vlastnil i nejslavnější člen tohoto rodu- 

vrchní velitel císařské armády Albrecht z Valdštejna. Zámečtí hostitelé jistě 

neopomenou zmínit zajímavost, že po Valdštejnově úkladné vraždě zámek připadl 

jednomu z jeho vrahů, irskému plukovníkovi Richardu Waltru Buttlerovi.   

Dále se v chronologickém sledu dozvíte, že v první polovině osmnáctého 

století byl zámek za nových vlastníků Sweerts-Šporků barokně přestavěn a 

rozšířen. Ti si ho však dlouho neužili a roku 1810 se opět vrací do majetku 

Valdštejnů, kteří jej vlastní až do pozemkové reformy roku 1918, kdy objekt 

přechází do soukromých rukou. V pětačtyřicátém roce je panství státem 

zkonfiskováno jako německý majetek a je tím tak nastartován počátek jeho 

úpadku.         

Při povídání o nejnovější historii zámku budou manželé čerpat již jen 

z vlastních zkušeností a hosté se tak mohou z první ruky dozvědět, jaké to je být 

vlastníky zámku v jednadvacátém století.      

Pokrmy na zámku servírované často vaří sama zámecká paní. Nejedná se 

však o dnes hojně podávané rychlovky smažené na přepáleném oleji, ale o 

poctivou a nešizenou kuchyni, kde je kvalita prvořadým cílem. Pochutnáte si tu 

tak na jídle připraveném z čerstvých surovin, dochucovaném bylinkami ze 

zámecké zahrádky. „Tento tzv. biostyl vzniká z toho, když člověk nepodvádí 

kuchyň.  A ta kuchyň se bohužel už třicet let podvádí. Prostě problém je, když si 

jdu večer někam sednout a oni mi tam cpou hranolky. To je jen lenost kuchařů. 

Přesto na našem zámku nejede vlak,“ dodává Miroslav Slezák rozhodně.  

 Po chutném jídle mohou návštěvníci využít dle libosti vše, co pobyt na zámku 

nabízí. V případě teplého počasí je možné si zaplavat v zámeckém barokním 

bazénu, popřípadě si v zámecké zahradě zahrát golf. K dispozici jsou zde také 

tenisové kurty a další sportoviště. Patrně největším magnetem, pro hosty na zámku 

ubytované, je však rozlehlý park vybízející k mnoha činnostem, který je 

opravdovým balzámem na nervy. Dle libosti se zde můžete procházet, uspořádat 

piknik, nebo se jen tak kochat a pozorovat rozmanitosti přírody ze zámecké 

terasy.           
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I když se na první pohled může zdát, že s provozem zámku přicházejí do 

kapsy majitelů i velké zisky, opak je pravdou. „Zámky nevydělávají nic, je to jen 

nekonečná studna peněz. Když se náhodu nějaký rok podaří, tak peníze investujete 

dál. Tam není co vydělat,“ uvádí věc na pravou míru Miroslav Slezák. Přes tuto 

skutečnost je však na zámku velmi spokojený a dodává: „Nechtěl jsem podnikání, 

které člověk dělá kvůli podnikání samému. Neprovozuji zámek na kšeft, ale chci tu 

být se svými hosty zadobře. Věděl jsem, že to bude stát hodně peněz, které už 

v životě neuvidím, ale jsme tu s rodinou velmi spokojeni, někdy tu jsme o víkendu i 

sami, což by obchodně bylo samozřejmě špatně. Je to tu takové větší bydlení, které 

má ale neskutečné kouzlo,“ pochvaluje si a rozvádí svou myšlenku. „V po 

aktivním věku je zajímavé být zámeckým pánem. Pořád potkávám lidi, s kterými 

mám o čem mluvit. Nejsou hloupí a já doufám taky nejsem úplně hloupý. Umět se 

i pohádat a objasnit si věci, to je to příjemné. Mám co lidem nabídnout a oni za 

mnou přijedou. To drží člověka při životě.“  

Přestože je Miroslav Slezák zámeckým pánem, nevěří, že by se z něj a z 

ostatních novodobých vlastníků hradů a zámků, bez rodové tradice a kapky modré 

krve, mohla vyvinout novodobá česká šlechta, když i tradiční aristokracie nemá 

dle jeho mínění v naší zemi příliš dobré postavení. „Už Masaryk likvidoval šlechtu 

a dal jí punc toho špatného. Komunisti jí zas o všechno připravili a jejich potomci 

jsou dnes po letech restitučních bojů zhrzení a naštvaní na stát, na lidi. Mají 

určité povinnosti vůči svým předkům, ale nemohou je naplňovat,“ vysvětluje svůj 

postoj k dané věci a přidává další argument v neprospěch možného vzniku 

novodobé české šlechty. „Český majitel zámků neexistuje. Památky zajímají 

cizince, ne Čechy, Čechům je to úplně jedno. Těm to tady akorát překáží. 

Záchrana památek se prostě neslučuje s českým myšlením. Já také nebyl Čech, 

když jsem zámek kupoval,“ dodává majitel svému tvrzení zdánlivou pečeť 

autentičnosti a přeje si, aby stát prodával památky i cizincům, poněvadž jak říká, 

za sto let je to stejně každému úplně jedno a památky se tak alespoň zachovají pro 

další generace.   

Byť se s mnohými názory zámeckého majitele nelze ztotožnit, jedno mu 

upřít nelze. Dvacet let intensivní práce, kterou záchraně a rozkvětu zámku 

věnoval, přineslo své plody a z bývalé zámecké ruiny je dnes opět chlouba kraje a 

cíl mnohých návštěvníků toužících po odpočinku, a za to si uznání nepochybně 

zaslouží.   
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3.4 Zámek Ořechov 
54

 

 

Zámeckými pány se dnes nestávají pouze našinci, stejně jako v minulosti 

nebyla panská sídla jen v českých rukou. Cizincům se u nás líbí a bývalé 

šlechtické residence, zasazené do malebné české krajiny, si i díky relativně 

nízkým pořizovacím cenám kupují. Své o tom ví i italský rodák Alessandro 

Alagia, který si v roce 2008 koupil raně barokní zámek na jihovýchodní Moravě a 

stal se tak, daleko za hranicemi rodného Milána, zámeckým pánem. 

Zámek Ořechov, jehož vlastníkem se Alessandro Alagia stal, je situován 

v malé vesničce se sedmi set deseti obyvateli nedaleko Uherského Hradiště, a tak 

není divu, že z počátku místní hleděli na nového zámeckého pána, který navíc 

nebyl českého původu, s jistou nedůvěrou. Situace se však dle slov majitele brzy 

obrátila a obyvatele Ořechova si získal – znalost jazyka a českého prostředí tomu 

dozajista napomohly, stejně jako fakt, že zámek před veřejností neuzavřel a 

příležitostně zde pořádá kulturní programy a dny otevřených dveří.    

O zámku uprostřed lesů snil Alessandro Alagia odjakživa, sen si však 

nesplnil ve své rodné zemi, ale v zemi své manželky, kterou poznal ještě jako 

student na začátku devadesátých let, kdy přijel s přáteli na dovolenou do 

Luhačovic. Manželé si však po svatbě za svůj domov zvolili Itálii, kam se také 

přestěhovali. V Itálii se jim však nedařilo, tak jak by si představovali, a tak se po 

čtyřech letech rozhodli zkusit své štěstí v České republice, kde začali nový život. 

„V Itálii je sice dobré počasí a jídlo, ale nejsou tam příležitosti pro mladé lidi. 

Pokud nějaký člověk není bohatý od narození a chce si vydělat peníze slušnou 

prací, tak to tam není možné. Máme velmi komplikovanou legislativu a velmi málo 

možností udělat nové věci,“ vysvětluje majitel.  

Česká republika jakožto postkomunistický stát, kde trh nebyl po čtyřiceti 

letech socialismu zdaleka plně rozebrán, se v tomto směru ukázala být pro mladé 

podnikavce ideálním přístavištěm. Přesto manželé přišli s doslova holýma 

rukama. „V Itálii jsem měl jeden barák, ten jsem prodal a koupil jsem si dům zde, 

což byl základ firmy. Jinak jsme neměli nic, ani auto,“ vzpomíná Alagia. Přesto se 

mu po čase podařilo prorazit v oblasti distribuce mobilních telefonů. V roce 2001 
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však nastal útlum jejich prodeje, majitel firmu prodal a změnil předmět podnikání. 

Dnes se věnuje zprostředkovávání prodeje nemovitostí italským investorům.  

I díky těmto aktivitám si mohl dovolit splnit si svůj sen a pořídit si zámek. 

Přestože na Zlínsku není v nabídce mnoho památek na prodej, ruina ořechovského 

zámku byla k mání. Přesto Alagia tvrdí, že si ho zámek našel sám. „Tento zámek 

má italského ducha – po nějaký čas ho dokonce vlastnily dva italské rody a 

posledním majitelem byl italský řád Selesiánů, to jsem ale všechno zjistil, až když 

jsem zámek koupil,“ doplňuje zámecký majitel a pokračuje vysvětlením, v čem je 

zámek jedinečný. „Ořechov je velice zvláštní zámek, protože je zcela atypický, je 

to něco mezi hradem a zámkem. Má čtyři věže, velké stěny a malá okna. Není to 

ani zámek, ani hrad, můžeme říci, že je to přestavěné v klasicistní podobě v době, 

kdy už se nestavěly zámky, ale spíše vily.  

I když romantický popis budovy dnes již koresponduje se skutečností, 

v době kdy Alessandro Alagia zámek poprvé spatřil, tomu tak rozhodně nebylo. 

Řád Salesiánů, poslední majitel zámku před zestátněním v roce 1950, tlakem 

komunistické moci zcela zanikl a budova byla předána zástupcům státních 

orgánů. Zámek tak připadl československému státu a jeho novým správcem se stal 

krajský výbor SNB. V převzatém objektu byla zřízena škola SNB a později sklad 

civilní obrany a školicí středisko traktoristů. Naposledy zámek sloužil jako sklad 

léčiv.  

Je zřejmé, že nevhodné využívání zámeckého areálu na jeho stavu 

zanechalo nesmazatelné stopy, a právě v takovéto podobě jej zakoupil současný 

majitel. „Byla to totální ruina. Nebyla tu elektřina, voda, plyn, okna, nic.  Jedinou 

výhodou bylo, že komunisté potřebovali zámek jako krabici, do které mohli 

skládat věci, tudíž stěny a střecha byly z toho důvodu v pořádku, takže díky Bohu, 

že alespoň ta hrubá stavba byla stabilní,“ popisuje majitel stav zámku, ve kterém 

se nacházel ještě před nedávnými třemi lety. 

Alessandro Alagia si zámek pořídil za velice výhodnou cenu, avšak jak už 

to u takovýchto projektů bývá, prvotní investice byla tisícinásobně 

převýšena náklady na opravy, bez možnosti jejich návratnosti, neboť zámek byl 

obnovován jako soukromá residence a nikoliv jako komerční projekt. „Je to 

srdeční záležitost a tak se na nějakou návratnost neohlížím,“ shrnuje majitel a 

dodává: „Duševně byla koupě zámku velmi dobrou investicí, finančně však velmi 

ztrátovou. Ale je lepší pořídit si zámek než mít Ferrari v garáži, protože je 
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hodnotou nepochybně větší a déletrvající. Spolu se zámkem jsem si pořídil i kus 

historie.“ 

Navzdory původnímu úmyslu využívat zámek jen pro soukromé potřeby je 

dnes objekt na přání lidí místem konání svateb, koncertů vážné hudby nebo 

divadelních představení. „Chci, aby se zámek vrátil ke svému původnímu účelu a 

aby byl zajímavým pro lidi, kteří oceňují umění.“       

Současný majitel v dobrém slova smyslu těží ze skutečnosti, že je 

vlastníkem historické památky a zve si na zámek zajímavé hosty. Ořechovský 

zámek se tak stal místem koncertu významného umělce Varhana Orchestroviče 

Bauera, jeho prostory si prohlédl i italský velvyslanec v České republice, nebo 

jeho izraelský kolega, k čemuž Alessandro Alagia dodává: „ Pokud máte vilu a 

pozvete nějakou důležitou osobu, tak za vámi nepřijde, protože ji má také. Ale 

když máte zámek prodchnutý historií, tak se rádi přijedou podívat, proto tu máme 

vždy i takové zajímavé návštěvy.“    

Majitel se zapojil i do spolupráce s obcí a v součinnosti se zastupitelstvem 

pořádal letos na jaře poprvé na nádvoří zámku velikonoční jarmark. „Přišlo sem 

tak patnáct set lidí a bylo to nádherné. Moc mě těší, když tu mám hodně lidí a 

mohu je zabavit. Všichni v dnešní době myslí už jen na peníze a na práci, a proto 

je dobré mít protiklad tohoto materiálna v něčem, co přináší potěchu duše a v tom 

vidím i smysl zámku v dnešní době, a proto se chovám, jako by zámek patřil nejen 

mně, ale celé obci a tak to má být,“ podotýká Alessandro Alagia. Se zdejší 

starostkou se na této vizi shodnul a zámecký areál tak bude i do budoucna 

dějištěm dalších společensko–kulturních akcí obce, stejně jako zámecký park. Ten 

však na svou obnovu teprve čeká.  

Za to zámecké interiéry, které majitel obývá, jsou již v plné parádě a svým 

neokázalým luxusem připomínají komnaty pravého zámeckého pána. Na jejich 

vzhledu je znát, že je vybavoval někdo, pro něhož je historie koníčkem.  Každý 

pokoj je trochu jiný, každý má svůj osobitý styl dodaný starožitnými doplňky, 

které současný majitel nakupuje na burzách či v antikvariátech. „Zejména na 

bleších trzích najdete spoustu zajímavých věcí, které lidi najdou na půdách. 

Starožitnictví jsou také cenným zdrojem krásných věcí, ale je to předražené.“  

Přestože je zámek kulturní památkou, žádné významné potíže to majiteli při 

jeho obnově nepůsobilo. „Jistou výhodou bylo, že zámek byl tak zdevastovaný, že 

nebylo co chránit, takže nebylo zas až tak co kontrolovat. Když navíc památkáři 
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viděli, že zachovávám ducha té nemovitosti, tak na mě nevyvíjeli žádné tlaky, nebo 

nedělali žádné speciální kontroly. Například barvu zámku jsem nechal na nich, 

protože je zbytečné si něco vybrat a potom slyšet, že to není správně. Bazén mi 

také schválili a bylo to bez problémů, protože v přízemí stejně nic nebylo,“ 

popisuje současný majitel poměrně hladký průběh spolupráce. 

Rodina Alessandra Alagia si tak na zámku zařídila nádherné bydlení a jako 

jedna z mála si doopravdy může říci můj dům, můj hrad, nebo spíše zámek. 

Celoročně jej obývá a nadále zvelebuje a tak zůstává otázkou, zdali i do budoucna 

zůstane v rukou majitelových potomků. I když je jisté, že by si to zámecký majitel 

přál, nechává toto téma zatím otevřené. „Zámek je dostatečně velký na to, aby 

pojmul i více rodin. Takže by tu klidně mohly bydlet obě dcery s rodinami. Spíše 

se ale bojím, že si najdou nějakého muže, odstěhují se pryč a pak to tu prodají,“ 

zamýšlí se s úsměvem.  

Aktuálně současnému majiteli spíše leží na srdci, aby si dcery byly vědomy 

svých italských kořenů, které se v nich snaží i aktivně probouzet, přesto se však 

dle svých slov cítí být i Čechem. „Česká republika má jediný problém a to je 

počasí. V létě je tu tak krásně a tak se mi tu líbí, že ani nemám potřebu jezdit 

někam za hranice na dovolenou. Zato v zimě bych tu raději nebyl, to tu je strašná 

zima. V Ořechově je však stále totální klid, lidé jsou tu moc hodní a vůbec to je 

moc pěkná dědina. Já říkám, že jsme tady jako jedna velká rodina. Když však 

potřebuji vrátit do života, jedu do Prahy kde jsem si koupil byt,“ rozpovídá se pan 

majitel o svém vztahu ke svému druhému domovu. 

Obyvatelé Ořechova mohou být s kroky nového zámeckého pán také jistě 

spokojeni. Ještě před pár lety byla jejich vesnička takřka neznámým pojmem. 

Stačily však tři roky a obec ponenáhlu vstupuje do popředí zájmu, díky krásně 

opravenému zámku, kterému jeho uměnímilovný majitel navrátil původní funkci 

jednak tím, že sám zámek s rodinou obývá a jednak tím, že v jeho prostorách 

příležitostně pořádá kulturní programy pro veřejnost, o které je mezi lidmi velký 

zájem. Vzájemná spokojenost je tak tím nejlepším možným vyústěním vztahů 

mezi „zámkem a podzámčím“.  

 

 

 

 



36 
 

3.5 Zámek Radešín 
55

 

 

Neobvyklého a v České republice i unikátního využití se dočkal zámek 

Radešín, nacházející se ve stejnojmenné obci v okrese Žďár nad Sázavou na 

Vysočině. Nenajdete zde klasické prohlídkové komnaty plné výstavních exponátů 

ani luxusní zámecké apartmány k ubytovávání hostů, ale centrum balónového 

létání, o jehož zřízení se zasloužili sympatičtí manželé- Naděžda Kubíčková a 

Aleš Kubíček. 

Cesta ke koupi zámku však nebyla pro manžele Kubíčkovi nikterak 

přímočará.  Zámeckými pány se stali spíše náhodou, když hledali vhodné zázemí 

pro zřízení letového centra, kde si zájemci o vzduchoplavbu mohou vyzkoušet let 

balónem, či získat vlastní pilotní licenci. Za tímto účelem absolvovali devítiletý 

maraton hledání oné pravé nemovitosti, která by splňovala především potřebu 

místa vhodného pro setkávání lidí a zároveň se nacházela v letově vhodné oblasti. 

Než však dospěli k závěru, že oním nejvhodnějším objektem bude zámek, 

uvažovali i o jiných stavbách. „Nejdříve jsme se zaměřili na kravíny, které byly 

levné a velké, ale záhy jsme pochopili, že kravín bude vždycky kravín a tak jsme to 

rychle vzdali.“  

Poté se Kubíčkovi začali zajímat o nemovitosti s vepsanou historií České 

země, které se paradoxně, díky „péči“ minulého režimu, dochovaly jako 

opravdové originály nezasažené koloběhem poválečných inovací, typických pro 

památky na západ od České republiky.  

Pozornost tak byla nejprve soustředěna na starobylé mlýny, které měly pro 

majitele velké kouzlo, ale díky blízkosti vody zde byla zima, a tak byly zavrhnuty 

jako nevyhovující. Statky a selské dvory byly situovány do krásných míst, ale 

svým původním zaměřením nebyly určeny pro setkávání lidí a jako takové 

potřebám majitelů rovněž nevyhovovaly. Jako nejvhodnější se nakonec ukázaly 

zámky, kterých Kubíčkovi viděli přes devadesát. „Neustále jsme se někde brodili 

kopřivami, neustále někdo vytahoval klíče,“ vzpomíná majitel na hledání onoho 

pravého objektu.            

Přestože z počátku nehrála pro Kubíčkovi lokalita hlavní roli, později se 

přeci jen začali poohlížet po zámku, který by z Brna, kde bydlí, nebyl příliš 
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daleko. Svou roli při výběru sehrála i architektonická stránka hledané stavby, 

neboť majitelé toužili po baroku, které považují za vrchol české i světové kultury. 

„Baroko je symbiózou přírody a lidí a představuje jakousi rovnováhu mezi 

zásahem člověka do krajiny a mezi chráněním krajiny a to je to, co mě na tom 

fascinuje,“ doplňuje Aleš Kubíček.        

Veškeré představy a požadavky kladené na nemovitost, jež měla sloužit, 

jako centrum balónového létání se zhmotnily v zámku Radešín, který manžele 

přilákal i svým malebně venkovským okolím.      

Zámek byl přijatelně velký a díky havarijnímu stavu byla i cena 

odpovídající. Hlavně však byl umístěn v dokonalé letové oblasti, a proto se jej 

Kubíčkovi rozhodli zakoupit a začít s šetrnou rekonstrukcí, plně respektující jeho 

historickou podstatu. „Sladit funkci památky a kvalitu originálu je šílený problém. 

Originál leží v těchto sutinách, a když ty sutiny chcete odklidit, tak už je to zásah a 

mezi tím se hledá zoufale kompromis. Vezměte si náš vzor Rakousko – zde má 

barokní dům leckdy už jen barokní fazónu, neboť z originálu toho již moc nezbylo. 

České památky však díky čtyřiceti letům neudržování nabízí šanci ke skutečným 

památkovým režimům.“  

Kdo chce tedy zachovat původní ráz historického objektu, musí dle mínění 

majitele, ubrat ze svých požadavků a představ o moderním bydlení a slevit ze 

svých nároků na komfort a čistotu, neboť není kompromis mezi tím, aby zámek 

ekonomicky sloužil nějakému účelu a přitom zůstal kulturní památkou.  

 Na vlastnictví zámku a rekonstrukci s ním spojenou majitelé pohlížejí 

z perspektivy jakéhosi vyššího principu, když ji chápou jako svou seberealizaci a 

životní program. „Považuji za smysluplné něco takového dělat, když máme 

prostředky, které pro sebe až tak nepotřebujeme a investovat finance do záchrany 

památky mi přijde opravdu hodnotné. Koupí samotnou jsme si zároveň do smrti 

nalajnovali, co budeme dělat, a tak nemusíme řešit, co s volným časem. Věděli 

jsme, že budeme vázáni památkovým zákonem, že zde bude hodně práce a málo 

peněz na opravy. Vlastnit zámek totiž znamená mít jen samé náklady. Přesto si ale 

myslíme, že věnujeme svoji energii něčemu, co za to stojí a rozhodujeme se pro to 

dobrovolně,“ tvrdí Aleš Kubíček.         

Samotná rekonstrukce zámku byla započata v roce 2005 renovací podlah. 

„Když jsme sem přišli, tak jsme nejdřív sundali originál komunistický asfalt, poté 

originál meziválečnou navážku až jsme se dostali do barokní vrstvy, která však 
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byla rozpadlá. Následovalo odkrytí fragmentů renesanční dlažby, což byl úžasný 

pocit. Odkrýváte hlínu a vracíte se zpátky ke svým předkům a s tím časem vás to 

spojuje. V nejistotě dnešní doby mě to utvrzuje v tom, že svět někde začíná a 

někam kráčí,“ doplňuje Kubíček.     

Vlastními silami zvládnou majitelé opravit jednu místnost ročně, přičemž na 

zámku jich je čtyřicet sedm. „Jsme tady jako zoufalci. Když si vytáhnete nějakou 

práci, tak jenom přenosit materiál trvá celý víkend. To chce skutečně patnáct, 

šestnáct či sedmnáct lidi, kteří by každý den pracovali, a pak by obnova 

fungovala, ale když na ně nemáte ,tak je to takové spíše srandovní.    

I když tempo oprav není takové, jaké by si majitelé představovali, celou 

zámeckou obnovu si dokáží užívat a pojmenovat i kladné stránky s ní spojené. 

„Mám sedavé zaměstnání, takže na zámku si pak fyzickou práci užívám. Když 

k tomu ještě zohledním fakt, že při tom něco vzniká, tak mi to přijde daleko lepší 

než chodit do fitka, kde je to takové samoúčelné,“ dodává majitelka a pan Kubíček 

ji doplňuje: „Všechny náboženství se shodují v jedné věci- chce-li být člověk 

šťastný, má jedinou možnost, jak to udělat- nemyslet na sebe, ale na druhé. To 

znamená, že jsme prostřednictvím obnovy zámku našli životní styl, který slouží 

jiným, čímž si my zajišťujeme osobní štěstí, tudíž celý projekt obnovy je vlastně 

taková naše vypočítavost.“ 

Nárazovou pomoc, za kterou jsou manželé vděční, nabízí i tábor pro 

dospívající mládež, v jehož programu jsou zakotveny dvě hodiny práce pro 

zámek. Čas od času na pár hodin vypomohou i přátelé a známí. „Leckdy někdo 

přijde i náhodně, přidá se a dvě, tři hodinky s námi pracuje. Pak si spolu dáme 

venku na sluníčku kávu a to jsou pro mne super chvilky,“ tvrdí majitelka.  

Přestože se zámek v plném lesku a nádheře jen tak brzy nezaskví díky 

nedostatku financí na materiál a zaplacení výpomoci, Kubíčkovi si s tím hlavu 

nelámou a jsou rádi za každý krůček, kterým se při jeho opravě posunou kupředu. 

Opravy zámku jsou financovány z výnosů vlastní stavební firmy, zároveň se 

však majitelé snaží se střídavými úspěchy žádat i o peníze evropské. Se systémem 

fungování a přidělování dotací však nesouhlasí. „Evropské dotace nejsou nic 

jiného, než zdroj obživy pro úředníky.  Nechápu, proč se doposud nevyvinulo větší 

pásmo důvěry. Kontrolují se všelijaké papíry, faktury, ale nikdo nezkontroluje, 

zdali klempíři práci na střeše nezfušovali a jestli se památky opravdu opravily. 

Dokud celá tato byrokratická mašinérie nebude stát na větší důvěře a na 
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samotném uspokojivém výsledku dotace, bude to stále jen taková hra, aby měli 

úředníci z čeho žít,“ zlobí se majitel.       

Kromě provozu balónového centra plní zámecká budova ještě další 

doplňující funkce. Samozřejmostí jsou privátní prostory vyhrazené pro potřeby 

zámeckých majitelů. Část budovy je zase uzpůsobena pro veřejné programy a 

společenské akce, jakými jsou občasné koncerty či výstavy výtvarníků. „Snažíme 

se, aby veřejná část zámku byla užitečná pro místní občany, a tak když se na 

zámku pořádá nějaká kulturní událost, vyhlásí se to rozhlasem. Lidi, které známe 

blíže obejdeme a dáme jim pozvánky. Všichni jsou rádi, že se v obci něco 

zajímavého děje,“ přibližuje vzájemné vztahy Aleš Kubíček.    

Další zámecké prostory slouží jako provizorní ubytovna pro mladé lidi, 

nejsou však provozovány komerčně, a tak je v katalozích ubytování budete jen 

těžko hledat.  

Zámek se stal pro svého majitele rovněž ideálním místem, zastřešujícím 

aktivity vedoucí k podpoře budování občanské společnosti. „ Byl jsem toho 

názoru, že když se provozuje takováto památka uprostřed venkovské krajiny, má 

to co říci místním i městským lidem. Radešín je obec o 102 lidech a funguje zde 

občanská společnost. Není problém, aby se polovina vesnice sebrala a šla 

hromadně pohrabat trávu. Stejně tak nesrovnalosti si sousedé mezi sebou 

vyříkávají v místní hospůdce a to je něco, co z měst neznáme. Jakákoliv rozepře se 

hned jde řešit na krajský úřad, eventuálně se postoupí ombudsmanovi či do 

Štrasburku. Naopak zase lidé z vesnic by se měli učit chování od lidí z měst. Mým 

snem je napomoci sblížení obou těchto skupin, aby se mohly scházet a vzájemně se 

od sebe učit. A právě zámek považuji k tomuto účelu za ideální místo,“ uzavírá 

své zamyšlení majitel.       

Vzmáhání zámku a ruch kolem balónového provozu se podepsal na životě 

obce, co se kultury i pracovních příležitostí týče. Zámečtí majitelé o víkendech 

brigádně zaměstnávají několik mladých lidí jako členy leteckého personálu, kteří 

pomáhají s veškerými přípravami před samotným vzletem, létají s pasažéry, nebo 

pomáhají při výcviku nových pilotů.  V obci si manželé rovněž pronajali hotel, 

kde zaměstnávají sedm místních obyvatel. Obyvatelé Radešína zámeckým 

manželům na oplátku fandí a jsou rádi, že zámek nespadne a že se zde čas od času 

pořádá nějaká společenská událost. Rovněž není výjimkou, že se místní chodit 

dívat, jak startují balóny, nebo se přijdou jen tak porozhlédnout, co je v okolí 
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zámku nového. Majitelé se této pozornosti nebrání a nechávají zámecký areál 

neoplocený a přístupný.          

Přestože jsou Kubíčkovi novodobými zámeckými pány, na zakládání rodové 

tradice po vzoru tradiční šlechty nepomýšlejí. Ze svých tří dětí by tak raději měli 

schopné a úspěšné lidi, nežli nové šlechtice. „Myslím, že se my a naše děti 

nemůžeme stát něčím, co nám není vlastní a nemá smysl hrát si na něco, co 

nejsme. Zámecká budova z nás šlechtice nedělá,“domnívá se majitelka, přičemž 

obdobně smýšlí i její manžel: „Šlechticem se můžete narodit, ale nikoliv se jím 

stát. Přese všechno se domnívám, že novodobí zámečtí pánové získají ve 

společnosti jistý glanc. Hierarchie rolí v lidské společnosti je velmi důležitá, ale 

díky minulému režimu je bohužel zbořená. Cítím, že lidé by byli rádi, kdyby tu 

byla paní baronka a pak by večer u kávy vykládali, jak je pozdravila. Já osobně 

bych obsadil všechny hrady a zámky všemi aristokraty, kteří tu ještě zůstali a 

poskytl bych jim peníze z daní, aby se mohli vrátit ke společenskému vlivu. Na 

Hradě bych zase raději viděl pana krále, než pana presidenta a s větším nadšením 

bych za něj odváděl daně.       

Majitelé Kubíčkovi tráví opravami zámku již šestou sezonu, ale dle svých 

slov ještě ani jednou nezalitovali, že se pro jeho koupi rozhodli, což pan majitel 

uzavírá slovy: „Vemte si, že když se tu potká mladé děvče s mladým klukem a 

založí spolu rodinu a jsou šťastní až do smrti, jako je to v  pohádkách, tak to už 

ten zámek stál za to. Celé to úsilí.“   
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3.6 Zámek Radim
56

 

 

Zajímavou památkou na Kolínsku, která v posledních letech získává na 

atraktivitě, je zámek Radim. Tento zámek, postavený v Čechách v ojedinělém 

stylu tzv. saské renesance, měl to štěstí, že se dostal do rukou doslova 

renesančního majitele, pod jehož rukama rok od roku vzkvétá.  

Na zámku, postaveném na počátku sedmnáctého století se v průběhu věků 

vystřídalo mnoho majitelů z řad významných šlechtických rodů, kterými byli 

Zárubové, Valdštejnové, Šternberkové, Berchtoldové, Šlikové, Kinští a poslední 

Lichtenštejnové, kteří na Radimi hospodařili dlouhých 143 let. Od posledních 

zmiňovaných odkoupil sídlo v roce 1927 doktor Jaroslav Bukovský, osobní lékař 

rodiny presidenta Tomáše Garrigua Masaryka.   

Kontinuita soukromého vlastnictví zámku byla přerušena v roce 1950, a to 

na dlouhých čtyřiačtyřicet let. V roce 1994 byl objekt navrácen potomkům rodiny 

Bukovských, kteří jej roku 2005 prodali současnému majiteli Antonínu 

Dotlačilovi, který provádí náročnou rekonstrukci zámku do jeho co nejpůvodnější 

podoby. 

Většinu práce na obnově zašlé slávy zámku zastane sám za pomoci své 

rodiny. Na zámku ho můžete zastihnout při práci všeho druhu – staví, opravuje, 

dohlíží na dělníky, provází návštěvníky, popřípadě shání po celé Evropě vybavení 

a doplňky do zámeckých komnat a přitom vše co dělá, dělá rád, neboť o koupi 

zámku snil už od dětství.   

V cestě za uskutečněním svého snu ho ovlivnily především dvě skutečnosti. 

Jako rodilý Libeňák navštěvoval devět let školu sídlící naproti místnímu zámku. 

Z tohoto důvodu se velmi rychle seznámil s historií celého objektu, která ho velmi 

fascinovala. Stejnou měrou ho v jeho pozdějším rozhodnutí pořídit si zámek 

ovlivnila i četba knih, z nichž konkrétně dvě se mu staly i osudem. Kniha Čtyři 

kapitáni ho předurčila pro dráhu námořníka. Naopak díky knize Čtyři mušketýři 

se, s trochou nadsázky, stal později zámeckým pánem.  

Jako syn pracovníka památkové péče se zajímal o historické stavby a tak se 

chtěl stát stavařem. Z politických důvodů mu však studium nebylo umožněno a 

nastoupil tak na učební obor strojní a lodní dopravy se zaměřením na námořní 
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 Zdroj: Antonín Dotlačil a Vladimíra Dotlačilová, rozhovor ze dne 16. 4. 2011 (viz. CD příloha) 
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plavbu, jež mu umožňoval vycestovat do světa. Této možnosti bezezbytku využil, 

když odmítl po ukončení školy dále studovat a ve svých osmnácti letech vyplul 

jako námořník do svobodné části světa, kde začal velmi zřetelně vnímat pojetí 

svobody v socialismu a na Západě.  

Slibný profesní start přerušily až dva roky vojenské služby, avšak ani čas 

strávený vojenským výcvikem nepřehlušil chuť po svobodě, kterou na svých 

plavbách zakusil.  V osmdesátém devátém roce, těsně před revolucí, se rozhodl 

emigrovat do Spojených států amerických, kde na dlouhých dvanáct let zakotvil.  

Svůj přechodný domov ve Spojených státech si Antonín Dotlačil dodnes 

nemůže vynachválit a v mnohém ze zkušeností zde získaných čerpá. Právě 

v emigraci získal dobrou průpravu pro pozdější obnovu zámku. Již za tři měsíce 

od svého příjezdu do Chicaga byl schopen vykonávat samostatnou práci a díky 

manuální zručnosti začal s instalateřinou. Postupem času začal pracovat ve 

stavebnictví a už tehdy ho bavilo tvořit ve starých prostorách.   

V roce 2000, po jedenácti letech v emigraci, se rozhodl pro návrat do vlasti, 

kde si chtěl splnit svůj sen o koupi renesančního zámku. Tímto rozhodnutím 

odstartoval takřka pětiletý maraton jeho nepřetržitého hledání. Od památkářů a 

předsedkyně Asociace majitelů hradů a zámků, hraběnky Jany Germenis-

Hildprandt, si vyžádal seznam památek na prodej a začal jednu po druhé objíždět. 

Zámků viděl za čtyři roky na pět set, přesto bylo těžké najít takový, který by 

splňoval požadovaná kritéria. „Objížděl jsem vesnici od vesnice, hledal jsem 

zámky, oslovoval obce. Viděl jsem toho hodně. I  když to tak nevypadá, tak v každé 

druhé vesnici je zámeček. Většina ale neodpovídala mým představám, především 

jsem chtěl za každou cenu renesanci.  Po třicetileté válce nastoupilo baroko a to 

už mě nijak nefascinuje“. 

Velkým problémem při hledání onoho pravého šlechtického sídla bylo jeho 

dřívější využití a jeho dopad na současný stav. „Například, když už se mi nějaký 

zámek líbil, šlo o lokalitu bývalého družstva, takže by nám vedle jezdili kombajny 

a traktory, takže najít vhodnou lokalitu bylo hodně těžké.“  

Budoucí zámecký pán preferoval zámek na Mladoboleslavsku, kde bydlel 

s rodinou ve starém mlýně a na Kolínsko, kde se nachází zámek Radim, 

nepomýšlel. Když však zámek samotný uviděl, jednalo se takřka o lásku na první 

pohled. „Rozhodnul stav a velikost. Cestou zpátky domů do Boleslavi jsem byl 

rozhodnutý, že zámek koupím,“ dodává. Přidanou hodnotou hovořící pro koupi 
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zámku byl fakt, že zámek nebyl během třicetileté války vypálen a že na rozdíl od 

jiných památek nebyl nikdy přestavován zejména do, v devatenáctém století 

moderních, historizujících slohů. „Dělali jsme dendrochronologii, takže zámek je 

opravdu originálně renesanční. Jedinou barokní úpravou je vchod do sklepa,“ 

upřesňuje majitel. 

To, že je zámek postavený ve stylu saské renesance a je tak kulturním 

unikátem, se majitel dozvěděl až později. Překvapení to bylo o to zajímavější, že 

památek v tomto stylu u nás mnoho není. „Samozřejmě, velmi si cením toho, že se 

mi podařilo zakoupit zámek ve stylu saské renesance.Je mi to o to příjemnější, že 

se jedná o styl protestantský,“ dodává Dotlačil. 

Skutečnost, že byl zámek ve špatném stavu a vybydlený budoucího majitele 

neodradila a do oprav se pustil ihned. „Zámek ještě ani nebyl po právní stránce 

můj, ale vyžádal jsem si klíče a šel opravit děravou střechu, kterou do zámku 

zatékalo. Kanalizace nevedla do kanalizace, ale jen tak volně do parku. Byl to 

masakr, to si nedovedete představit,“ zlobí se ještě po letech majitel. 

Jako nejhorší prohřešek proti původnímu vzezření zámku označuje 

používání betonu, jehož přítomnost napáchala v zámeckých interiérech velké 

estetické a z památkového hlediska i nenahraditelné škody. Přesto měl zámek 

štěstí, že zde za totality nebylo zřízeno, jako na mnoha jiných zámcích, JZD či 

zázemí armády. 

 Národní výbor, který byl umístěn do zámeckých prostor, byl pro Radim 

nejmenším zlem. I tak však opravy svému novému majiteli spolykaly neuvěřitelné 

množství peněz, a to doslova jen jemu, neboť veškeré náklady na rekonstrukce si 

hradí ze svého a o dnes všemi hojně využívané dotace odmítá žádat. 

„Nesouhlasím s dotacemi všeobecně. Je to nespravedlivý socialistický systém. 

Jsem zastáncem toho, že každý má dělat to, na co má, včetně státu. Kdokoliv 

dostává peníze z fondů, ať už těch českých nebo evropských, jede stále na dluh a 

všichni to jednou budou muset zaplatit,“ dodává, Dotlačil a pokračuje: „Jak je 

možné, že například jeden majitel pneu servisu dostane dotace a pneu servis vedle 

nedostane žádné? To je prostě špatně a je to všechno proti přírodě, co se děje. 

Než abych se dohadoval s úředníky, tak jsem raději svým pánem a nemusím se 

nikomu z ničeho zodpovídat a být někomu za něco vděčen, uzavírá 

nekompromisně. 
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Jelikož je zámek kulturní památkou, museli na průběh rekonstrukce dohlížet 

pracovníci Národního památkového ústavu. Když však viděli, jak pilný majitel 

s opravami nakládá, usoudili, že je leckdy ještě preciznější než oni sami a nechali 

mu při znovuvzkřišování zámku víceméně volné ruce, což bylo jen ku prospěchu 

celé věci. „V mnoha věcech nemohu s památkářským stylem souhlasit, poněvadž 

oni neposuzují jednotlivé požadované úpravy ze stavebního hlediska.  Například 

mi řeknou, ať udělám omítky starou technologií bez chemických přídavků, ale já 

vím, že to nemá význam, protože dnes je složení ovzduší odlišné od toho před 

třemi, čtyřmi staletími a celá oprava by tak šla na úkor životnosti.  Rovněž 

nesouhlasím s památkářským pohledem na opravu památek, kdy se nejprve vše 

opravuje z přísně historického hlediska, a pak se na nějakém místě přizná 

moderna. Toho je možné si všimnout na mnohých památkách. Máte nádhernou 

budovu, v které jsou do hliníkového rámu zasazeny skleněné dveře. Říká se tomu 

„přiznaná nová doba“. Ovšem tímto stylem já neopravuji. A nesouhlasím ani 

s pořizováním replik čehokoliv. Raději si seženu vše staré a původní, než abych to 

nechal vyrobit nově“, uzavírá majitel. 

Po zajištění nejvíce urgentních oprav venkovních částí zámku se Antonín 

Dotlačil, pustil do renovace interiérů a zařizování prohlídkových okruhů, neboť 

již od počátku měl v úmyslu zpřístupnit zámek veřejnosti a využívat jej k čistě 

kulturním účelům.  

Při instalaci prohlídkových okruhů bylo třeba veškerý mobiliář dokoupit, 

neboť z původního vybavení se nedochovalo nic. „Zůstaly tu jen čtyři stoly a 

čtvery kamna z 19. století, secesní zrcadlo, dvoje paroží a nějaké lustry ze 

sedmdesátých let. A potom také děsné výmalby z padesátých let, které 

přemalujeme bílou barvou.“ 

 Vybavení, které bylo třeba pořídit, mělo být, jak jinak než renesanční, 

avšak starožitníky byl majitel přesvědčován, že renesančně celý zámek vybavit 

nelze. Bylo mu tudíž doporučeno, aby se inspiroval na většině českých hradů a 

zámků, kde je každá místnost vybavena v jiném historickém stylu. Tento nápad 

však nesplňoval majitelovu představu o plnohodnotném renesančním sídle, a tak 

se pustil do neúnavného shánění každého jednotlivého kusu renesančního nábytku 

a doplňků.  

Navzdory prvotním nepříznivým proroctvím majitel dokázal, že zámek 

v jednom stylu vybavit lze, byť s jistými obtížemi. „Je faktem, že mi trvalo 
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poměrně dlouho, než jsem sehnal originál renesanční nábytek.  Ve třicetileté válce 

hořelo vše, tudíž i mobiliář. V Čechách se renesančního vybavení dochovalo 

minimum, přesto zde pár českých kusů máme, ale většinu nakupuji v cizině.“  

Pro navození co největší míry autenticity šlechtického renesančního sídla 

jezdí majitel čerpat inspiraci na zámky na Loiře. Na radimském zámku tak můžete 

vidět vše tak, jak tomu v renesanci bylo. Nic tam nepřebývá, ale ani neschází. 

Kromě jedné místnosti věnované Lichtenštejnům zde neuvidíte ani žádný 

porcelán - tak to prostě v renesanci bylo. Čistota prohlídkových tras návštěvníkům 

umožňuje seznámit se s duchem doby, který se zde majiteli podařilo citlivě 

zakonzervovat.  

Veřejnosti byl zámek otevřen v roce 2008. Přestože byly zámecké okruhy 

připraveny hostit první návštěvníky, na prohlídku se nikdo nehrnul, neboť 

zvnějšku zámek stále spíše připomínal ruinu, než skvostné renesanční sídlo.  Ze 

strany zámeckého majitele se však jednalo o promyšlený tah, jehož správnost si 

v rámci svých podnikatelských aktivit měl možnost již několikráte ověřit. 

„Častokrát vidíte na domě novou fasádu, ale když vstoupíte dovnitř, není o co stát. 

Proto volím opačnou strategii a začínám s rekonstrukcí vnitřků, které posléze 

vydělávají na opravu exteriérů,“ vysvětluje svou filosofii majitel. Až když bylo 

opraveno nádvoří a střecha, situace se změnila a návštěvníci začali přicházet. 

Další zvýšení návštěvnosti si majitelé slibují od nové fasády, která by měla být 

třešinkou na dortu celé náročné rekonstrukce. 

Oproti většině státních zámků nabízí soukromý zámek Radim 

jedenáctiměsíční provoz. Otevřeno je šest dní v týdnu kromě pondělka v době od 

9 do 18 hodin. Pro zájemce jsou zde připraveny tři prohlídkové okruhy. První 

okruh návštěvníky seznamuje s renesančními interiéry šlechty. Druhá prohlídková 

trasa nabízí možnost seznámit se s technickým zázemím zámku, které 

obhospodařovalo služebnictvo. V rámci prohlídek si hosté mohou prohlédnout i 

unikáty, kterými by se mohl, dle slov Antonína Dotlačila, pyšnit leckterý stát. 

Jedná se o  celoměděnou vanu a astrologický globus, obojí ze 17. století.  Poslední 

okruh je věnovaný dětem, které zde mají možnost vyzkoušet si historický oděv a 

stát se tak na chvíli princeznou či rytířem. Zámečtí majitelé však v rámci dětské 

trasy pamatují i na dospělé. „Při nočních prohlídkách po 22hodině je tu schovaný 

černokněžník, který nám znásilňuje princeznu,“ dodává majitel se smíchem.  
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Na kvalitu služeb jako na nejlepší reklamu se na zámku sází ze všeho 

nejvíce, a proto se zde monotónního projevu průvodkyně spojeného s plytkým 

obsahem výkladu nedočkáte. Vysoké nároky na znalosti, kterými musí průvodci 

historickými prostorami zámku disponovat, jsou ve výsledku pro návštěvníka 

velmi cenným zdrojem informací a zároveň i zážitkem. Do budoucna zde budou 

pro cizince k mání i cizojazyčné stručné texty s historií zámku, kde bude jasně 

popsána každá místnost, a to i v exotických jazycích, aby si každý mohl vše 

přečíst ve svém rodném jazyce a nemusel se prokousávat universální angličtinou.  

Kromě komentovaných prohlídek zámku je možné se v zámeckém areálu i 

občerstvit, přenocovat nebo uspořádat svatbu, o které je mezi lidmi velký zájem. 

Malý pension, který zde Dotlačilovi provozují, je spíše doplňkovou službou pro 

návštěvníky než nutností, která by měla alespoň z části zaplňovat zámeckou kasu. 

Rovněž restaurace, o jejímž provozování majitelé ve sklepních prostorách 

uvažovali, musela ustoupit kultuře v podobě druhého prohlídkového okruhu. I tak 

je ale možné se na zámku lehce občerstvit v malé kavárně na nádvoří.  

Udržovat vysoký standart služeb a rozšiřovat jejich nabídku Dotlačilovým 

pomáhá i zámecký správce Petr Bárta, který hraje divadlo a vystupuje i ve skupině 

historického šermu, jež čas od času pořádá na zámku představení. „On tím tady 

zkrátka žije“ pochvaluje si majitel. 

Do reklamy jako takové se však na zámku příliš neinvestuje, protože dle 

slov jeho majitele nefunguje.  „Na základě článku otištěném v Kolínském deníku 

se sem přišlo podívat dvanáct návštěvníků. Když mě tedy novinář osloví 

s nabídkou, že za 10 000 korun mi dá článek do novin, tak vím, že to nemá cenu.“ 

Zámečtí manželé se tak při propagaci zámku nejvíce spoléhají na výsledky 

své práce a následné doporučení těch, kteří již zámek navštívili, přičemž nemají 

obavy, že by zájem o zámek a památky obecně upadal. Naopak se domnívají, že 

se památky stanou stále více vyhledávanými. „Lidé se strašně nudí, sedí doma u 

počítačů a tak budou mít stále větší potřebu vzdálit se této neveselé realitě a utéct 

každodenní všednosti, do přírody a za památkami, zamýšlí se majitel. 

Manželé Dotlačilovi spolu s dětmi zámek obývají, i když původně to v 

plánu neměli. V podstatě je k přestěhování donutila až nespokojenost s tehdejším 

správcem. Bydlení v historických zdech dnes označují jako romantikou i 

otročinou zároveň. Většina bydliště je určena a uzpůsobena zámeckým hostům, 

takže se musí spokojit s podkrovními prostory zámku. Odvrácenou stranou mince 
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života na zámku je i topení v kamnech, díky kterému musí denně se dřevem 

zdolat tři patra. I tak si však prostory vyhrazené pro rodinný život vybavují 

stylově renesančně, jako prohlídkové zámecké komnaty. „Žijeme v krásných 

prostorách. Když usínáte pod renesančními malovanými stropy, je to nádherné, 

akorát je to na úkor rodinného soukromí,“ dodávají svorně majitelé. 

   Další generace Dotlačilových- děti- si zatím užívají spíše jen příjemných 

stránek, které zámecký život skýtá, avšak právě ony jednoho dne starost o zámek 

převezmou. Určitě chci, aby děti měly k zámku vztah a vedu je k tomu, ale bydlí 

tu, tak snad to na nich nějakou stopu zanechá. Vše bude prakticky hotové a bude 

to jen o té údržbě. Je tu ale špatný dědický zákon, takže musím myslet dopředu, 

věřit dětem a až jim bude osmnáct, dvacet let, zámek na ně přepsat, aby majetek 

nespadnul do dědictví a nedělil se, neboť v tu chvíli to je konečná, což byl princip 

bolševika. Ten zákon zůstal dodneška téměř stejný, což je špatně. Prakticky 

nemůžete nikoho vydědit. Oproti tomu staré zákony věděly, co dělají. Majetek 

dědil nejstarší a ostatní děti dostaly rentu.   

Jednoho dne snad budou majitelovy děti při správě zámku stejně úspěšné, 

jako jejich otec, kterému se podařilo, takřka vlastníma rukama, zachránit kus 

historie, na což může být právem pyšný.  Přesto by se dle svých slov do 

podobného dobrodružství v České republice již nepustil.  Ze všeho nejvíce mu 

vadí úpadek řemesel a absence obyčejné lidské slušnosti. „Nedávno mi tu některý 

z řemeslníků urazil roh, když přenášel trám a samozřejmě se k tomu nepřiznal. 

Stálo mě to opravit opravené a to mě opravdu štve. Říkám tomu tady východní 

džungle.“ 

Průběh rekonstrukce a záležitosti spojené s provozem služeb kalí, dle 

majitelových slov, i množství úředníků, kteří o věcech rozhodují. „Už třeba za 

posledního císaře, nebo třeba i za Masaryka bylo na počet obyvatel o tři čtvrtě 

úředníků méně než dnes a neměli počítače, že? Dnes jich máme o pětasedmdesát 

procent více a každý o něčem rozhoduje.“ Za oběť jednomu takovému rozhodnutí 

padla i možnost instalace kulturně-turistického značení v podobě hnědé cedule 

informující řidiče o existenci radimského zámku. „Řekli nám, že nám na dálnici 

dají ceduli, až budeme mít čtyřiceti tisícovou návštěvnost ročně. Takže jsem jim 

řekl, že při takovéto návštěvnosti už nebudu ceduli na dálnici vůbec potřebovat,“ 

zlobí se majitel zámku a pokračuje: „Tady máme ještě pořád zbytky toho, že 

všechno patří všem a všichni o všem rozhodují a to je špatně. Kdysi zde byla 
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renesanční zahrada, teď je tu místo ní anglický park. Kdybych chtěl tu renesanční 

zahradu opět obnovit, tak se tu musím nekonečně dohadovat s úřady, což na 

západ od nás neexistuje.“  

I z těchto důvodů by byl Antonín Dotlačil nakloněn možnému vzniku 

novodobé české šlechty, která by mohla působit jako kultivační prvek ve 

společnosti. „Hodně bych si to přál. Obecně se domnívám, že je lepší král, než 

deset špatných demokracií. Bohužel Češi prostě neumí jednat s demokracií, 

protože vůbec nevědí, co demokracie je, a to je ten problém.“  

Neodváží se však tvrdit, zdali se on sám stává postupem času šlechticem. To 

zámecká majitelka má v této otázce více jasno: „Záleží na tom, co znamená slovo 

šlechtic.  Pokud je to synonymum pro odvahu, tak určitě“, dodává s úsměvem.  

S trochou nadsázky je možné říci, že je dobře, když Antonín Dotlačil, 

neučinil ony trpké zkušenosti, provázející rekonstrukci dříve a pustil se do tak 

náročného projektu, jakým renovace zámku bezesporu je. Díky neúnavné a 

soustavné práci vdechl jedné památce, která již byla téměř na odpis život, a našel 

nový smysl její existence.  
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3.7 Zámek Rochlov
57

 

 

Venkovský barokní zámeček Rochlov na severním Plzeňsku měl být 

v prosinci devětaosmdesátého roku zbourán. Se změnou politický poměrů v zemi 

bylo toto rozhodnutí přehodnoceno, přesto již tak minulým režimem zdevastovaný 

objekt neutěšeně chátral dalších dlouhých třináct let. Až v roce 2001 se na zámek 

usmálo štěstí, když jej spolu s hospodářskými budovami zakoupila stavební firma 

Pegisan, specializující se na záchranu, rekonstrukce a restaurování stavebních 

památek.       

 Nynější podoba zámeckého komplexu sestávajícího se ze samotné 

zámecké budovy, barokní sýpky, bývalé konírny, sladovny, domu zahradníka a 

dalších menších objektů je výsledkem desetileté rekonstrukce manželů 

Ždychových –majitelů firmy Pegisan- kteří se rozhodli zámecký areál přetvořit 

v kulturní, turistické a společenské centrum, kde se snoubí historie s nároky 

moderní doby na zábavu, odpočinek a poznání. Noví majitelé zde za tímto účelem 

budují zázemí, odpovídající zmíněným požadavkům.    

Nejdříve se však museli vypořádat se škodami, které byly v uplynulých 

padesáti letech na zámku napáchány jeho nevhodnou adaptací na byty, kanceláře a 

stravovací prostory JZD, zatímco ostatní objekty byly využívány ke skladování 

nejrůznějšího materiálu. Zámecký komplex tak postupně pustnul a z jednotlivých 

objektů se staly rozvaliny.      

Po revoluci v roce 1989 vlastnili zámek ještě tři soukromí vlastníci, kterým 

se v poměrně krátkém čase podařilo takřka dokonat zkázu za socialismu 

započatou. „Po listopadu se zámek dále dovybydloval a rozkrádal, vytrhaly se 

kazetové parkety, co se dalo spálit, spálilo se,“ popisuje temné období zámecké 

historie Jitka Ždychová.  Následkem neudržování střech došlo k problémům se 

statikou objektu, kterou bylo třeba po příchodu nových majitelů urgentně zajistit. 

Dnes již na první pohled vzkvétající zámek by měl do budoucna fungovat 

jako po všech stránkách pohostinný komplex. Zájemci o nocleh se v závislosti na 

požadovaném stupni pohodlí budou moci ubytovat buď přímo na zámku, nebo 

v pensionu přebudovaném z někdejšího kravína. O gastronomický zážitek se 

postarají kuchaři vařící výhradně ze zámeckých výpěstků ovoce a zeleniny a 
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všelijakých dochucovacích bylinek, přičemž zámecká kuchyně má být soběstačná, 

i co se zásobením masa týče. Chloubou zámeckého areálu se má stát i bylinková 

zahrádka rozdělená na část kosmetickou, léčivou a jedovou. Zámečtí majitelé se 

tak budou snažit navázat na tradici samozásobitelství známou z dřívějšího 

fungování velkostatků.            

  Již dnes však má rochlovský zámek mnoho co nabídnout, a tak kdo chce 

nahlédnout pod pokličku náročné renovace zdevastovaného zámeckého areálu, 

může navštívit tematicky laděnou výstavu, a být tak alespoň zprostředkovaně 

přítomen znovuzrození památky v čase.  

Zpestření návštěvníkům nabízí i zámecké cyklocentrum s možností 

projížďky na historických kolech z třicátých let, nebo expozice zemědělských 

strojů pod názvem Jak se dříve žilo a pracovalo na vesnici, umístěná v budově 

bývalého pivovaru.    

V prostorách zrekonstruované kaple mohou zájemci uzavřít sňatek, 

popřípadě nechat sebe, nebo své dítě pokřtít. Umělci si zase na Rochlově mohou 

pronajmout prostory a vystavovat zde svá díla.    

V průběhu turistické sezóny se na zámku rovněž organizuje několikero 

zajímavých kulturních akcí, které rok od roku vábí stále více návštěvníků. Předně 

se jedná o pravidelně pořádané zámecké dožínky, nebo cyklistické závody kolem 

Rochlova.    

Součástí zmíněných akcí jsou i komentované prohlídky zrekonstruovaných 

částí zámeckého areálu.  Přestože se nezachovala žádná fotodokumentace 

zachycující předválečné vybavení zámku, manželé Ždychovi při jeho výběru 

spoléhají na svůj přirozený cit a atmosféru šlechtického venkovského sídla 

navozují předměty zakoupenými na různých burzách, popřípadě darovanými od 

lidí.         

Ačkoliv mají noví majitelé se zámkem velkolepé plány, Jitka Ždychová se 

jako zámecká paní necítí a dovede si život bez zámku představit. „Mám to tu 

ráda, jezdím sem ráda a mám z jeho vzmáhání radost, ale žít tady nechci. Nemám 

pocit, že bych zámek k životu nutně potřebovala. Zámek je především, v dobrém 

slova smyslu, hračkou pro mého muže v tom, že ho to zde velmi baví.“ 

Třebaže na sebe manželé Ždychovi vzali velký závazek, když se rozhodli 

zrekonstruovat památku na odpis a komerčně ji provozovat, své děti k podobné 

odpovědnosti nutit nebudou. „Děti v tomto směru nenutíme, ani neovlivňujeme. 
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Všechen majetek propijeme, aby s ním neměli žádné starosti, dodává se smíchem 

majitelka.     

I když je budoucnost rochlovského zámeckého areálu nejistá, přítomnost je 

mu díky entusiasmu manželů Ždychových nakloněna. Jejich zásluhou se mezi 

zámecké zdi pozvolna vrací čilý společenský ruch, ke kterému byl zámek svými 

dispozicemi původně určen.  
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3.8 Zámek Svinaře
58

 

 

Rok 2003 můžeme z hlediska důležitosti, v dějinách svinařského zámku, 

zařadit hned vedle data jeho vzniku, neboť v tomto roce začal být tento léty 

zbídačený objekt budován na nových základech. Spolu s přilehlým hospodářským 

zázemím prochází zámek rozsáhlou památkovou a stavební proměnou, jež si zde 

klade za úkol vytvořit centrum zábavy, odpočinku, kultury ale i pracovních a 

společenských setkání jeho návštěvníků. Za tímto účelem zde budou zřízeny 

ubytovací kapacity, gastronomický a wellness provoz, kongresový sál pro 

manažerské aktivity, výstavní galerie a mnohé další. Než však zámek dospěl do 

tohoto bodu, prodělal obvyklý vývoj se všemi vzestupy i pády, které život všeho 

pozemského – nemovitosti nevyjímaje- obvykle provází. 

Barokní zámek a zahradu s parkem nechal postavit na místě bývalé tvrze ze 

14. století Antoním Maschek z Maasburgu v roce 1776. V této podobě zůstal až 

do konce 19. století, kdy do modernizačních úprav investovali noví majitelé 

Bachofenové z Echtu a přizpůsobili tak zámek svému vkusu. Dalším vlastníkem 

se v roce 1900 stala židovská rodina Kahlerů, která si mohla zámeckého komfortu 

užívat pouze do kritického roku 1938, než byla nucena uprchnout před blížící se 

nacistickou okupací Československa. Po tomto datu neunikl tento malebný 

zámeček drobné venkovské šlechty devastačnímu vlivu totalitních diktatur. 

Dočasná mocenská nadvláda nacismu a komunismu, trvající v souhrnu 

téměř pět desetiletí, přerušila jeho přirozený vývoj a přistoupila k jeho „ryze 

praktickému“ využít.  Za druhé světové války byl zámek s celým majetkem v 

držení pražského gestapa. O pár let později, po změně politických poměrů v 

Československu po únoru 1948, pro změnu připadl Cementárnám v Berouně, 

čímž nastala nejsmutnější etapa v jeho historii. Zámecká budova byla předělána 

na byty a hospodářský dvůr používalo družstvo a později státní statky k 

zemědělské výrobě. Areál tak plně pozbyl svého původního smyslu a vytrácet se 

začala i jeho duše. Do údržby a oprav peníze neplynuly a nastalo tak jeho 

pozvolné chátrání. Ze spárů takřka zpečetěného zániku zámek zachránil až Jiří 

Nosek, který je zároveň duchovním otcem jeho celkové obrody. 

                                                           
58

 Zdroj: Jiří Nosek, rozhovor ze dne 21. 4. 2011 (viz. CD příloha) 
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V roce 1967, kdy Jiří Nosek spatřil světlo světa ještě nic ani vzdáleně 

nenasvědčovalo tomu, že by se měl jednoho dne stát zámeckým pánem. Rodina 

bohatých statkářů, do které se narodil, a která hospodařila ve Svinařích již od 

sedmnáctého století, byla po uchopení moci komunisty v roce 1948 považována 

za režimu nepřátelskou a rozlehlé majetky jí byly zkonfiskovány. Po záboru 

rodinného majetku se otec Jiřího Noska odstěhoval do nedalekých Měňan, kde 

nynější zámecký majitel žil až do dospělosti. Život běžel a na ukončená 

gymnasiální studia v Berouně chtěl Jiří Nosek navázat dalším vzděláváním na 

vysoké škole. Její brány mu však díky rodinnému původu zůstaly na nějaký čas 

uzavřeny. Kupodivu při druhém pokusu o pár let později byl přijat na obor 

mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. Při škole se oženil a 

v manželství se mu narodily dvě děti. 

V té době dle svých slov o existenci zabraného rodinného majetku ve 

Svinařích již dávno věděl. Doba politického tání v osmašedesátém roce byla pro 

rodinu Noskovu příznivá, neboť jí byla navrácena zahrada, která patřila ke 

stavení, čehož obratně využil tatínek majitele, který si na navráceném pozemku 

postavil chatu a měl tak možnost zpoza plotu strážit to, co jeho rodu po staletí 

patřilo.  Díky této skutečnosti mohl, byť v minimální míře, odstraňovat nejvíce 

křiklavé škody způsobené zemědělským družstvem, které zde hospodařilo. 

„Vždycky jsem pozoroval tátu, když přeskočil potajmu plot a běžel na statek, kde 

doplnil chybějící tašky nebo odstranil jiné drobné závady a ptal jsem se: „Proč to, 

táto, děláš?“ A on říká: „Protože je to naše a jednou se nám to vrátí, uvidíš. Ale 

když tam tu tašku nedám, tak se to všechno rozpadne,“ vzpomíná Nosek na svůj 

první kontakt s rodinným majetkem.  

Se změnou politických poměrů v devětaosmdesátém roce se statek 

Noskovým navrátil a ti započali s jeho neodkladnou záchranou. Jeho stav však byl 

i přes občasné zásahy majitelova otce v žalostném stavu. Díky traktorové stanici, 

která zde sídlila, byla devastace poměrně značná a Jiří Nosek ji dokonce 

přirovnává ke stavu, v jakém přebíral o třináct let později zámek.   

Vedle náročných oprav navázal majitelův otec na zemědělskou činnost 

svých předchůdců a založil na navrácených pozemcích jahodovou farmu, která se 

stala široko daleko vyhlášenou až do dnešních dnů.  

V té době už měl Jiří Nosek po studiích a vrhnul se do praxe, kde 

zaznamenal strmý profesní růst, když se po krátkém čase, ve věku 26 let, 
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vypracoval na pozici marketingového ředitele společnosti Eurotel. „Hodně jsem 

cestoval po světě a zažíval to, co by chtěl asi každý prožít, prostě vidět svět a užít 

si ho, prozkoumat ho a tak dále.“ 

Slibně započatou kariéru utlumilo až úmrtí tatínka v roce 2000. Tato událost 

změnila dle slov Jiřího Noska jeho život asi nejvíce, neboť mu byl odkázán 

restituovaný statek a břímě pokračování rodové tradice spočinulo od tohoto 

momentu na jeho bedrech. „Před rokem 2000 jsem si dovedl představit, že budu 

žít klidně v New Yorku, Moskvě, nebo jinde, ale po převzetí rodinného dědictví 

jsem si najednou začal uvědomovat, že vlastně někam patřím a že klidně dokáži žít 

i ve Svinařích. Na zděděný majetek nenahlížel jako na finanční záležitost, ale jako 

na rodinnou zodpovědnost, kterou je třeba udržet a vrátit tam, kam by patřila, 

pokud by její vývoj nebyl násilně přetržen léty nesvobody.  

Své předsevzetí vzal Jiří Nosek vážně a začal se zajímat o své předky a 

doplňovat rodinný rodokmen. Tato činnost vzbudila dle jeho slov hrdost na svůj 

původ, stejně jako skutečnost, že je jeho pokračovatelem. Znovuobjevené kořeny 

ho navíc motivovaly k vytvoření vlastního rodinného erbu, k čemuž dodává: 

„Když máte vlajku, erb, nebo znak, pod kterými bojujete, tak tu krev to ve vás 

musí zákonitě probudit. Takové větší měřítko je republika. Má vlajku, státní znak 

a lidé jsou na to hrdi, bojují za to. To samé je v menším měřítku v naší rodině,“ 

vysvětluje Nosek a pokračuje ve své úvaze. „S vědomím toho všeho nemůžete 

majetek jen tak rozházet nebo zruinovat, ale naopak ho toužíte někam posunout, 

nebo pozvednout, takže de facto i proto přibyl do rodinného majetku ten zámek.“ 

Se stejným zápalem se Jiří Nosek začal věnovat i evidenci pozemků, jež 

byly součástí nově nabytého hospodářství. „Po předcích nám zůstaly desítky 

hektarů polí a lesů, tak jsem si opatřil katastrální mapy a začal se zajímat, kde co 

máme, čímž jsem nastartoval proces scelování pozemků, které měly tvořit souvislé 

celky, s kterými by se dalo racionálně hospodařit. A tak jsem skupoval pozemky 

sousedící se zámkem, který je od našeho statku vzdálen padesát metrů.“ 

Právě místní zámek se stal v době evidence veškerého rodinného majetku 

předmětem zájmu ze strany Jiřího Noska, který začal z několika důvodů uvažovat 

o jeho koupi.  „Před tím, než jsem dostal na starost hospodářství, život pro mě 

začínal být jakoby rutinní, když to přeženu. Prostě práce a zase práce a 

samozřejmě taky nějaká zábava, cestování, ale další dimenze to postrádalo. 

Chyběl mi pocit seberealizace a vědomí, že tu po člověku něco zbyde, protože 
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každý chlap se chce něčím zapsat a nemusí to být zrovna nějaký vědecký vynález, 

co bude trápit děti ve školách po staletí. Říká se, že muž má zasadit strom, 

postavit dům a zplodit syna, aby se nějak zapsal. Pak jsou ale další věci, které 

jdou nad rámec tohoto běžného.“ 

Přestože by své peníze jistě dokázal zhodnotit lépe, touha zanechat zde něco 

celospolečensky přínosného byla v tu dobu silnějším hnacím motorem než cokoliv 

jiného. „Říkám, když člověk cílí do nebes a skončí na půli cesty, tak je to fajn, než 

aby cílil dvacet centimetrů nad zem a pak si stejně odřel břicho.  Takže takhle 

nějak se přihodilo, že jsem se rozhodl pořídit si zámek. Je však třeba zdůraznit, že 

na počátku všeho stál můj otec, který svým rozhodnutím přenechat mi statek 

nalajnoval tímto směrem můj život. Díky němu jsem se začal zajímat o vesničku, 

historii rodu, pozemky, až jsem se stal majitelem zámku,“ vysvětluje Nosek a 

s úsměvem vzpomíná na událost, která jej symbolicky předurčila pro roli 

zámeckého pána: „Jednou se mi stalo, že jsme byli s otcem na nedalekých polích, 

prošla bouřka, po které se udělala duha a ta směřovala přímo sem do toho parku 

a do věže zámku. Tak jsem si říkal, že to musí být nějaké znamení.“  

Zámek s hospodářským dvorem a vším, co k němu přináleželo, pořídil Jiří 

Nosek poměrně lacino, přesto při pohledu na míru jeho opotřebení a s ohledem, 

na jeho plánového využití bylo zřejmé, že spolyká desítky milionů. „Když mě tu 

tenkrát navštívil kamarád, tak říkal, že jsem buď extrémně bohatý, nebo extrémně 

hloupý, jestli jsem nevěděl, do čeho jdu. Ale moje rozzářené oči, které popisovaly, 

jak to tu bude opravené a jak to bude fungovat, ho asi přesvědčily o opaku. Ale 

jak se říká, o penězích je to především, takže kdyby tu člověk našel nějaký poklad, 

bylo by to fajn. Musí se zaplatit vytápění, zahradníci a tak dále. V dnešní době už 

nejde těžit z pozemků, hospodářství, pěstovat obilí a takovéto věci, takže pokud 

tedy nemáte ropná pole nebo uhelné doly, nebo jste nevyhrál někde na burze, tak 

nezbývá, než pilně pracovat.“ 

Že bude třeba opravdu tvrdé dřiny, dokládal i pohled na vytlučená okna, 

vytrhané parkety, prolomené krovy, chybějící střechy a spadlé komíny, jež byly 

realitou, kterou bylo třeba urgentně změnit.       

Přestože si majitel hradí valnou většinu nákladů sám, nějaké dotace dostává. 

„Dotací je spousta, všeobecně platí, že lokální zdroje jako Ministerstvo kultury, či 

Středočeský kraj, neustále vysychají. Ze Středočeského kraje jsme dostali 300 

tisíc, potom 50 tisíc a to už potom postrádá tu smysluplnost o ty dotace žádat, 
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protože oni po vás chtějí posudky, vyjádření a razítka od architektů a s tím 

strávíte spoustu času. A když vám nakonec dají 50 tisíc včetně DPH, tak za to 

člověk opravdu práce moc neudělá.“ Lepší finanční perspektivu nabízejí evropské 

fondy, i ty však mají dle slov majitele četná byrokratická úskalí.  

Památkový dohled provázející rekonstrukci zámeckého komplexu majitel 

označuje jako velmi přínosný a plodný, i když byl zpočátku zaskočen rychlostí a 

mírou požadavků ze strany památkářů, kteří tak reagovali na prodej památky do 

jeho vlastnictví. „Když jsem zámek koupil tak snad ještě ani nemohl být zapsán do 

katastru nemovitostí a už mi přišel dvaceti stránkový nařizovací dopis, co všechno 

mám udělat. Byl jsem tenkrát vyděšený, jak to vědí.“ Vše se ale brzy v dobré 

obrátilo a došlo ke shodě, jakým směrem se bude celková obnova a způsob 

budoucí využití ubírat.  

I z důvodů ekonomických Jiří Nosek od počátku počítal se zpřístupněním 

zámku na dvou úrovních. Veřejná nezisková část má fungovat na bázi galerií či 

infocenter, které jsou provozovány spíše z důvodů estetických, vzdělávacích a 

informativních, než kvůli zisku. Vylučuje však, že by se mělo jednat o klasický 

“papučový“ zámek. „Určitě to nebude fungovat tak, že přijdete, dostanete papuče, 

prošouráte se zámkem, my vám ukážeme truhlu po původním majiteli a obrazy 

současných majitelů a tím to končí,“ dodává se smíchem Nosek.  

Zámek se má stát místem, kde bude panovat čilý společenský ruch, ale 

zároveň zde bude možné i odpočívat. Za tímto účelem plánujeme pořádní 

koncertů, divadelních představení, v interiérech zase různé výstavy a jiné akce. 

Park bude sloužit veřejnosti k relaxaci i zábavě. „Mým cílem je, aby se k nám lidé 

vrátili za léto klidně dvakrát, třikrát a užili si více, než na klasických historických 

sídlech,“ vysvětluje svou vizi fungování neziskové části zámecký majitel. 

Komerční využití bude situováno především do samotného zámku a k němu 

přináležejících budov. V patře zámku by se měly nacházet ubytovací kapacity pro 

hosty, kteří v rámci školení přijedou za prací, nebo na wellness víkend za 

zdravím. Lázeňská část, poskytující kosmetické a doktorem doporučené zdravotní 

procedury, by měla být umístěna v budově bývalého lihovaru. „Dlouho jsme 

přemýšleli, co vymyslet. Jsme blízko Prahy, lidé sem mohou přijet a zase večer 

odjet. Tak jsme hloubali, jak nabídku zatraktivnit a došlo nám, že to, co dnes lidé 

mají rádi, jsou víkendové pobyty, zkrášlovací programy, dámské víkendy, nebo 
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manažerské tréninky, a tak jsme si říkali, že by bylo fajn nabízet něco takového i u 

nás.“ 

Veškeré úpravy vnějšku i vnitřku budov, v jejichž prostorách budou výše 

zmíněné služby nabízeny, mají respektovat historickou podstatu památky a 

zachovat její hlavní odkaz. Jelikož se však v zámku nic původního nedochovalo, 

až na barokní a klasicistní výmalbu, rozhodl se majitel jít svou cestou a zámek 

starožitným nábytkem ani jeho imitacemi nevybavovat. Naopak se rozhodl vsadit 

na moderní umění, jímž by zámecké interiéry rád ozvláštnil. „Nechceme jít 

takovou tou pseudo historickou cestou a nacpat sem rádoby barokní nábytek a 

další věci. Chceme se ale pokusit vnést do zámku netradiční styl v podobě 

moderního umění. To je velice dobře děláno například v Itálii nebo ve Francii, 

kde jsou památky citlivě vsazovány do dnešních poměrů, co se vybavení týče. Ty 

věci by měly být opravdu hezké i přítulné a stejný dojem by si lidé měli odnést z 

celého pobytu. Cílem je, aby se zde návštěvníci cítili jako doma. Pokusíme se tu 

vytvořit něco zvláštního, co třeba tady zatím moc nefunguje, ale myslím si, že to 

pro lidi může být zajímavé.“ 

Pohostinství bude na zámku hned dvojího typu. První restaurace by měla 

sloužit všem – od rodin s dětmi, přes sportovce až po náhodné kolemjdoucí. 

Druhá bude v provozu spíše sporadicky u příležitosti předem zamluvených 

soukromých akcí.  

Využití zámeckého areálu je tedy dle návrhu svého majitele koncipováno 

tak, aby pokrylo specifické požadavky svých návštěvníků, co se týče představ a 

způsobů využití volného času. „Nechceme, aby náš zámek byl jen pro jednu sortu 

lidí a dalším se uzavíral. Chci zde vytvořit takové prostředí, které by umožňovalo 

koexistenci všem skupinám klientů,“ uzavírá Nosek. Přesto i při plném provozu 

areálu bude majitel dle svých slov rád, když zámek dokáže pokrýt svůj chod a 

splácet úvěry. 

Do Svinař se bude možné vypravit i za místními specifiky. Jednou 

z lokálních zvláštností by se mohl stát pramen, který je dle legendy léčivý a 

majitel by jej tak rád uplatnil ve svém wellness provozu v rámci pitné kůry. 

„Pravidelné pití této vody údajně v minulosti zachránilo jednu z místních baronek, 

která byla těžce nemocná. Zvažovali jsme tedy, že pramen necháme prozkoumat a 

v případě, že by se prokázaly jeho positivní účinky na lidské zdraví, tak bychom jej 

mohli nabídnout v rámci léčebných pobytů.“  
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Další svinařskou raritou by se mohla stát jahodovice pálená z jahod 

pěstovaných na rodinné jahodové farmě. Padesáti procentní jahodová pálenka, 

která byla vyrobena na zkoušku slavila dle slov Jiřího Noska veliký úspěch, a tak 

by rád přistoupil k její pravidelné výrobě. „Zjistil jsem, že to mělo neuvěřitelný 

úspěch, protože tady v Čechách se jahodová pálenka vůbec nedělá. Ta první 

zkušební várka nebyla určena k prodeji, jen na ochutnávku. Nechal jsem to nalít 

do malých skleniček, což vzbudilo neuvěřitelný zájem. Všichni to chtěli po litrech, 

takže mě to zase utvrdilo v tom, udělat něco, co by bylo ryze naše a originální a 

mělo to souvislost s tím místem,“ vysvětluje Nosek.  

Už dnes však svinařský zámek, procházející kompletní rekonstrukcí, na 

svou existenci upozorňuje pořádáním již tradičního kovářského sympozia 

známého pod názvem „Svinařské řetězení“, které již neodmyslitelně patří 

k zámeckému koloritu. Tato a mnohé jiné akce na nádvoří probíhající jsou 

propagovány za pomoci sítě mediálních partnerů, kteří na jednotlivé programy 

upozorňují veřejnost.  Dle slov majitele si zámecké akce dnes již našly svůj okruh 

zájemců, kteří si jejich pořádání nenechají ujít.  

Zámecký areál však dnes nedělá radost jen návštěvníkům, ale i obyvatelům 

Svinař, kteří tak mohou úsilí nového majitele ocenit v rovině estetické i funkční. 

„Jednak se odstranil žalostný stav zámku, jako zarostlý park a propadené střechy. 

Prostě takový ten vřed, který tu byl a na který všichni mohli poukazovat, zmizel. A 

druhá věc -  tím, že neplánujeme mít zámek jen pro sebe, tak se tu myslím 

rozvinula velmi dobrá spolupráce s obcí a s panem starostou, kterému jde 

opravdu o tu obec. Děláme tu třeba dětské dny, nebo adventní koncert mateřské 

školy, což právě obec organizuje.“ 

 V loňském roce se dynamicky rozvíjející se zámek Svinaře stal členem 

Asociace majitelů hradů a zámků, čímž se zařadil po bok dalších soukromých 

vlastníků, ať už šlechtických či nešlechtických, kteří si jejím prostřednictvím 

mohou vyměňovat zkušenosti z oblasti záchrany památek. Ona zastřešující 

funkce, kterou toto sdružení plní, je v očích majitele zámku jedním z hlavních 

důvodů jeho členství. „Domnívám se, že vždy je dobré někam patřit, neboť 

v jednotě je síla. Soukromých hradů a zámků je navíc daleko více, než kolik jich 

spravuje Národní památkový ústav, takže jde o to se sjednotit a vytvořit stejnou 

skupinu, nikoliv však na bázi konkurenční, ale formou partnerství, neboť právě 

památkový ústav formuje zákon, jak se má s památkami zacházet. Neříkám, že my 
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bychom měli diktovat Památkovému ústavu, co má dělat, ale minimálně bychom 

měli sedět u jednoho stolu.“ 

Od členství v Asociaci majitelů hradů zámků, která začalo vydávat 

propagační materiály informující o památkách v něm sdružených, si majitel 

rovněž slibuje zvýšený zájem turistů. „Je to ekonomický zájem. Můžeme být každý 

v izolaci a konkurovat si, ale to nikam nepovede. Lidé tady u nás mohou strávit 

s obědem třeba dvě hodiny a pak mohou zajet k sousedovi a tam se podívat na 

něco jiného. Nabídka plodí poptávku, a když je dobře zkombinovaná, tak může 

plodit úspěch pro všechny. Proto si myslím, že tyto celky dávají smysl,“ dodává 

Nosek. 

Uznání se novodobí vlastníci hradů a zámků včetně Jiřího Noska dočkali na 

zasedání valné hromady Asociace z úst představitele významného šlechtického 

rodu, podle kterého mají tito lidé těžší pozici, nežli tradiční šlechta, která spolu se 

sídly zrestituovala lesy a pozemky, jež přeci jen nějaké peníze na údržbu a rozvoj 

přinášejí. Výhoda většího množství zdrojů, z kterých mohou restituenti čerpat, 

však povětšinou míjí tyto nové majitele, kteří musejí udržet památku v chodu 

v závislosti jen na jedné činnosti.  „Ten pán nám řekl, že nás obdivuje a drží nám 

palce, protože opravdu všechno je to jen o penězích. Takže nevím, asi se s tím dá 

souhlasit, že to máme těžší, zamýšlí se majitel.“ 

Cílem asociace však není dle slov majitele vytváření jakéhosi elitářství nebo 

nadřazenosti, ani z něj neplyne předpoklad pro vytvoření nové české šlechty, když 

i příslušníci tradičních šlechtických rodů jsou již od dob první republiky 

„pouhými“ občany. 

Skupina nešlechticů, která dnes drží značné množství hradů a zámků nebyla 

ani v minulosti ničím výjimečným. „Zejména kolem roku 1900 se vedle tradičních 

šlechtických rodů začala formovat šlechta nová, rekrutující se z úspěšných 

finančníků či průmyslníků, kteří byli za své zásluhy povyšování do šlechtického 

stavu. Tato nová šlechta vnášela do svých objektů zase nové prvky, dostavby i 

přístavby, což dnes dělá i ta nová vlna vlastníků, do které patřím i já. Hrát si ale 

v době mobilů a facebooků na novodobé šlechtice by myslím bylo až moc 

nostalgické,“ přemítá Nosek.  

Fungující a stávajícím majitelem vyšlechtěný zámecký provoz bude jednoho 

dne obhospodařovat jedno ze tří dětí. Které to však bude je zatím ve hvězdách. 

Přesto po vzoru svých předků, kteří hospodařili na rodinném statku, nechce Jiří 
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Nosek majetek dělit, ale svěřit ho do rukou jen jednoho z nich s tím, že ostatní by 

byly vyplaceny nebo by dostaly majetky jiné. „Člověk kolikrát žasne, jak se 

rodina dokáže kvůli majetku rozhádat, obzvláště když do ní přibydou nové 

nevěsty. Majetek v rukou jednoho z dětí by byl pojistkou proti podobné situaci“. 

V jedné věci má však zámecký majitel zcela jasno: „Zámek jsem nekupoval 

kvůli tomu, abych ho zase prodal, ale proto, aby byl rodinným majetkem a v té 

rodině se posouval dále. Jde mi zkrátka o to, že když už se s tím člověk tak mazlí, 

tak aby to nepřišlo vniveč, protože to bych si ty peníze raději užil jinak. I z tohoto 

důvodu vede své děti k zodpovědnosti za majetek, který jednou převezmou a 

snaží se, aby nevnímaly jen jeho finanční hodnotu. Zároveň by byl rád, aby fakt, 

že rodina vlastní zámek děti nebraly až jako takovou výjimečnost, ale jako 

výjimečné vnímaly spíše ony činy kolem. „Chtěl bych to dětem předat jako 

normální věc, se kterou mohou žít a na které mohou dále stavět,“ uzavírá své 

zamyšlení o osudu zámku Nosek. 

Smysl zámku v jednadvacátém století spatřuje nynější majitel především 

v jeho zabydlení a užívání, které má být přínosem pro ostatní. „Své opodstatnění 

mají zámky určitě, jen je otázka v jaké kategorii a pro koho. Zámky jednak plní 

své musejní poslání, které vypovídá o jejich historii z hlediska inventářů, 

loveckých trofejí a dalších exponátů a tak to má asi být. Ale pro mě smyslem 

zámku není jen evidence historických věcí, ale i život, který se tam v té dnešní 

době odehrává. Chci, aby se sem všichni rádi vraceli, doslechlo se to dál a 

navštěvovali nás další a další. Teď nemyslím jen kvůli té ekonomické stránce. 

Když tu má člověk akci a vidí tu spokojenost lidí, tak je to prostě fajn.“  

S koupí zámku se Jiřímu Noskovi otevřely dosud neprobádané obory lidské 

činnosti, kdy se dostal do kontaktu s uměním, architekturou, stavebnictvím, 

historií a mohl se dle svých slov v tomto nově objeveném poznání brodit jako 

v oceánu a hledat všechny možné souvislosti. Zámek tak pro něj není jen 

záležitostí materiální, ale po letech intensivní práce především emocionální. 

„Zámek je opravdu kus mého života, dnes už je to 8 let, takže to není zanedbatelné 

období, to člověk kolikrát nevydrží ani se stejnou ženou,“ dodává se smíchem.  

Předpoklady stát se zámeckým pánem měl Jiří Nosek na první pohled lepší 

než kdokoliv jiný. Vazba k místu, kde se zámek nachází a úcta k tradici 

vypěstovaná generacemi předků, kteří hospodařili na zdejším statku, připravila 

půdu pro pozdější zásadní rozhodnutí, které změnilo život nejen jeho samotného, 
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ale i zámku a s ním celé vesnice. Díky tomuto životnímu kroku má dnes a 

v budoucnu veřejnost hned několik dobrých důvodů, proč zámek Svinaře 

nacházející se v atraktivní oblasti Karlštejnska, navštívit. 
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3.9 Zámek Úsobí
59

 

 

Kdo touží po zámecké romantice s nádechem dobrodružna a tajemna, měl 

by navštívit soukromý zámek Úsobí, nacházející se na půl cesty mezi 

Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Na zdejším zámku pocházejícím z osmnáctého 

století jsem měla možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být zámeckou 

paní, když jsem zde strávila dva dny a dvě noci a musím říci, že probudit se pod 

vysokými stropy v posteli z devatenáctého století a posnídat za stolem z téže doby 

je zážitkem, při kterém si člověk tajně přeje, aby se stal každodenním.   

 Jaromír Polák, nynější majitel úsobského zámku, pracuje jako strojní inženýr a 

času na podnikání v rámci zámku mu mnoho nezbývá, proto jsou zde ubytovací 

kapacity přes týden nevyužité. Z podnikatelského hlediska je to samozřejmě 

škoda, leč já jsem si soukromí bývalého šlechtického sídla maximálně užívala. 

Víkend zde strávený byl opravdovým zážitkem, poněvadž se pranic nepodobal 

klasickému hotelovému ubytování, kde jste neustále, byť nevědomky, „pod 

dozorem“ obsluhujícího personálu ať již na recepci, při úklidu pokojů či 

v restauraci. Ona svoboda, která zde panovala, činila pobyt velmi unikátním a 

nezapomenutelným.           

 Při prohlídce zámku dnes již nic nenasvědčuje tomu, že zde během čtyřiceti let 

socialistického hospodaření sídlila léčebna pro dlouhodobě nemocné, ani zde není 

ani v nejmenším patrný neblahý otisk divoké porevoluční doby, kdy byl zámek po 

dobu deseti let, vlivem neudržování a úmyslné devastace místní mládeží dále 

drancován.     

Při porovnání fotografií zámku z doby před rekonstrukcí s dnešním stavem tak 

vyvstala otázka, jak bylo možné zvládnout veškeré opravy nejen časově a po 

odborné stránce, ale rovněž finančně, když dnes zámek nemá k dispozici 

hospodářství, které dříve na jeho provoz vydělávalo. Od majitele zámku jsem se 

dozvěděla, že oním hospodářstvím živícím zámek je dnes jeho firma, jejíž 

výdělky opravy spolehlivě spolykají. Část oprav se však majiteli podařilo uhradit 

z různých dotací.         

Dnes již plně zrenovovaným zámeckým unikátem je sloupová síň v chodbě 

zámku, jakožto ústřední bod celé budovy. Nejstarší stavbou zámeckého komplexu 
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63 
 

je zase kaple zasvěcená Panně Marii, sv. Florianovi a sv. Donátovi, jež pochází 

z roku 1758 a snoubenci zde mohou vstoupit do svazku manželského. Pro 

novomanželský pár, stejně jako pro svatební hosty jsou připraveny čtyři zámecké 

apartmány, ve kterých je možné nevšedně přenocovat.  Při nepřízni počasí 

mohou hosté na zámku ubytovaní využít k posezení zámeckou zimní zahradu a 

pozorovat venkovní cvrkot za skleněnými výplněmi, popřípadě si na témže místě 

zahrát kulečník. Ze zimní zahrady je možné vstoupit do zahrady francouzské či 

nahlédnout do anglického parku, které k zámku neodmyslitelně patří. Na zámku 

v Úsobí je tak možné splnit si vše, o čem se na státem spravovaných hradech a 

zámcích dá jen snít.   

Na zámeckých chodbách nenarazíte na šňůry odkazující člověka do 

patřičných mezí, ani na cedulky s nápisem „nedotýkat se vystavených exponátů“. 

Této skutečnosti můžete beze zbytku využít a vyzkoušet si každý jednotlivý kus 

nábytku a doplňků, které Jaromír Polák do zámku pořídil.   

Již při letmém seznámení se se zámkem máte pocit, že se zde čas milosrdně 

zastavil ve  30. letech minulého století, kdy ještě na českých hradech a zámcích 

byla elegance samozřejmostí. Období první republiky připomíná několik časopisů 

z té doby, volně položených v zámecké chodbě, kterými si návštěvníci mohou 

listovat, stejně jako dobový telefon či rozhlas. V zámecké garáži má majitel 

zámku zase zaparkovanou prvorepublikovou legendu Tatru 57, kterou se mu 

podařilo zprovoznit jako plnohodnotné vozidlo. Nyní je vůz díky šikovným rukám 

svého zachránce a všelijakým technickým vymoženostem dnešní doby v ještě 

lepší kondici, než když v šestatřicátém roce vyjížděl z výrobní továrny.  

Většina předmětů na zámku vystavených nebo užívaných je však staršího 

data, než zmíněné meziválečné exponáty. Jejich převážnou část majitel nakupuje 

na různých burzách a pak jimi zámecké interiéry vybavuje. Chodby a stěny čtyř 

zámeckých apartmánů zdobí paroží, dobová zrcadla, rytiny či olejomalby. Prostor 

vyplňuje nábytek pocházející ze své převážné většiny z devatenáctého století. 

Kromě historického mobiliáře atmosféru dotváří například i kůže z divočáka, 

nebo vycpaný rys odkazující na lovecké zvyklosti tradiční šlechty.  

Takto načančaný zámek dává lehce zapomenout, kolik času a práce musel 

jeho majitel nynějšímu stavu obětovat, a tak až samotné vzpomínky dokazují, že 

novodobí zámečtí pánové nemají, alespoň v počátcích svého snažení, na růžích 

ustláno.       
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Ke koupi zámku přiměl Jaromíra Poláka prostý důvod. S rodinou bydlel 

v Havlíčkově Brodě v bytě o velikosti 3 plus 1, a tak chtěl pořídit něco většího. 

Původně přemýšlel o koupi statku nebo hájovny, než ho pracovní povinnosti 

přivedly do Úsobí, kde mu místní pan starosta a zároveň známý v jedné osobě 

nabídl ke koupi zdejší zámek. V té době si však ještě neuměl představit, co by se 

zámkem dělal a ani po finanční stránce nebyla situace ke koupi nazrálá. Svou roli 

při rozhodování sehrál i desolátní stav zámecké budovy, díky kterému se 

v minulosti nepodařilo najít vhodného zájemce.  

Přes prvotní zamítavé úvahy Jaromír Polák do roka zámek koupil za milion 

korun, s vizí vybudovat zde sídlo pro svou rodinu. „Já musím mít celý život něco 

extra, nic normálního nemůžu mít. Mám rád zvláštní věci, staré věci,“ vysvětluje 

majitel další důvody, proč se rozhodl stát se zámeckým pánem na Úsobí.   

Když však zámek přebíral, měl do šlechtické parády hodně daleko. „Bylo to 

feťácké doupě, jezdilo se tu na motorkách, ani jedny dveře tady nebyly. V sálech 

byly propadlé stropy a poničené podlahy.“ Jediným a zároveň nejúčinnějším 

lékem proti dalšímu chátrání, který mohl zámku naordinovat, tak byla každodenní 

neúnavná práce, do které se pustil spolu s oddanými pomocníky – svými třemi 

syny.         

Před samotnou opravou však bylo třeba zkonzultovat plánované opravy 

s památkáři a stanovit si pravidla, neboť zámek je kulturní památkou a jako s 

takovou s ní nemůže být svévolně nakládáno. „S památkáři jsme se dohodli na 

základních věcech - že nebudu vytrhávat mramorové podlahy v sále a že tady 

nesmím dát plastová okna. Když jsem dělal fasádu, tak jsem budovu nahodil a 

pozval jsem je, aby to odsouhlasili“.      

Po konzultacích s památkáři přišla na řadu samotná rekonstrukce, kdy pan 

Polák se syny po nocích dřel za svitu halogenů umístěných na střechách. 

S nejmladším synem dělal v truhlárně šindele a starší synové opravovali střechy. 

Ráno však na majitele čekaly každodenní pracovní povinnosti, za kterými musel 

dojíždět do nedalekého Havlíčkova Brodu. „Přespával jsem na zámku, přičemž 

budík jsem měl na pytli s cementem vedle postele,“ vzpomíná na krušné začátky. 

  Z počátku rodinu Polákovu v obci většina lidí litovala a přála jí v jejím 

úsilí za záchranu zámku úspěch. Když však začala zámecká ruina nabývat na 

půvabu, místní obrátili.  „Lidé hned začali: „Honorace se schází na zámku“. 

Prvně mě to štvalo, bylo mi to líto, ale pak jsem si řekl, o čem si mají povídat. Ve 
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dvě hodiny končí ve firmách, o půl třetí jsou v hospodě. Dospěl jsem tedy 

k názoru, že nemá cenu se tím zabývat. Dnes, když se na zámku pořádají kulturní 

akce, Úsobští je nenavštěvují, přestože se vstupné pohybuje okolo třiceti až 

čtyřiceti korun. „ Nechodí z principu – abych nezbohatnul,“ míní Polák.   

  Pro zámeckou romantiku však nemají pochopení ani někteří rodinní 

příslušníci zámeckého majitele. „Po třiadvaceti letech manželství jsem se 

s manželkou rozvedl, protože život na zámku neustála. Před dvěma lety jsem se 

znovu oženil a má nová manželka to tady také nemůže vystát, takže nakonec tady 

žiju sám. Je tady kouzelně, takže ty důvody vůbec nechápu,“ kroutí hlavou Polák. 

Po rozvodu se majitel přestěhoval z horního patra zámku do přízemí, čímž 

zůstal celý vršek nevyužit, a tak se postupně rodila myšlenka na jeho zpřístupnění 

veřejnosti. Nejprve se v zámeckém areálu začaly organisovat svatby. Dnes se již 

na zámku každoročně koná celá řada společenských akcí, přičemž stálicí mezi 

kulturními událostmi je Úsobské kulturní léto, v rámci něhož probíhá množství 

zajímavostí od výstav, přes tradiční bitvu o Úsobský zámek. Součástí úsobských 

letních slavností jsou i tradiční závody veteránů- jak motorek, tak automobilů. 

V sálech zase bývají výstavy – minulý ročník byl věnován výstavě hodin, letos se 

zde vystavovaly kroje. Přesto tyto akce nejsou pro majitele zámku nikterak 

ziskové. „Velké akce zde pořádat nemůžete, protože zámek je na ně moc malý a na 

malých akcích zase nic nevyděláte,“ vysvětluje.     

Přes možnosti, které zámek nabízí, však není dle slov Jaromíra Poláka jeho 

potenciál plně využit. „Já nejsem v této branži vůbec žádný podnikatel, rozumím 

železu, ale nikoliv provozu zámku a reklamě s ním spojené. Jsem si ale vědom, že 

mi tu peníze leží na zemi, jen je zvednout,“ odhaluje slabou stránku věci. 

Přestože sám nemá dostatek času na správu zámku, najal na jeho propagaci 

mladé lidi, kteří se mají starat, aby vešel do obecného podvědomí, našel si svou 

klientelu a vydělával. I další povinnosti související s jeho chodem delegoval 

v letošním roce na nové zaměstnance, když najal správce a hospodyni na 

výpomoc.   

Do budoucna by však chtěl jít ještě dál a svěřit vedení zámku do rukou 

zkušeného správce, který by se zámkem podnikal, přičemž zisk z provozu by 

rovným dílem rozdělil mezi své tři syny. „Věřím, že zámek jednou bude velmi 

zajímavým cílem a na mně je, abych to do tohoto stádia dotáhnul,“ odhaluje své 

plány Polák.        



66 
 

Posloupnost vlastnictví zámku v rukou rodiny zajistil nynější majitel 

přepsáním nemovitosti na své tři syny, přičemž věří, že pod jejich vedením o něj 

bude dobře postaráno. Pokud by však některý ze synů chtěl prodat svůj podíl, 

musí ho přednostně nabídnout svým bratrům za konstantní částku sto tisíc korun – 

více by za svou třetinu nedostal.     

Díky bohatým zkušenostem, které Jaromír Polák při rekonstrukci zámku 

získal, by se dnes pustil do opravy zámku znovu a soudí, že zámky, o které se 

nikdo nestará, by měl stát přidělovat zadarmo a ještě jim pomáhat. „Když se 

podíváte, kolik zámků chátrá, kolik jich je určených k likvidaci, tak každý takovýto 

drobeček, který se zachrání je neskutečnou devizou pro společnost.“ Zároveň si i 

umím představit, že by se z novodobých vlastníků památek vyvinulo něco jako 

novodobá česká šlechta. Ale nedovedu si představit, jak by se to nastartovalo, jak 

by to začalo vznikat, jen vím, že by to bylo krásné.“  
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3.10  Zámek Vinařice 
60

 

 

Kdyby starobylé stěny vinařického zámku mohly vyprávět, jistě by se 

pochlubily svou dlouhou historií sahající do šestnáctého století, kdy byla zdejší 

tvrz přestavěna na pohodlnější zámek, jehož komfortu posléze využívalo množství 

majitelů pocházejících z rozličných urozených a později i neurozených rodů. 

V držení zámku se vystřídali Šelmberští, Cetenští z Cetna, Valdštejnové a Thurn-

Taxisové. Pokud dnes z nebeských výšin pozorují, jak se na jejich zámku 

hospodaří, musí být po dlouhé době opět spokojení, neboť se našel jejich více než 

důstojný nástupce - Jaroslav Jelínek- svého času několikanásobný vítěz rallye 

závodů, podnikatel a hlavně, od roku 2000, prostřednictvím své společnosti 

LAURETA AUTO a.s. majitel zámku.     

Vinařický zámek nacházející se 8 km od Mladé Boleslavi směrem na 

Nymburk je dnes opět representativním sídlem, které slouží nejen svým majitelům 

jako rodinná residence, ale v případě zájmu si může i veřejnost pronajmout 

zámecké prostory k pořádání společenských akcí všeho druhu.  

Zámku se však vždy nedařilo jako dnes. V roce osmačtyřicátém byl 

znárodněn a v průběhu padesátých a šedesátých let sloužil místnímu 

zemědělskému družstvu. V první polovině let sedmdesátých přešel do držení 

Státního ústavu písemnictví, který rozhodl, že zámek přebuduje na archiv, avšak 

ani tato ctihodná instituce nedbala na jeho stav a zámek tak nerušeně chátral dál. 

V roce 1991 zámek zrestituovali potomci posledního předválečného majitele a 

obratem ho prodali jedné firmě. Té posloužil jako zástava při bankovní půjčce. 

Půjčka ale nebyla splacena a tak zámek získala banka. Zámek tak ještě nějaký čas 

chátral, než ho pod svá ochranná křídla vzala rodina Jelínkova.   

Jaroslav Jelínek toužil po nemovitosti s vepsanou historií, neboť dle rodinné 

pověry koluje v žilách jeho a jeho rodinných příslušníků modrá krev. Přestože si 

pravdivost tohoto tvrzení nechá profesionály teprve ověřit, svůj důkaz hovořící 

pro oprávněnost rodinné legendy již má díky svým kolegům, kteří přišli na 

způsob, jak vnést do celé záležitosti světlo. „Jestli máš modrou krev, přesekneš za 

letu jablko,“ navrhli na jednom firemním večírku a dali mu do ruky šavli. „Vzali 

jablko, vyhodili ho až ke stropu a jak padalo, tak jsem tasil, jablko trefil a přesekl. 
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Všichni z toho byli paf a hned to zkoušeli po mně, leč nikomu se to už nepovedlo,“ 

vzpomíná majitel s úsměvem.        

I tato událost podpořila jeho touhu po nějakém vlastním zámečku. Aniž by 

však šel svému snu aktivně vstříc, možnost koupě se zanedlouho naskytla sama. 

Zámek na prodej nabízela jako zprostředkovatelka spolužačka jedné z dcer 

budoucího majitele. Cena však byla neúměrně vysoká a zamýšlená koupě tak byla 

odložena naneurčito. Za tři čtvrtě roku však ona zprostředkovatelka zavolala 

znovu s nabídkou odprodeje památky za sumu, kterou Jaroslav Jelínek původně 

navrhnul. Takové výzvě nešlo odolat a nová kapitola dějin vinařického zámku se 

začala psát na prahu třetího tisíciletí.        

Koupí nemovitosti vzal nový majitel na svá bedra velký závazek, neboť 

zámek není žádným drobečkem a už vůbec se v době převzetí nenacházel 

v dobrém stavu. Archív, který se ze zámku vystěhoval, nechal celý objekt velmi 

ledabyle zajištěný, čehož hbitě využili různí lapkové, kteří zde ukradli, co se dalo. 

Prostory bylo třeba kompletně vyklidit a odvětrat, neboť část zámku sloužila jako 

sklad hnojiv. Ze zámecké půdy, z které si holubi udělali nový domov, zase bylo 

třeba odstranit velké množství výkalů. V neposlední řadě čekal na nového majitele 

i úkol zbavit zámek socialistických představ o estetice a vrátit mu půvab, vlastní 

panským sídlům. „Původně byla v přízemí kaple, správcovské byty, krásné klenby 

a klenuté stropy a to vše se vybouralo. Na uvolněné místo se nandaly čtyřiceti 

centimetrové traverzy a vše se dalo do socialistického tvaru,“ vzpomíná Jelínek.

 Přestože byl zámek rekonstrukcí a úklidem ještě netknutý, chtěl se novopečený 

majitel zámku pochlubit své ženě, co pro rodinu koupil. „Přivedl jsem jí sem a 

říkám: Podívej, co jsme si koupili? Tak se podívala a říkala: Takovouhle 

pastušinu? Pojď, jedeme domů! A šest let se na zámku neukázala,“ popisuje 

Jaroslav Jelínek prvotní šok své ženy ze stavu, v jakém se zámek před renovací 

nacházel.         

Náročné úkoly související s rekonstrukcí byly dále komplikovány zásahy 

památkářů, které údajně připomínaly spíše zlý sen, nežli smysluplnou spolupráci. 

„Od samého počátku to byla úřednická mizérie, která by mi sama o sobě až zas 

tak nevadila, protože chápu, že památkáři mají nějakou svou vizi, jak má být 

s památkami nakládáno. Nejvíce mi však vadila arogance, absolutní absence 

pravidel slušného chování, nadřazenost, neochota a neschopnost dělat 

kompromisy. Poslal jsem stížnost až na ministerstvo, poněvadž mě jako člověka 
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ponižovali, řvali na mě, chodili sem, aniž bych o tom věděl, fotografovali si to tu,“ 

dodává majitel. Vzájemná nevraživost dále gradovala a jednání o podobě nové 

fasády tak bylo raději zadáno profesionálům, kteří svěřený úkol dotáhli do 

zdárného konce.       

Dnes je převážná část vnitřních prostor již nadobro odstřižena od své 

socialistické minulosti. Majitel zámku najal za tímto účelem nejprve architekta, 

nakonec se však na spolupráci nedomluvili a výsledná podoba zámeckých 

interiérů je tak dílem jeho dcer.  „Pan architekt nám svými nápady vyhovoval tak 

z osmdesáti procent, zbylý ch dvacet procent jsme si chtěli nechat pro sebe a 

vyšperkovat si zámek podle svého. To však odmítnul a tak jsme si to celé udělali 

podle sebe,“ dodává.  

Část vybavení a doplňků je starožitná, část si majitelé nechali vyrobit na 

zakázku. Vše je však perfektně sladěné a snad jen mírou opotřebení od sebe 

rozeznáte originál od nově vyrobeného kusu. K dokonalosti tak dnes zámku chybí 

už jen fasáda, která překryje poslední stopy let, kdy byl zámek jen schránkou na 

písemnosti a do jeho údržby se neinvestovalo.    

Duch místa však zámku automaticky nedodá jen jeho architektonická 

stránka ani cennosti zde uložené, ale život, který se v něm odehrává, a tak 

přestože si Jelínek s rodinou pořizoval zámek především k soukromým účelům, 

má i veřejnost, u příležitosti pořádání různých kulturních programů, možnost do 

zrekonstruovaných prostor občas nahlédnout. Této možnosti využívají především 

místní, kteří oceňují, že je zámek zachráněn a dělá čest obci. „Myslím, že jsem 

sem zapadnul a hřeje mě, že tu na mě nenahlížejí jako na novodobého 

zbohatlíka.“ Jako zámecký pán se však Jaroslav Jelínek dle svých slov také 

vnitřně necítí. „Spíše bych řekl, že jsem majitel zámku, nebo nemovitosti, kde je 

hrozně moc práce,“ uzavírá.           

Zámek je však svými dispozicemi doslova předurčen i k pořádání 

všelijakých akcí pro uzavřenou společnost a díky nádherně zařízeným 

apartmánům i ke stylovému ubytování, v obou směrech je však využíván spíše 

střídmě. „Děláme tu tak dvě akce měsíčně, protože dvě akce jsme schopni si 

zorganizovat sami. Například svatby na klíč zahrnující samotné oddání, focení, 

slavnostní oběd a ubytování tu máme určitě jednou za měsíc. Byl by zájem zámek 

více využívat, ale na to potřebujete minimálně tři zaměstnance, tři telefony, troje 
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mzdy a auto, a když se spočítá výtěžek z těch předešlých akcí, které tu byly, tak je 

to hospodaření stylem nula od nuly pojde,“ dodává majitel.   

V neprospěch četnějšího využívání hovoří i fakt, že každá akce, která se zde 

odehrává, se na stavu prostor podepíše. „Kdyby to byla hospoda, tak se ti lidé tak 

neopijí, ale v okamžiku kdy je to akce, tak je pití zdarma a to se to vždy zvrhne. 

Támhle se něco ulomí, tuhle se pozvrací stěna a tak dále.“ 

 Majitel přemýšlel i o zprovoznění zámecké vinárny, ale z obdobných 

důvodů od těchto představ upustil. „Spočítali jsme si, že by se to nevyplatilo. Když 

sem přijdou lidé a budou celý večer popíjet minerálku, tak vám to tržbu neudělá.“ 

Dnes již nedílnou součástí života na zámku Vinařice je i každoročně konané 

Vánoční troubení. Tato tradice vznikla více méně náhodou již před jedenácti lety, 

kdy Jaroslav Jelínek zámek koupil. Na Štědrý den pozval na zámek Pražské 

žesťové kvarteto, aby jemu a jeho rodině zahrálo pro zpříjemnění svátečního dne a 

umocnění vánoční atmosféry. „Sešli jsme se tady s rodinou ve čtyři hodiny 

odpoledne, sedli jsme si do křesílek a oni nám troubili. Pak jsme otevřeli okno a 

dva hudebníci troubili do kraje. Bylo to půvabné. V tom si má maminka všimla, že 

se pod zámkem srocují lidé, tak jsem se s nimi šel setkat a popřát pěkné Vánoce. 

Než jsem však všechny obešel, byl jsem v náladě, protože každý měl u sebe 

placatičku a dal mi loknout,“ vzpomíná majitel na počátky dnes již tradičního 

troubení.   

V létě už se Vinařičtí ptali, zdali bude o Vánocích zase troubení, čímž se 

postupně rodila tradice, která na vinařickém zámku zapustila hluboké kořeny. 

Když dnes přijedete na Štědrý den do Vinařic, bude vás zde kromě trubačů čekat 

horký punč, dárky od klientů nedaleké Psychiatrické léčebny Kosmonosy a skauti 

s betlémským světlem, které si budete moci odnést do svých domovů. Za 

příjemnou atmosférou však dnes již nejezdí jen lidé z bezprostředního okolí 

Vinařic, ale i lidé z Mladé Boleslavi a Prahy a jak majitel dodává, mnozí si této 

události cení natolik, že říkají: „na zámku ve Vinařicích nám začínají Vánoce.“ 

Naopak celoročním lákadlem je pro kolemjdoucí zámecká vyhlídka, ze 

které je doslova dech beroucí výhled do kraje, stejně jako pod zámkem se 

rozprostírající čtyřhektarový park vybízející k panským kratochvílím. „Vím, že 

když tu máme otevřená vrata, tak se sem jde spousta lidí dívat. Ale zpřístupnit to 

zatím zkrátka nejde.“ Přesto se již dnes blýská v tomto směru na lepší časy.  „Až 

bude hotová nová fasáda, předělám spodní sál na dokumentaristické museum 
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automobilových závodníků, poněvadž v mladoboleslavském museu k závodnické 

historii skoro nic není,“plánuje majitel a rozvíjí svou vizi: „Každému závodníkovi 

věnuji jednu dvě vitríny, které bude moci vybavit svými fotografiemi a trofejemi. 

Uděláme film o závodění a nechám ho tu na smyčce běžet, a pak by se to mohlo 

zpřístupnit. Najal bych nějakého důchodce, aby zde hlídal, nebo jsem i přemýšlel, 

že ti bývalí závodníci, kteří jsou dnes v důchodu, by se sem šli třeba rádi 

presentovat.“       

Aby byl zámek atraktivní i pro generaci nejmladší, uvažuje Jelínek, že spolu 

s otevřením výstavy o závodění do zámeckých sklepení instaluje exposici 

strašidel, aby si zde i děti přišly na své.        

Na zámku Vinařice je tedy v blízké a snad i vzdálenější budoucnosti, pod 

vedením nových majitelů, na co se těšit. „Tak za mě zámek určitě zůstane v naší 

rodině. Pak se uvidí, jak s ním dcery naloží, ale myslím, že jakmile ho teď po 

všech stránkách zabezpečím, tak už se do něj později nebude muset tolik 

investovat a na to, aby si dcery zaplatily jednoho správce a zahradníka budou mít 

vždycky.“        

Zámek se za dobu jedenácti let pod rukama svého nového majitele změnil 

k nepoznání a vyvíjí se, i co se využití týče. Původně rodinné sídlo začalo být 

zanedlouho využíváno k pořádání uzavřených společenských akcí všeho druhu a 

čas od času je rovněž dějištěm hudebních koncertů pro veřejnost. Do budoucna se 

uvažuje i o otevření musea automobilových závodníků, díky čemuž by se zámek 

mohl stát cílovým místem motoristických nadšenců. Zámek Vinařice tak pod 

vedením Jaroslava Jelínka na vavřínech vskutku jen tak neusne.  
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3.11  Zámek Železná Ruda
61

 

 

 V centru města Železná Ruda na Klostermannově náměstí stojí malý 

lovecký zámeček vybudovaný roku 1690 hrabětem Jindřichem z Nothaftu, který 

patří mezi nejstarší dochované stavby centrální části Šumavy. Jedná se o 

čtyřkřídlou přízemní budovu obklopující nádvoří se světle žlutou fasádou a 

červenou plechovou střechou s dochovaným výrazným vikýřem se dvěma okny. 

Zámek původně sloužil jako letní sídlo hrabat Nothaftů, kteří sem jezdili na 

lovecké výpravy. Později se ze zámečku stalo sídlo správy knížecích lesů a statků. 

Po roce 1945 byl zámek různě využíván, například jako jídelna, kuchyně, kino a 

naposledy pro zemědělské účely. Zámek postupně pustnul a byl určen k demolici, 

než jej v roce 2004 zakoupil a opravil soukromý majitel Zdeněk Bálek.  

I když Železnorudský zámeček není zámkem ve stylu zámku Hluboká nad 

Vltavou a najdete zde pouze malé místnosti bez tradičních zdobných prvků, 

všelijakých štukatur a fresek, které nepřežily minulý režim, stojí za návštěvu, 

neboť pod taktovkou nového majitele prošel náročnou rekonstrukcí, jejímž zlatým 

hřebem bylo otevření celoročně přístupného moto musea, lákajícího návštěvníky 

na prohlídku ojedinělých historických strojů.    

Zdeněk Bálek je nadšeným veteránistou a již pětatřicet let se věnuje 

historickým motocyklům, které sbírá. Svůj koníček začal od devětaosmdesátého 

roku provozovat profesionálně, když se rozhodl, že se o radost z nasbíraných 

exponátů podělí s veřejností. V úvahu připadala presentace formou příležitostných 

výstav nebo trvalých musejních exposic, přičemž druhý jmenovaný způsob dostal 

přednost, a tak byly zakoupeny prostory pro zřízení musea v Kašperských Horách, 

ke kterému následně přibylo museum v Bečově nad Teplou.   

Dvě musea se jevila jako dostačující a o dalších výstavních prostorách již 

ani nebylo třeba uvažovat. To však platilo jen do doby, než se Zdeněk Bálek 

dozvěděl o prodeji železnorudského zámečku, který byl vinou nevhodného 

využívání a neudržování na spadnutí. Přestože se již dříve zařekl, že do Železné 

Rudy kvůli invazi vietnamských trhovců nevkročí, zámečku mu bylo líto, a tak 

začal ruku v ruce s úvahami o jeho koupi své stanovisko přehodnocovat, zvláště 

když byl objekt nabízen za symbolickou cenu.    
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 Zdroj: Zdeněk Bálek, rozhovor ze dne 13. 6. 2011 (viz. CD příloha) 
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Nejdříve však bylo třeba zhodnotit skutečný stav nemovitosti a zvážit tak 

své reálné možnosti. „Pan starosta mi vždy předvedl jen kousek zámku s tím, že od 

dalších prostor nemá klíče. Posléze jsem pochopil, že mi ukazoval vždy jen část, 

abych to, co vidím, nějak strávil. Tušil, že kdyby mi ukázal všechny ty ruiny naráz, 

uteču,“ popisuje majitel.      

Poslední štací, která měla rozhodnout v prospěch či neprospěch koupě byla 

prohlídka sklepních prostor. Avšak to, co zde na budoucího majitele zámku 

čekalo, ho málem od koupě odradilo. První sklep byl po strop zanesen odpadky 

jakožto živoucí pozůstatek hospodaření místního zemědělce, který měl zámecké 

prostory pronajaté. „Ten pán například nechával otevřené střechy, aby tam mohli 

létat holubi, odpadky nechal vynášet do sklepa a tak dále. Při prohlídce nám 

krysy padaly za krk. Druhé sklepení zase bylo plné pilin prolezlých dřevomorkou. 

V návaznosti na to, co jsem viděl, jsem poprosil pana starostu, aby mi dal týden 

na rozmyšlenou, že to musím strávit. No ale nedalo mi to a po týdnu jsem říka: 

„Jo, já to beru, jdeme tedy na to!“        

Dalším důvodem koupě byla u Zdeňka Bálka i láska k historii jako takové. 

„Kdybych nedělal motorky, dělal bych něco jiného, protože mě zajímají obrazy, 

stará kola, kočárky, zbraně a zkrátka dějiny obecně. Tak vysloveně pro ten vnitřní 

pocit jsem se rozhodl zámek koupit a opravit. Samozřejmě kdyby to bylo větší, tak 

bych to asi nebyl schopen utáhnout, ale ono je to rozměrově tak akorát,“ 

vysvětluje majitel.        

Přestože byla koupě ujednána, zastupitelstvo začalo prodej zámečku 

blokovat a vypadalo to, že budovu neprodá, neboť někteří jeho členové začali 

spřádat plány, jak se zámkem naloží, i když dříve o prostory nejevili žádný zájem. 

Nakonec však místní starosta prodej zámku do soukromých rukou majitele Bálka 

uhájil s tím, že do smlouvy byly zaneseny podmínky vyhovující městu. Především 

se nový majitel zavázal, že v budově zámečku bude provozovat museum a 

v případě jeho prodeje bude mít město předkupní právo.     

Doba i průběh samotné rekonstrukce odpovídaly katastrofálnímu stavu 

zámku, a tak se spíše než o postupnou obnovu jednalo o nekonečnou anabázi 

náročnou na čas, peníze i vloženou energii. „Začátky byly doslova krušné. Pokud 

to šlo, tak jsem to s těmi firmami dělal, akorát o letních prázdninách jsem se 

musel věnovat Kašperskému muzeu, tak to jsem musel vysadit, ale jinak se 

neustále dělalo.  Dva roky jsem nežil, shodil jsem 15kg, prostě to byly šílené nervy 
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způsobené naprosto šílenými situacemi, kdy čtyři dny uklízíte sklep a vyvezete 50 

kubíků odpadků. Nebo čtrnáct dní se vyváží, vykopává a pak se to musí zase 

poskládat zpět, takže po měsíci práce zase nic není vidět,“ vzpomíná Bálek na 

období před šesti lety.    

Přestože je dnes zámeček z nejhoršího dávno venku, opravy nejsou 

definitivně ukončené. Každá zima se na stavu budovy vždy podepíše a na jaře tak 

čeká jejího majitele nové kolo oprav.       

Celou zámeckou obnovu komplikovaly i zásahy památkářů, kteří si přáli 

zachovat co nejvíce  původních prvků zámku. „Tak třeba v místnosti, kde je 

dnes expozice motocyklů, byla jedna podlaha dřevěná, ale kompletně 

ztrouchnivělá, přesto si památkáři přáli její zachování. Tak jsem dupnul a 

normálně jsem jí prošlápl. Říkám tohle už tu nemůžeme nechat, vždyť si tu někdo 

zlomí nohu. Takže pořád a pořád jsme se dohadovali, ale zase na druhu stranu 

musím říci, že byli docela vstřícní, vždy jsme nějaký ten kompromis našli,“ 

popisuje vzájemnou spolupráci majitel.         

Jako bezproblémovou nelze označit ani kolaudaci zámeckých prostor. „To, 

co předváděli hasiči, bylo naprosto nechutné. Museli jsme všechno předělávat. 

Když sem přišla hygiena, tak nám zase vytkli, že nemáme omyvatelné podlaží, ale 

kamennou dlažbu. Tak říkám: „Proboha jsme na zámku, ta kamenná dlažba tu 

vždycky byla, tak proč sem budu dávat omyvatelné obklady?“ Zlobí se majitel na 

úřednickou mašinérii a dodává: „Máme všude mraky úředníků, což je hrozné 

nadělení a ti přibývají a přibývají. A každý z nich musí ukázat jak je nesmírně 

důležitý a nepostradatelný. Takže jakákoliv změna užívání, je neskutečně 

problematická. Támhle Vietnamec nemusí mít nic, ten nemusí mít únikové cesty, 

hasicí přístroje, ten může všechno, krám otevřít v průjezdu, ale když to uděláte vy, 

tak vás hygiena zlikviduje a dostanete takové pokuty, že se z toho 

nevzpamatujete.“ 

Od památkářů získal Zdeněk Bálek dotace z havarijního střešního fondu, ale 

dle jeho slov následovaly tak přísné kontroly z ministerstva financí, že ho 

dokonale odradily od podávání dalších žádostí. „I když dostanu sto tisíc korun, tak 

v tom celkovém rozpočtu je to tak zanedbatelná částka, že se to vzhledem k té 

následné byrokratické šikaně vůbec nevyplatí.“ Stejně tak nežádal o dotace 

evropské, poněvadž nevěří v regulérnost jejich přerozdělování. Relativně 

nejmenší potíž skýtalo získávání dotací z Plzeňského kraje, odkud se podařilo 
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získat z Programu na záchranu kulturního dědictví a z Programu na podporu 

venkovského turistického ruchu určitý obnos peněz na opravy.     

Po rekonstrukci zámecké budovy se na zámek přestěhovala samotná 

expozice, která dnes návštěvníkům nabízí jak kolekci historických motocyklů a 

jízdních kol, tak i několik historických automobilů. Návštěvník zde může najít 

světové unikáty, které se dochovaly často v jediném kuse či pouze v několika 

málo exemplářích. K vidění jsou zde např. unikátní motocykl Gőrner Klatovy z 

roku 1921, řemenový Tyler z roku 1919, první vyráběný automobil Škoda na 

dřevěných loukoťových kolech a mnoho dalších. Expozice se každý rok doplňuje 

a rozšiřuje. V pravém křídle zámečku je umístěna expozice o historii lyžování na 

Šumavě a v severním křídle je možné shlédnout výstavu Český kráter.   

 Zámek se svými expozicemi však neslouží jen kultury chtivým turistům, ale 

rovněž svému majitel, který si z horního zámeckého patra vybudoval byt pro své 

příležitostné přespání a stal se tak novodobým zámeckým pánem se vším všudy. 

Přesto si navzdory bohulibé záchranné činnosti všeobecné sympatie 

nevysloužil a místní ho dnes vnímají třemi způsoby.  Jedni jsou rádi, že je zámek 

zachráněný a jsou za tuto skutečnost vděční, další ho posměšně nazývají hrabětem 

a poslední skupina žehrá, že město zámek do soukromých rukou vůbec prodávalo, 

k čemuž majitel dodává: „Kolik lidí je ve které skupině nevím, to nedokáži 

odhadnout, faktem je že když přijedou turisté, tak jsou rádi, že jsem dal zámek do 

kupy a drží mi palce. Sám hodnotí svou roli zámeckého pána jako jednu velkou 

dřinu, která tak nenaplňuje představy mnohých o rozmařilém, pohodlném a po 

všech stránkách zajištěném životě na zámku.      

  Je však třeba dodat, že dřina to nebyla rozhodně marná. Zámecké moto 

museum se svými expozicemi je dnes jedním z mála lákadel nabízející turistům 

kulturní vyžití v tomto příhraničním  koutě republiky. Přestože si své návštěvníky 

již našlo, mělo se dle slov majitele začít s podporou kultury a mimo lyžařských 

aktivit na Železnorudsku daleko dříve. Za hlavní problém považuje především 

skutečnost, že o českou klientelu zde nikdo nestál a krátkozrace se sázelo jen na 

německé turisty, což se městu z dlouhodobého hlediska velmi citelně nevyplatilo 

a způsobilo naprostý útlum cestovního ruchu.      

Rovněž hoteliéři po čtyřiceti letech socialismu neznalí principů tržního 

prostředí a elementární podnikatelské racionality mají na neblahém stavu svůj 

podíl,  jak vysvětluje majitel: „Po revoluci, když bylo za marku 33kč, sem Němci 
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začali jezdit ve velkém. Přijížděli se sem najíst, natankovat, pobavit se do 

nevěstinců, ceny tu pro ně byly směšné. Pak se přešlo na euro, čímž se ceny 

prakticky srovnaly a tak jsme se stali pro Němce naprosto nezajímaví a turistický 

ruch najednou mávnutím kouzelného proutku zmizel. Místní provozovatelé hotelů 

se zase chovali způsobem po nás potopa a hlavně rychle vyrejžovat. Žádné 

investice a český turista? No toho mi tu nechceme, kdepak, my jsme tu stavění na 

Němce. Když se dnes podíváte na který pension chcete, tak všechny jsou na 

prodej. Vlastníci je nedokázali budovat jako rodinné podniky a nedokázali 

investovat vydělané peníze do dalšího rozvoje. Německá klientela zmizela a ta 

česká tu udělaná není. Takže když teď Češi ke mně přijdou do musea, tak se po 

prohlídce nejdou podívat do města, protože tam nic kromě Vietnamců není.“ 

Sám majitel se propagací a cenovou politikou orientuje především na české 

návštěvníky, i když samozřejmě díky blízkosti německých hranic by zde rád viděl 

i klientelu německou. S tou je však dle jeho slov v jistém smyslu potíž. „Obecně 

se domnívám, že Češi jsou daleko kulturnějším národem, nežli Němci. České 

čtyřčlenné rodině není líto dát peníze za vstup, kdežto když sem za měsíc přijede 

sto Němců, tak si vstup v hodnotě dvou eur zaplatí v průměru tak dva z nich. Ale 

v okamžiku kdy jim nabídnu vstup zdarma, tak najednou mají zájem, jsou tam 

klidně tři hodiny, fotí seshora, zespoda, ze všech stran a najednou je to úžasný 

zážitek. Ale když mají zaplatit, tak to ne. Je pravdou, že trochu doplatili 

přechodem na euro a tím, že dotovali východní Německo, takže dnes šetří ještě 

více než Češi,“ hodnotí situaci Bálek. 

Nicméně i díky existenci nedalekého sesterského musea v Kašperských 

horách se daří dostat do Železné Rudy řadu návštěvníků, kteří se začínají 

významnou měrou podílet na nárůstu cestovního ruchu v této oblasti. Přesto je pět 

let provozu musea příliš krátkou dobou na to, aby figurovalo ve všech turistických 

průvodcích a mapách a dostalo se tak do podvědomí veřejnosti. I z tohoto důvodu 

se majitel snaží celý proces zviditelnění všemožně urychlit, leč naráží na neochotu 

kompetentních úřadů.      

Například instalace hnědých silničních cedulí upozorňujících na existenci 

musea se ukázala jako téměř nepřekonatelný problém. Přesto je majitel vytrvalý a 

již tři čtvrtě roku s příslušnými odbory Krajského úřadu o celé věci vyjednává. „V 

jižních Čechách to třeba jde, tam jsou hnědé cedule na všechno, na kdejaký 

barokní štít, na kdejakou kapličku. Za to v Sušici, Klatovech, to prostě nejde. A 
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zase je to jen o lidech.  Když jsem tu jednu ceduli chtěl prosadit alespoň v jižních 

Čechách, tak jsem všechny úřady objel a za 2 hodiny jsem měl všechny kladná 

stanoviska v kapse. Ale bohužel tam můžeme dát jen jednu, protože jižní Čechy 

jsou už hodně daleko. Takže jednu ceduli jsem vyřídil za 2 hodiny a tady si 

korespondujeme tři čtvrtě roku a nejsem schopen se hnout z místa, všude zamítavá 

stanoviska,“ popisuje majitel zákulisní těžkosti při propagaci zámeckého musea. 

Další symbolický boj s větrnými mlýny vede Zdeněk Bálek se státem 

a obcemi, ve kterých svá musea provozuje a zároveň upozorňuje na rozpor 

v přístupu ke státem zpravovaným kulturním institucím a těm soukromým. „Tak 

třeba v museu v Kašperských Horách platíme daň z nemovitostí, jako kdybychom 

tam měli autosalón a točili miliony. Dále se zavedlo stočné ze střech, takže ať prší 

či neprší, tak platíme dvacet dva tisíc. Než se tu vybere 22 tisíc na vstupu, tak to je 

velmi dlouhá doba. Kdežto státní musea jsou dotována státem a jsou osvobozena 

od daně z nemovitostí, pokud podléhají zvláštním předpisům. Ale soukromá 

musea, zámek, na to vám nikdo nedá. Takže pokud to půjde ještě dále, tak to pro 

nás bude naprosto likvidační a bude výhodnější to zavřít, vystěhovat a zrušit. Stát 

se k nám chová naprosto sprostým způsobem,“ shrnuje nelehkou pozici 

provozovatelů soukromých museí majitel. Přesto provoz všech svých museí 

včetně toho zámeckého bere především jako svého koníčka, na kterém lze jen 

těžko vydělat závratné sumy. Když si musea vydělají na provozní režie, je 

spokojen.             

Pomíjivá je dle vyjádření majitele i podpora kultury od obcí, neboť obměna 

zastupitelstva v čtyřletých intervalech s sebou může nést i zhoršení podmínek pro 

provoz soukromých kulturních subjektů.       

Přestože je majitel Bálek znechucen přístupem státu k soukromým museím, 

nevyužil lákavé zahraniční nabídky na provoz svého moto musea v Holandsku. 

„Přijel jeden pán, Holanďan a říká: „ Když to všechno odvezete k nám, my Vám 

tam zadarmo postavíme museum, jak velké budete chtít a bude nám ctí, že ho 

budete provozovat zrovna u nás.“ „ Já jsem ale do ciziny nechtěl, za prvé jsme 

přese všechno český patriot a za druhé, kdybych tam měl komunikovat s jejich 

úřady v jejich řeči, tak to by asi špatně skončilo. A pořád si najímat tlumočníka a 

řešit věci přes něj by zřejmě nedělalo dobrotu. Na celé záležitosti mě štve, že to u 

nás nefunguje podobným způsobem,“ dodává Bálek.      
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Přes všechny překážky ze strany úřadů, které Zdeněk Bálek musel překonat 

je zřejmé že, ho sbírání starých strojů, jejich opravování a následné vystavování 

musí nesmírně bavit, jinak by se těžko, i vzhledem k mizivé ziskovosti, rozhodl 

otevřít další pobočku v Železné Rudě. Úkol to byl o to nesnadnější, že nové 

výstavní prostory se měly nacházet v totálně zdevastované budově bývalého 

loveckého zámečku z konce sedmnáctého století, kterou bylo třeba kompletně 

opravit a připravit na novou úlohu musea historických motocyklů.     

Na celé záležitosti je chvályhodný zejména fakt, že město získalo nový 

turistický cíl a při té příležitosti byla nádavkem zachráněna i kulturní památka. 

Spojení příjemného s užitečným nikdy nebylo tak žádoucí a vítané jako právě 

v tomto případě.  
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4 Interpretace 

 

Jedenáct majitelů zámku, jejichž příběhy byly zprostředkovány na 

předchozích stranách, představuje heterogenní skupinu vlastníků, kterou přes 

zjevné odlišnosti mnohé spojuje. Zámek nezískali v restituci, ale sami si jej 

koupili a stali se tak novodobými zámeckými pány. Především se ale všichni 

zmiňovaní rozhodli zasvětit část svého života nápravě škod způsobených čtyřmi 

desítkami let všelidového socialistického vlastnictví tím, že investovali svůj čas, 

energii, osobní pohodlí a především nemalé finanční prostředky do záchrany 

zámeckých ruin. Polorozbořené zámky tak v nových majitelích získali odpovědné 

hospodáře, kteří se všemi silami snaží navázat tam, kde vývoj v době konfiskací a 

následného nevhodného využívání ustrnul.  

Předmětem koupě, rekonstrukce a hledání nového smyslu využití však 

v mnoha případech nebyly jen samotné reprezentativní budovy zámků, ale i 

bývalá zemědělsko hospodářská stavení a výrobní podniky neoddělitelně spjaté 

s dřívějším fungováním zámeckých velkostatků, jež zajišťovaly soběstačnost 

zámeckého dvora nejen po stránce vyživovací, ale například i v oblasti produkce a 

zpracování stavebních hmot. Tyto bývalé sýpky, stodoly, chlévy, konírny či 

pivovary majitelé rovněž zapojili do svých plánů a v jejich prostorách v souladu 

s využitím, toho kterého zámku umístily či teprve umístí doprovodné služby.  

Můj obraz zámeckého pána již před samotným výzkumem formovaly 

návštěvy soukromých zámků a také novinové články, pojednávající o záchraně 

památky, díky nimž jsem na současné vlastníky pohlížela jako na šik jakýchsi 

novodobých hrdinů, kteří vzdor času a všelijakým nástrahám, jež s sebou 

vlastnictví památky nese, vybojovali svému zámku nové místo na slunci. Tento již 

tak dost idylický obraz byl doplněn romantickými představami o životě na zámku.  

Tyto představy pravděpodobně vedly mé kroky na místa, kde se tito 

„srdcaři“ skutečně nacházejí, přičemž jedním z navštívených byl i cizinec, do 

České republiky přiženěný, který svým přístupem k opravě památky do zmíněné 

kategorie rovněž náležel. Avšak co se každodennosti zámeckých pánů týče, 

jednalo se tváří v tvář ke zde zaznamenaným příběhům o dosti vylepšený obraz 

takřka u všech majitelů.  
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Výchozí havarijní stav, který byl všem zámeckým objektům po letech 

nevhodného užívání společný, vlastníkům neumožňoval přímé nastěhování, natož 

jakési pomyslné spuštění veřejného provozu. Všechny jmenované zámky byly 

kompletně zdevastované a rozkradené, v interiérech byly vytrhané podlahy, 

poničené stropy, chyběla okna, dveře, a pokud zde zbyly, byly napadeny 

dřevokaznými houbami.   

Stejný obraz nabízel i pohled zvenčí. Děravé střechy a okapy, z kterých 

vyrůstaly náletové dřeviny, oprýskaná fasáda, rozpadlá hospodářská stavení a 

zarostlé parky a zahrady. To vše bylo potřeba dát do původního stavu, vybudovat 

nové rozvody plynu, elektřiny, vody a odpadů a zámek tak postupně vrátit do 

života.  

Ve světle uvedených skutečností, stejně jako z pohledu dnešních nároků na 

komfort, čistotu, nízkoenergetický a ekologický provoz nemovitostí, není 

vlastnictví zámku - alespoň z praktického hlediska - ničím záviděníhodným. 

Zámek jakožto členitě komponovaná stavba s množstvím věžiček, výklenků a 

zákoutí s tlustými kamennými zdmi a vysokými stropy veškerý provoz 

prodražuje, což nevyváží ani relativně nízká pořizovací cena zámeckých objektů, 

která umožnila zájemcům rekrutujícím se ze středních vrstev zámek si pořídit. 

Skutečný život současných vlastníků zámků je tak neporovnatelný s životem 

jejich předchůdců, stavebníků z řad šlechty, o jejichž pohodlí se v době 

předbřeznové staralo početné služebnictvo, pracující za stravu, nocleh a 

symbolický peníz. Zámecký pán jedenadvacátého století při dnešních cenách 

lidské práce již nemůže platit početné zaměstnance, kteří dříve zajišťovali chod 

zámku a tak se snaží většinu práce zastat sám za pomoci svých blízkých.  

Nazývání novodobých majitelů zámků zámeckými pány je tak jen jakýmsi 

pozlátkem či zkratkou, která však ani zdánlivě neodpovídá všeobecné představě o 

významu tohoto sousloví. Sami majitelé se necítí být v pravém slova smyslu 

zámeckými pány a označují se spíše jako majitelé zámků, nebo majitelé 

nemovitostí, kde je stále co na práci. 

Všichni zde jmenovaní osobně procházeli či stále prochází všemi etapami 

rekonstrukce od venkovních po vnitřní úpravy a zařizování a na svých sídlech tak 

vykonávají funkci zedníků, pokrývačů, údržbářů, zahradníků, později i manažerů 

či administrativních pracovníků a stávají se tak paradoxně spíše jakýmisi 

nevolníky svého zámku, byť tak činí dobrovolně. Všem těmto aktivitám věnují 
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v podstatě veškerý popracovní čas, víkendy i dovolené. Zámek je tak nakonec- či 

v některých případech teprve bude – v jisté míře – výsledkem představ jich 

samotných o funkčnosti, estetice a smyslu památky v jednadvacátém století.  

 Kromě ochoty obětovat na oltář záchrany zámku osobní volno, pohodlí a 

nemalé finanční prostředky je však, jak dokládají zde uváděné studie, nutná i 

odpovídající mentální výbava a odolnost, která je účinným hnacím motorem při 

záchraně památky. Kromě odvahy, trpělivosti, houževnatosti a ochoty učit se 

nový věcem jsou jmenovaní majitelé nadáni i jistou míru entusiasmu, bez něhož 

by šlo jen těžko financovat projekt s jistotou nenávratnosti investovaných peněz 

zejména u zámků využívaných k bydlení či kulturním účelům.  

Odměnou jsou však majitelům areály již plně zrekonstruované zámky, 

kterým k dokonalosti schází již jen málo, ale i takové památkové objekty, jimž se 

na lepší časy teprve blýská. Avšak všichni majitelé nehledě na stupeň obnovy, 

kterého k dnešnímu dni dosáhli, stáli jednoho dne na začátku oné nekonečné 

anabáze, jakou renovace zámku bezesporu je a rozhodovali se, pro jeho koupi.  

   

Někteří se stali zámeckými pány zcela cíleně na základě touhy vlastnit 

zámek, popřípadě jej komerčně či kulturně využívat. Někteří hledali originální 

bydlení nebo výstavní prostory. Další si jej koupili jako investici pro své děti, 

nebo z úcty k předkům, kteří na zámku v minulosti hospodařili. Část majitelů však 

původně neměla v úmyslu zámek si pořídit a až vlivem okolností se rozhodla pro 

jeho koupi. Žádný z vlastníků však zámek před veřejností zcela neuzavřel, ale 

v různé míře a různým způsobem jej zpřístupňuje veřejnosti, popřípadě jej z části 

či téměř zcela využívá i k vlastnímu bydlení.  

Veškeré investice na záchranu a následné zušlechťování byly majiteli 

hrazeny z příjmů z vlastní podnikatelské činnosti a v některých případech i 

v různé míře z dotací všeho druhu, přičemž nejštědřejším donátorem je v tomto 

směru jednoznačně Evropská unie.  

Někteří tak na dotacích z fondů Evropské unie vystavěli takřka celý projekt 

záchrany zámeckého areálu, jiní díky získaným penězům mohli financovat 

alespoň část jeho obnovy. Část majitelů o dotacích tohoto druhu uvažovala, nebo 

již má osobní zkušenost s jejich podáváním za sebou, avšak celá procedura, 

spojená s rozsáhlou administrativní náročností je od podobného kroku v 

současnosti i do budoucna odrazuje. V takovém případě si tito hospodáři museli 
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vystačit s vlastními příjmy, popřípadě žádali o finanční podporou český stát, který 

prostřednictvím Havarijního programu ministerstva kultury nebo s využitím 

Programu záchrany architektonického peníze poskytl.  

Stejně v některých případech majitelům posloužily i obce, města a kraje, 

které rovněž přispěly na pokrytí nákladů spojených s obnovou zámeckých areálů. 

Mezi zámeckými pány se však našli i tací, kteří využívání dotací striktně odmítají 

jako narušení rovného ekonomického prostředí, vše si financují sami a jsou tak na 

komkoliv nezávislí.  

Shánění prostředků na financování obnovy však není zdaleka jedinou 

překážkou, se kterou se majitelé potýkali či potýkají. Záchranné práce byly 

v případě zámků prohlášených kulturní památkou dozorovány státem, 

prostřednictvím Národního památkového ústavu a sítě jeho regionálních 

pracovišť, který sehrává funkci pojistky a dohlížitele nad zachováním prvků, které 

zakládají památkovou hodnotu objektu.  

Vlastníci kulturních památek jsou tak oproti majitelům běžných nemovitostí 

do jisté míry ze subjektivního hlediska znevýhodněni, neboť se svým majetkem 

nemohu nakládat dle svého uvážení, ale jakékoli stavební úpravy či dostavby, 

restaurátorské práce, barvu fasády nebo způsob využití zámku musejí konzultovat 

s památkáři, kteří na základě stavebně historického průzkumu rozhodnou, co je 

nutné bezpodmínečně zachovat, kde dbát na co možná nejvyšší možnou míru 

využití tradičních materiálů a postupů při rekonstrukci a naopak, kdy je možné 

ustoupit novému smyslu využití.  

Samotná idea památkové péče je přijímána kladně všemi zde uvedenými 

vlastníky, i když ve zkušenostech s jejím naplňováním se jednotliví majitelé 

rozcházejí, neboť průběh spolupráce mnohdy - kromě nereálných požadavků či 

očekávání jedné nebo druhé strany - významně ovlivňují i vzájemné sympatie či 

antipatie, které společnému úsilí mohou napomoci nebo jej na druhé straně i 

výrazně zkomplikovat.  

Majitelé, jejichž snahou bylo co nejvěrněji zprostředkovat a zakonzervovat 

mnohasetletou historii objektu, berou památkáře za spojence v úsilí za záchranu 

památky a nastavená pravidla přirozeně respektují a se vší důsledností naplňují. 

Oproti tomu vlastníci, kteří se chtěli vydat spíše praktickou cestou ve využití 

moderních materiálů a postupů více se hodících pro soudobý provoz, však po 
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svých zkušenostech spatřují v památkovém dozoru naopak brzdu svých snah a 

kritizují mnohdy vysilující boj s tím, co pojímají jako památkářský dogmatismus.  

Zlatou střední cestu představuje spolupráce na bázi kompromisů, kdy si obě 

strany vycházejí vzájemně vstříc a výsledkem je tak památka s co největší 

možnou mírou zachování historických prvků, která je však zároveň uzpůsobená 

možnostem majitelů a budoucímu využití.  

Skloubit tedy zachování historické substance zámku s jeho soudobým 

využitím bylo oříškem, který museli všichni majitelé opravující objekt se statutem 

kulturní památky na počátku rozlousknout. Nevýhody s tím spojené jsou však ze 

strany státu kompenzovány osvobozením vlastníků od daně z nemovitosti při 

provádění stavebních úprav, přičemž stejná výhoda platí pro zámky, které jsou 

zpřístupněny veřejnosti a slouží výchovně-vzdělávacím účelům. Z těchto důvodů 

většina vlastníků brány svých zámků před veřejností zcela neuzavřela, ale různým 

způsobem a v různé míře je zpřístupňuje.  

Před svým zpřístupněním však bylo třeba zrekonstruované zámky v duchu 

budoucího využití vybavit a nahradit tak původní mobiliář, který byl rozkraden, 

znehodnocen, popřípadě odvezen a vystaven na některé státem spravované 

památce. 

Do zámeckých prostor byl ve většině případů instalován historický nábytek 

zakoupený na burzách, bleších trzích či v antikvariátech, výjimkou však nejsou 

ani zámky vybavené na míru zhotovenými replikami dobového mobiliáře. Ve 

vzácných případech lidé z okolí zámku dokonce sami uvědoměle vrátili kus 

nábytku z původního vybavení, který si jejich rodina, po mnohdy divokém 

vyhnání posledních zámeckých majitelů, odnesla jako suvenýr, jenž zdobil dlouhá 

desetiletí jejich vlastní domov. 

 I když jsou zámecké prostory doslova předurčeny k zabydlení klasickým 

starožitným nábytkem, někteří majitelé se rozhodli pro netradiční propojení 

historické podstaty zámku s novodobým designem a svůj zámek moderně 

vybavili. Účelově zařízeny jsou naopak zámky sloužící k muzeálním účelům, jež 

poskytují zázemí vystavovaným exponátům. 

Majiteli vybavené zámky v duchu komerčního, kulturního či privátního 

využití navázaly na svou původní sídelní, reprezentační a výstavní úlohu a daly 

vzniknout rodinným sídlům, stylovým zámeckým hotelům, víceúčelovým 
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komplexům, museím, klasickému prohlídkovému zámku, ale například i využití 

tak neobvyklému, jakým je centrum balonového létání. 

V rámci zmíněných provozů jsou poskytovány služby zaručující alespoň 

částečnou finanční soběstačnost a pro novodobé vlastníky jsou jakousi moderní 

analogií k dřívějšímu hospodaření na velkostatku, jehož výnosy zámek živily.  

Kdo by však čekal, že z prodeje služeb plynou do zámecké kasy vysoké 

příjmy, které jsou za léta strávená obnovou objektů pro své majitele kýženým 

zadostiučiněním, bude nejspíš překvapen. Většina vydělaných peněz se vrací zpět 

na opravy, modernizaci či další rozvoj a míjí soukromé peněženky svých majitelů. 

Zámky si tak vydělávají svým specifickým provozem odpovídajícím 

požadavkům dnešní doby samy na sebe. Kupříkladu umístění služeb do interiérů 

zámků či přilehlých stavení je silným magnetem, na který zámečtí pánové v rámci 

svých podnikatelských ale i kulturních záměrů s úspěchem sázejí, neboť vědí, že 

historické prostory prodchnuté geniem loci pronikajícím ze silných zámeckých 

stěn vyzařují něco, co sebevýstavnější novostavby s množstvím nejnovějších 

technických vymožeností usnadňujících život nemohou nikdy nabídnout.  

Z tohoto faktu nejvíce těží a s úspěchem jej využívají zejména majitelé 

zámků adaptovaných na ubytovací zařízení s kongresovým, společenským a 

gastronomickým zázemím, kteří financují chod zámku z prodeje těchto služeb, 

stejně tak jako vlastníci multifunkčních zámeckých areálů, u kterých je nabídka 

služeb rozprostřena do více oblastí, ze kterých si zámek na sebe vydělává.  

 Zámecký hotel či pension se v tomto případě stává pro mnohé návštěvníky 

únikovým místem z přetechnizovaného a v lecčems i unifikovaného světa do 

světa řádu, pravidel a tradic, které zámek jakožto živoucí doklad a 

zprostředkovatel dob minulých symbolizuje. 

Život opravdového zámeckého panstva vám však v těchto zařízeních přes 

všechny proklamace nezprostředkují a málo kdo by po takovém dnes vlastně 

toužil. Člověk jednadvacátého století odchovaný ústředním topením, citlivý na 

chlad, pachy a úzkostlivě dbající na tělesnou hygienu by se jen těžko spokojil s 

chladnými a nevětranými zámeckými místnostmi bez potřebného sanitárního 

vybavení, a tak se vše v hotelových zámcích přizpůsobuje současnému běhu 

života.  

V konkurenci mezi zámeckými hotely sázejí zámečtí pánové nejen na 

exkluzivitu nabízených služeb, ale svým zaměřením chtějí nalákat i rozdílné 
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cílové skupiny. Někteří tak uzpůsobují zázemí zámku rodinám s dětmi, jiní 

nabízejí luxusní ubytování náročným klientům, další naopak sází na prosté spojení 

šlechtického sídla a venkovského prostředí, vzdáleného ruchu velkoměsta, kde si 

klienti-obklopeni přírodou-mohou netradičním způsobem odpočinout. 

Nabídku hotelových provozů doplňují i exkluzivní služby založené 

například na rodinné péči zámeckých majitelů, nebo na ukázce nelehkého 

obstarávání obživy v minulých staletích, s níž se návštěvníci mohou seznámit 

v autentickém prostředí hospodářských staveb zámku a na přilehlých zahradách.  

V kategorii zámeckých hotelových provozů je také rovným dílem dbáno na 

obnovení fyzických i duševních sil návštěvníků, čemuž je uzpůsobeno i zázemí 

zámku nabízející možnost využití vlastních sportovišť nebo odpočinkových 

aktivit v zámeckých wellness a balneo provozech.  

K relaxaci ducha je možné si na těchto místech vybrat i z příležitostné 

nabídky kulturních programů. Samozřejmostí bývá pronájem prostor a 

společenských sálů k pořádání konferencí, výjezdních zasedání, školících 

seminářů, koncertů, popřípadě k uskutečnění rodinných oslav všeho druhu. 

Všem majitelům zámeckých hotelových zařízení je zároveň společná snaha 

zatraktivnit svou památku opačným přístupem k návštěvníkům, než který je běžný 

u konkurence. Byť je tak zámecké ubytování spolu s výše zmíněnými službami 

v tuzemsku stále jistou raritou a velkým lákadlem, je do budoucna otázkou do 

jaké míry se majitelům provozujícím zámecké hotely podaří obstát v konkurenci 

obdobně využívaných historických památek, obzvláště v době jejich neustále se 

zvyšujícího počtu, jdoucího ruku v ruce s přibývajícími památkami v soukromém 

vlastnictví. 

Další formu veřejného provozu představují zámky zpřístupněné svými 

majiteli ke kulturním účelům formou prohlídkových okruhů a muzeálních 

expozic, jež seznamují své návštěvníky s dějinami zámeckých objektů, nebo 

s historií vývoje vystavovaných předmětů.  

Tito majitelé se, stejně jako vlastníci komerčně provozovaných zámků, 

snaží dle svých vlastních slov nabídku služeb udržovat nejen na vysoké úrovni, 

ale zároveň ji i rozšiřovat, aby se zámek nestal místem, které stačí vidět jen 

jednou za život. Kromě nových programů sloužících k opětovnému přilákání 

návštěvníků majitelé leckdy zaujmou i netradiční výstavou či výkladem k obnově 
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zničené památky a návštěvníci tak mohou být alespoň zprostředkovaně přítomni 

znovuvzkříšení památky, v níž se právě nalézají. 

Samostatnou kategorii tvoří zámky využívané převážně k obytným účelům. 

Přestože se najdou i majitelé, kteří dávají přednost bydlení mimo zámek, který tak 

může beze zbytku sloužit veřejnosti, většina jej alespoň příležitostně obývá. 

Někteří vlastníci, kteří nebydlí v dané lokalitě a na zámek musejí dojíždět, si v 

jeho prostorách zřizují většinou střízlivě zařízené soukromé byty k 

příležitostnému přespání, ostatní však mají pro sebe a své rodiny vyčleněné 

soukromé prostory, které jsou někdy plně, jindy z části zařízeny stylově 

zámeckým nábytkem a doplňky, takže se zde cítíte zcela jako na zámku.  

Mezi majiteli jsou však i tací, kteří si zámky pořizovali výhradně pro vlastní 

bydlení či firemní využití a s veřejným provozem nepočítali. Tlak veřejnosti na 

zpřístupnění je nicméně donutil změnit plány a dnes se tak na těchto místech ve 

spolupráci s obcí pořádají akce pro širší veřejnost jako například oslavy 

Velikonoc či Vánoc na zámku, popřípadě hudební či divadelní představení, jež 

oslovují především místní obyvatele. Stejně tak je zde možné uspořádat oslavu, 

firemní večírek či svatbu.  

Právě pohádkové svatby se staly velice žádnou službou na takřka všech zde 

jmenovaných zámcích. Většina majitelů na tuto vysokou poptávku obratně 

zareagovala a umožňuje každoročně desítkám párů vstup do svazku manželského 

v prostorách svého zámku. Oproti státním památkovým objektům, kde většinou 

vládne přísný pořadníkový systém svatebních obřadů, a následného focení 

odměřeného několika desítkami minut, nabízí majitelé soukromých zámků svatbu 

na klíč dle přání klientů. V intimní atmosféře šlechtického sídla je tak 

novomanželům a jejich svatebnímu doprovodu umožněno strávit celý svatební 

den i noc. 

V porovnání se státními hrady a zámky vycházejí soukromí vlastníci svým 

hostům vstříc i prodlouženou otevírací dobou a větší volností, kdy je možné 

v interiérech fotografovat, natáčet a leckdy se i dotýkat vystavených předmětů.  

Soukromé zámky tak svou nabídkou vhodně doplňují zavedené státní památky 

v jednotlivých krajích a kromě zprostředkování kousku minulosti nabízejí vždy i 

něco navíc. 

Obnovené a alespoň částečně zpřístupněné zámky jsou však přínosem i v 

širším slova smyslu. Jejich zapojení do cestovního ruchu má vliv nejen na oživení 
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regionu, ale především na život obce, v jejímž katastru se nacházejí. Turismus, 

který tak prostřednictvím zámků proniknul i do takřka neznámých vesniček a 

rozšířil nabídku ubytovacích a kulturních služeb tradičně situovanou do větších 

měst, vytváří nové pracovní příležitosti, z čehož těží především místní, kteří zde 

mohou získat zaměstnání.  

Z přílivu návštěvníků pochopitelně mohou profitovat i živnostníci – 

provozovatelé restaurací, hoteliéři či prodejci, kteří v dané lokalitě nabízejí své 

služby. Občasné hudební či divadelní programy zde pořádané mají zase vliv na 

vzestup kulturního života v obci a jsou tak nesporným přínosem pro místní 

obyvatele.  

Byť se žádný ze zde studovaných zámků netěší masové oblibě veřejnosti, na 

jakou jsme zvyklí u vybraných státem spravovaných památek, všechny mají 

možnost být, pokud se tomu již tak nestalo, vyhledávanými regionálními kulturně 

společenskými centry. V neposlední řadě se opravený zámek opětovně po letech 

stává chloubou a středobodem obce a je tak užitečný každému, kdo dokáže ocenit 

jeho estetický přínos v moderní zástavbě. 

I když se tak za každým zde jmenovaným a znovuoživeným zámkem skrývá 

životní příběh konkrétního majitele, je na novodobé zámecké pány pohlíženo jako 

na skupinu osob, jíž jsou okolím na základě dějinných zkušeností, vlastní ideové 

orientace a konkrétních zkušeností přisuzovány určité souhrnné charakteristiky. 

Ty vycházejí i ze samotného vnímání slova zámek, který byl po dlouhá staletí 

díky svému velkorysému řešení znakem bohatství a pohodlného života jeho 

majitelů.  

Zámek je tak většinově vnímán jako národní stříbro uchovávající a 

dokumentující uměleckou a architektonickou vyspělost jednotlivých věků, jež 

zprostředkovává minulost současníkům i generacím následujícím a je tak 

považován za nedotknutelný veřejný statek. Zapomíná se však, komu a k čemu 

zámky původně sloužily, a proto jsou dnes soukromí vlastníci navazující na 

původní funkce zámků, byť modernizovanou formou, dle svých slov leckdy 

přijímáni s rozpaky. Stát je tak v tomto případě v očích veřejnosti stále 

důvěryhodnějším a předvídatelnějším vlastníkem, než-li soukromník, u kterého 

nikdo dopředu neví, jak se ve vztahu k památce zachová. 

Vlastní přístup k novodobým vlastníkům je tak nejčastěji tvořen směsicí 

idealizovaných představ o životě na zámku, a zároveň stereotypem v myšlení, kdy 
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každý kdo něco vlastní je automaticky vnímán jako zločinec, v lepším případě 

zbohatlík.  

Tyto předpoklady projektované do novodobých zámeckých vlastníků však 

mnohým uzavírají cestu k poznání, že i docela obyčejní lidé se mohou díky 

plnému odevzdání se záchraně památky, stát zámeckými pány.  

Majitelé si nicméně skrze opravené zámky vysloužili od značné části 

veřejnosti obdiv a přízeň. Místní bývají rádi, že po desetiletí rozpadající se zámky 

jsou konečně opraveny, návštěvníci zase dokáží ocenit tamní nabídku.  

Právě s turistickou nabídkou úzce souvisí i otázka propagace, jejíž intenzita 

odpovídá zájmu majitelů na zpřístupnění objektu. Základním prostředkem, kterým 

jednotlivé zámky vcházejí ve známost, jsou vlastní webové stránky, obvykle 

provozované v několika jazykových mutacích, jež informují o šíři nabídky služeb 

či programů. Bezplatné zviditelnění rovněž nabízí rozhovory majitelů s redaktory 

regionálního tisku či rozhlasu o aktuálním dění na zámku či připravovaných 

programech, které je možné kdykoliv dohledat i v elektronické podobě na 

internetu.Stejným způsobem majitelům slouží i webový turistický portál Kudy 

z nudy provozovaný Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, jejímž 

cílem je podpora domácího cestovního ruchu.  

Jednorázový, ale o to účinnější prostředek, zvyšující povědomí o konkrétní 

památce, představují informační reportáže s majiteli zámků, v rámci televizních 

publicistických pořadů, které vždy stojí za momentálním zvýšením návštěvnosti 

dané památky. 

Na presentaci některých zámků se rovněž podílí instalace kulturně 

turistického značení na dálnicích a silnicích v podobě tzv. hnědých cedulí 

upozorňující na existenci památky v dané lokalitě, jež má projíždějící nalákat 

k prohlídce.  

Neplacenou formou zviditelnění, která je pro některé majitele stěžejní 

formou propagace, je šíření dobrého jména zámku prostřednictvím spokojených 

návštěvníků, kteří informace o kvalitě poskytovaných služeb předávají dále a 

lákají tak nové návštěvníky k prohlídce či k ubytování. 

Samostatnou kategorii představuje placená marketingová podpora v podobě 

placené inzerce, reklamních spotů v radiu, či soukromých cedulí u silnic 

informující o blízkosti památky, které využívají majitelé převážně komerčně 

využívaných zámků. 
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Na existenci svých zámků chtějí upozornit i vlastníci, kteří jsou zatím 

s rekonstrukcí teprve na počátku, ale do budoucna veřejný provoz plánují. 

Zájemci jsou v tomto případě se zámky seznamováni například pomocí 

improvizovaných prohlídek s komentářem k právě probíhajícím opravám, které 

jsou situovány do již zajištěných částí zámeckého komplexu. Prezentace objektu 

tak probíhá současně s prováděnou rekonstrukcí a spíše než zámecké návleky zde 

využijete pevnou obuv. 

S otázkou propagace souvisí i členství některých vlastníků ve společenství 

sdružující soukromé majitele historických sídel – Asociaci majitelů hradů a 

zámků-jejímž hlavním cílem je záchrana historických památek v privátním 

vlastnictví.  

Mezi členy Asociace, kterými jsou kromě několika zde zmiňovaných 

majitelů i další novodobí zámečtí pánové a restituenti z řad šlechty, dochází mimo 

jiné i k vzájemné výměně zkušeností z oblasti záchrany, oprav a údržby 

historických sídel, ale zároveň jsou zde koordinovány kroky ke společné žádosti o 

dotace a společné prezentaci zpřístupněných památek. 

Oproti tomu existují samozřejmě též majitelé zámků., kteří netouží být 

kdekoliv organizováni a celý proces obnovy, využití a propagace si řídí výhradně 

sami za pomoci svých rodin. 

Obě tyto skupiny zámeckých majitelů nicméně spojuje pocit uspokojení nad 

zdoláváním výzvy, jakou je projekt obnovy staletí starého objektu, který všem bez 

rozdílu otevřel nové obzory v mnoha oborech lidské činnosti, díky čemuž došlo 

k úzkému sepětí mezi majitelem a jím zachráněným zámkem. Pro mnohé je tak 

jejich zámek celoživotním programem a nikdy nekončícím dobrodružstvím, které 

by si, i přes všechna negativa, byli ochotni zopakovat znovu v jiných podmínkách.  

Výjimku zde tvoří majitelé, kteří část svého života prožili za hranicemi 

socialistického Československa, ve svobodné části světa. Jejich pohled a 

hodnocení průběhu komplexní obnovy památky posuzují prizmatem zkušenosti 

fungování věcí ve vyspělých demokraciích, a proto vnímají mnohem zřetelněji 

škody napáchané komunistickou érou na charakteru lidí, které se následně 

promítají ve veškerém jejich konání a jednání. Tato frustrace ze zdejších poměrů 

umocněná znalostí života na Západě zapříčinila nechuť těchto vlastníků přistoupit 

na hypotetickou možnost opakovat projekt záchrany zámku v českých 

podmínkách.  
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Byť je tato kritika ze strany vlastníků nepochybně oprávněná, odhlíží od 

dějinného vývoje českých zemí od roku 1939, který byl až na krátké tříleté 

intermezzo mezi léty 1945-1948, určován vlivem totalitních diktatur. Po půlstoletí 

nesvobodného vývoje tak bylo nereálné očekávat, že se země během uplynulých 

dvaceti let postkomunistické transformace stane ukázkovou demokracií bez vlivu 

dědictví totalitních dekád. 

Přestože má tak naše země před sebou ještě dlouhou cestu, než se zbaví 

všudypřítomného odkazu komunismu, nabízí se v souvislosti s novodobými 

vlastníky zámků otázka ryze teoretická obtížně realizovatelná v republikánském 

zřízení, týkající se možného vzniku novodobé české šlechty, jež by z této nově se 

rodící vrstvy mohla vzejít.  

Ačkoliv je zřejmé, že samotný zámek z člověka šlechtice nedělá a takové 

pojmenování je třeba si zasloužit konkrétními činy nebo alespoň dlouhým 

rodokmenem, byla i stanoviska k této eventualitě ze strany majitelů veskrze 

rezervovaná a považovaná za přežitek, na který v republikánském zřízení již není 

možné navázat. Našli se však i tací, kteří by podobný vývoj uvítali jakožto návrat 

k přirozené hierarchizaci společnosti zničené minulým režimem.  

Již dnes však má status zámeckého pána své výhody a je do jisté míry i 

prestižní záležitostí, neboť obdaří každého takto titulovaného jedince jistou 

aureolou výjimečnosti. Každý se tak rád seznámí se skutečným zámeckým pánem, 

každý si rád potřese rukou s někým, kdo se stal nedílnou součástí staletí starých 

objektů a vlastní hmatatelný kus české historie.  

Domnívám se, že toto na jedné straně prestižní postavení zámeckých pánů a 

na druhé chuť části veřejnosti setkat se s lidmi odlišujícími se od většiny 

představuje i v tak rovnostářské společnosti, jakou je ta česká, jakousi podvědomě 

zakořeněnou potřebou po tradičním rozdělení rolí ve společnosti.  

Přesto je na předvídání vývoje tohoto fenoménu u první generace vlastníků 

příliš brzy a až čas ukáže, zdali se u dalších pokolení vytvoří kontinuita 

vlastnictví, jež s sebou ponese i rodový závazek péče o zděděnou nemovitost a 

odpovědnost za jeho správu, jako tomu bylo a je u šlechty tradiční.   

 I kdyby se však soukromí vlastníci zámků nestali jakousi novodobou 

českou šlechtou, mohou být již v druhé generaci položeny základy rodů, jež se 

stanou ukázkovými majiteli historických objektů, a být tak pro ostatní vzorem 

hodným následování.  
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 S případným vznikem novodobé české šlechty souvisí i zmíněná otázka 

předávání majetku dalším generacím. Míra úspěšnosti přípravy potomků na 

budoucí roli majitelů rozhodne, zdali majetek zůstane v rukou rodiny, popřípadě 

stane-li se svým prodejem rychlým zdrojem lehce nabitých peněz.  

Svou renesanci dnes zažívá, s ohledem na zde zachycenou zkušenost, 

staletími prověřený model, kdy má majetek připadnout nejstaršímu z dětí, které 

tak převezme starost o jeho správu, aby se tak dědictví dále nedrolilo. Někteří 

majitelé jsou ovšem v tomto ohledu benevolentnější a rádi předají majetek 

kterémukoliv z dětí, jež jej bude ochotné dále obhospodařovat.  Najdou se však i 

liberálové, kteří své děti k podobné zodpovědnosti a priori nevedou a další osud 

majetku je tak v tomto případě nejistý. 

Budoucnost zámků tedy záleží na tom, do jaké míry se současným 

majitelům podaří vštípit svým potomkům odpovědnost za majetek, který jednoho 

dne převezmou a nakolik dědici získají vztah k majetku, o který se  v některých 

případech sami nezasloužili. 

Většina zde uvedených majitelů však neponechává tuto otázku náhodě a své 

potomstvo s ohledem na věk do chodu zámku zapojuje. Dospělé děti se tak 

nezřídka účastní rekonstrukčních prací, zařizování interiérů, popřípadě se 

spolupodílí na organizaci jednotlivých programů nebo společenských a kulturních 

událostí, aby tak nahlédli do zákulisí provozu a jednoho dne mohli na své rodiče – 

nynější majitele – plynule navázat. Oproti tomu malé děti jsou pro své pozdější 

působení formovány již pouhým životem na zámku a pozorováním svých rodičů 

při zvládání každodenních úkonů spojených s jeho chodem. 

Zdědí-li však potomci jednoho dne po všech stránkách zajištěný „podnik“, 

nečeká je již tolik práce jako generaci jejich rodičů, která stále musí vyvíjet 

značné úsilí, aby své zámky, v případě jejich veřejného využití, plně etablovala na 

trhu cestovního ruchu. Avšak v případě, že bude jejich snaha korunována 

úspěchem, bude následující generaci majitelů dopřáno více si užívat příjemných 

stránek, které vlastnictví zámku skýtá. 

Otázkou nicméně zůstává, nakolik je daný projekt fungování zámku 

udržitelný i pro další generace, a zda tak nehrozí, že se postupem času přežije a 

zámek bude muset být adaptován k novým účelům, popřípadě nebude-li vlivem 

svého nevyužití opětovně odsouzen k postupnému zániku. 
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Přes tyto oprávněné námitky, stejně jako s přihlédnutím ke všem zde 

zmíněným nevýhodám spojeným s přeměnou zámeckých areálů se nabízí otázka, 

zdali jmenovaným majitelům stojí za to zámek vlastnit. Pro samotné vlastníky je 

tato otázka bezpředmětná, poněvadž se shodují, že zámek jejich životům více dal, 

nežli vzal, i když v otázce položené formou finanční uzávěrky by tomu bylo 

přesně naopak.  

Onou přidanou hodnotou, která v očích majitelů činí projekt uspokojujícím, 

je únik z pohodlí kanceláří do venkovského prostředí s čerstvým vzduchem, kde 

v rámci revitalizace zámeckých areálů není o fyzickou námahu a pohyb nouze. 

V rámci těchto činností majitelé leckdy přišli do styku i s původními postupy a 

osvojili si je do té míry, že by se památkové péči mohli sami věnovat na 

profesionální úrovni.  

Tyto řemeslné práce spolu s péčí o zámeckou zeleň jsou tak oproti módním 

vlnám volajícím po znovuoživení přirozeného způsobu života neostentativní 

formou návratu k tradičním činnostem, které byly člověku po staletí vlastní. Jejich 

zvládnutí přináší majitelům nejen dobrý pocit ze sebe samých, ale zároveň i 

hmatatelný výsledek, který je tak zároveň i nositelem nového smyslu a funkce 

zámku v dnešní době. 

A tak přestože v některých případech souvisela koupě zámku primárně 

s podnikatelským záměrem, projekt obnovy se u všech majitelů změnil v úzký 

osobní vztah k památce. Zámek je tedy nepochybně dobrou duševní investicí, 

která se svému majiteli vrací mnohonásobně rychleji, než investice finanční.   

Důležitou roli zámek sehrává i ve vědomí lidí, kteří nejsou na žádné 

památce tak úzce zainteresováni jako všichni zde jmenovaní majitelé. Právě 

zámek bývá pro některé lidi nedostižným snem a je tak častou předlouhou při 

zařizování vlastního bydlení, což svědčí o tom, jaký dopad má jeho estetická 

hodnota na naše vnímání. Někteří tak touží po nápodobě zámeckých interiérů, jiní 

jdou však ve svých snahách ještě dál a přizpůsobují vzhled svých domů 

skutečným zámkům, aby se zde tak mohli cítit jako skuteční zámečtí pánové.  

I když už dnes není takřka možné stavět v takových objemech jako dříve, 

přizpůsobuje se stavba finančním možnostem svých investorů. Nedostatek peněz 

na velké pozemky či ušlechtilé materiály, z kterých se dříve stavělo, je tak 

kompenzován o to větší zdobností ve využití historizujících prvků. Množství 

všelijakých věžiček, cimbuří, zdobného zábradlí, kašen a balkonů, má vzbuzovat 
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zdání luxusu a ušlechtilosti a připomínat zámecké sídlo. Tento stavební styl, 

posměšně nazývaný podnikatelské baroko, tak produkuje jakési zámecké 

karikatury lidem toužícím před světem demonstrovat svůj sociální status. 

Přesto i tato zvulgarizovaná nápodoba dokazuje, jak je zámek v naší 

kolektivní paměti pevně ukotven, přičemž se nejedná jen o jeho sídelně-

representativní odkaz. Zámek byl v minulosti leckdy i hospodářským a 

administrativním centrem panství, které jako správní jednotka zahrnovalo města, 

vesnice, lesy, ale i poddané, kteří zde hospodařili. Zámky jako lokální centra moci 

tak u poddaných budily úctu, která přetrvala i po zrušení vrchnostenské správy 

roce 1848.  

Stejně tak i dnes, když už zámky neslouží účelům, pro které byly budovány, 

přitahují svým dějinným odkazem pozornost návštěvníků, a jsou tak hojně 

vyhledávaným turistickým cílem. I z tohoto důvodu je dění kolem zámků pro lidi 

stále přitažlivé a se zájmem tak sledují i přístup k opravě památek v režii 

soukromých vlastníků, kteří přes prvotní skepsi svého okolí nad uskutečnitelností 

náročného projektu obnovy dokázali proměnit vzdušné zámky v zámky skutečné. 

Přesto nelze ani s přihlédnutím ke zde uváděným příběhům s obecnou 

platností tvrdit, že co zámecký pán, to odpovědný vlastník, o čemž svědčí i v tisku 

čas od času zveřejněné případy zámků, které jejich soukromý majitel nechává bez 

jakýchkoliv zásahů na pospas osudu. Často však ani opravené zámky, u nichž je 

vyvíjen enormní tlak na ziskovost, nejsou dobrou vizitkou svých majitelů. 

Ani privatizace památek tak není samospasitelným řešením a všelékem a 

vždy záleží na posouzení konkrétního případu. Zároveň je ale jediným šířeji 

uplatnitelným způsobem, jak zachránit množství dalších zámků čekajících 

v mnohdy nevyhovujícím právním stavu či právní nejistotě (dané například 

nevyřešenými restitučními nároky) na svou obnovu.  
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5 Závěr 

 

Pro českou společnost jsou soukromí majitelé zámků novým fenoménem, 

jehož vznik byl umožněn změnou politických poměrů v zemi po roce 1989. Pro 

památkovou péči jsou tito vlastníci zase novým subjektem přinášejícím positivní 

posun v péči o památky, ale mnohdy i jedinou nadějí, jež může chátrající zámky 

zachránit. Zámečtí pánové jsou ale i symbolickým pojítkem s dlouhou dobou 

trvání Českého království, jehož odkaz je prostřednictvím jich samých a zámků, 

které vlastní, udržován stále při životě.  

Tato monarchistická tradice, kterou se ani komunistům nepodařilo, přes 

veškerou snahu, v očích veřejnosti zcela zdiskreditovat, je majiteli zámků 

obnovována a nabízena veřejnosti, jež na nostalgické znovuoživování „starých 

dobrých časů“ v podobě „královských pobytů“, nebo „zámeckých slavností“ slyší 

a je za ně ochotna utratit i nemalé sumy peněz.  

Všem zde jmenovaným se tak podařilo připravit po desetiletí nedůstojně 

využívané zámky na novou úlohu v životě společnosti. Avšak novou úlohu získali 

spolu se zámky i jejich vlastníci, kteří na sebe vzali závazek celoživotní péče a 

stali se tak správci nemovitostí, které jsou významným dokladem historického 

vývoje a životního způsobu minulých staletí.  

Vlastnictví zámku je pro většinu zde uváděných majitelů spíše o návratu 

k tradicím či chceme-li ke kořenům, nežli o dobré investici, i když v případě 

zámků určených k podnikání se za několik let může ukázat, že se vložené peníze 

zhodnotí a zámek tak bude možné označit i za dobrou investicí i ve smyslu 

finančním. Na posouzení pravdivosti této hypotézy však bude potřeba uplynutí 

delšího období a uskutečnění nového výzkumu, který by výše zmíněné potvrdil či 

vyvrátil.   
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