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Úvod
„Již zdaleka svítí mezi lesnatými vrchy nad lučnatými údolími, na něž jest
krajina Nepomucká bohata, bělavé stěny zámku Zelenohorského, od počátku tohoto
století každému vzdělanci u nás známého. Poloha jeho na vysokém vrchu činí jej
malebným, les na bocích hory s procházkami svými a veselým zpěvem ptactva řadí jej
mezi půvabná a příjemná místa a konečně vábí upomínky na doby jeho minulé a slavný
klášter, který pod ním stával, k prohlédnutí jeho i okolí. I jest Zelená Hora, ač nejednou
byla přestavována, přece dosud obrazem staročeského, přírodou a uměním opevněného
hradu, jestliže se na ni zrakem cvičeným pohlíží.“1
Zámek Zelená Hora se nachází ve zvlněné kopcovité krajině západních
Čech, zhruba třicet tři kilometrů jižně od Plzně. Vypíná se na stejnojmenném kopci
nad městečkem Nepomukem a tvoří dominantu širokého okolí. I dnes už z dálky
Zelenou horu s blyštící se kupolí věže zámku na vrcholu zahlédnou všichni lidé
projíždějící Nepomuckem, opravdu se zdá, jakoby je vítala a vybízela k zastavení.
Kopec Zelená hora se zámkem dokresluje panorama města a dotváří romantickou
scenerii zdejší krajiny. Není tedy překvapením, že se o ni zajímá mnoho turistů i
náhodných cestujících. Hlavně v letní sezóně musejí často místní obyvatelé
vysvětlovat, kudy se dá k zámku dostat.
O to větší bývá zklamání – zámek je bohužel veřejnosti nepřístupný,
návštěvníka zastaví zavřená plechová vrata už na úpatí kopce, tudíž si objekt nelze
ani obejít a prohlédnout zvenčí, jako tomu je například v nedalekých Žinkovech.
Přitom už samotné okolí zámku v každém ročním období láká k procházkám,
vyjížďkám na kole, či dokonce k běhu na lyžích. Obyvatelé města i přespolní
návštěvníci se rádi procházejí po staré knížecí cestě vinoucí se lesem pod zámkem až
k obci Klášter.
Osudy Zelené Hory v posledním století názorně ilustrují v příběhu jedné
památky běh dějin. Změny, které dvacáté století s sebou přineslo, se otiskly v historii
zámku – a to tak, že pro určitý úsek naší novodobé minulosti se Zelená Hora stala
přímo symbolem. Prostřednictvím Švandrlíkovy literární interpretace vstoupila do
1

SEDLÁČEK (1996), s. 221.
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obecného kulturního povědomí. Vždyť kdo by neznal Černé barony? Ale i v jiných
dekádách, než právě v padesátých letech, můžeme v příbězích, které se odehrávaly na
zelenohorském zámku, sledovat jasný odraz dobové atmosféry. V mikrohistorii se tu
až průzračně zrcadlí makrohistorie. „Velké dějiny“ tu bezohledně mění životní dráhy
jednotlivců i sledované stavby. Drobné příběhy lidí spjatých se Zelenou Horou i osudy
zámku samotného nám prostřednictvím více či méně biografických vyprávění dávají
nahlédnout do toku času. Nabízí intimnější vhled než strohá data lemující výrazné
události světových a národních dějin. Umožňují nám přes propast let zažít ducha
doby.
Dvacáté století nebylo k Zelené Hoře zrovna laskavé a v tom následujícím
se zatím moc nerýsuje nějaká výrazná změna k lepšímu. Na následujících stránkách
nás tedy, přestože se budeme zabývat osudy zámku Černých baronů, nečeká příliš
veselé čtení. O to smutnější je skutečnost, že nejde o jedinou památku v regionu,
která by potřebovala zachránit.
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1. Poznámka k metodám práce
Tato práce vznikla jako syntéza několika historiografických přístupů: na
jedné straně klasického „dějepisu“ - chronologického líčení posloupnosti událostí,
vyhledávání okamžiků, „kdy se měnily dějiny.“ Na druhé nezastírá inspiraci „novou
kulturní historií“ a historickou antropologií. Tedy dnes tak populárními dějinami
každodennosti.2 Věnuje se proto i oněm „malým“ dějinným kategoriím, žitým
dějinám, osobním zkušenostem a biografiím lidí v prostoru světa, jak ho vnímají oni
skrze síto své zkušenosti a své paměti. Pro vznik práce proto posloužila nejen
odborná a vlastivědná literatura či archivní prameny, ale byla využita také biografická
vyprávění pamětníků. Cílem nebylo samoúčelné zkoumání „malých dějin“ jednoho
zámku, ale snaha sledovat dějiny tohoto typu objektů a obecně dějiny 20. století
prostřednictvím osudů vybraného modelového příkladu. Při tomto přístupu se nám
v hledáčku nutně objevují jednotlivé lidské osudy, jednotlivé osobnosti jako vlastní
tvůrci lidského příběhu. Snahou je vytvořit „autentický“ obraz života v dané epoše,
v dobových sociokulturních souvislostech. Je třeba si přiznat, že výsledným
produktem je opět jistá dobově i osobou autora podmíněná interpretace. Historie
pojímaná spíše jako literární žánr než jako „tvrdá věda“.
Jako základní východisko pro tuto práci posloužila rešerše dostupné
literatury zabývající se dějinami zámku – počínaje Augustem Sedláčkem, přes
monografie regionálního historiografa Alexandra Berndorfa až po práce
amatérských historiků Karla Barocha a Pavla Motejzíka z nedávných let. Opominuty
nezůstaly ani nemnohé odkazy na zelenohorský zámek v odborných periodikách. 3
Všechny tyto zdroje se ovšem zaobírají zejména staršími dějinami zámku. Mladší
práce sice neopomíjejí dvacáté století, jejich pramenná základna bývá ovšem úzká,
některá období a události popisují značně stručně a schematicky. Osudy zámku
v období kolem druhé světové války a po roce 1948 byly dosud zmapovány značně
neúplně. Některé drobné zmínky je možné nalézt v publikacích zabývajících se osudy
pomocných technických praporů (PTP).4
Pro hlubší poznání událostí sledovaného období musely být proto dále
2
3
4

Viz LE GOFF (2003) nebo PETRÁŇ (2011).
ČECHURA (1984).
BÍLEK (1992, 1996).
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využity primární archivní prameny – zejména z fondů Velkostatek Zelená Hora a
Rodinný archiv Auerspergů – Zelená Hora uchovávaných ve Státním oblastním
archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka. Dále bylo bádáno i v Národním
archivu v Praze – a to zejména ve fondech Ústřední ředitelství státních lesů a statků a
Státní památková správa. Částečně byly vytěženy i fondy Vojenského historického
archivu, které mapují dění ve vojenských útvarech, které zde od konce 40. let sídlily. 5
Cenné informace poskytl i archiv nepomuckého stavebního úřadu, kde jsou nyní
deponovány plány a další záznamy o stavební činnosti v někdejších kasárnách, které
byly MÚ Nepomuk předány vojenskou správou.
Oživujícím a osobní zkušenost zprostředkujícím prvkem jsou
biografické rozhovory s pamětníky, díky nimž bylo možné barvitěji zachytit sledované
období.
Pro nejnovější dějiny, tedy devadesátá léta, byly jako primární prameny
využity zejména nejrůznější články z tehdejšího periodického tisku.
Výsledkem může být na jedné straně neučesaná kompilace různých
zdrojů, na druhé straně barvité líčení využívající rozmanité pramenné základny
k vykreslení co nejkomplexnějšího obrazu událostí 20. století v mikrohistorické
perspektivě zámku Zelená Hora.

5

Vojenský historický archiv, Dělostřelecký oddíl 260/náhradní baterie Nepomuk (1945-1951).
Vojenský historický archiv, 8. technický pluk Nepomuk (1951-1959).
Vojenský historický archiv, 2. raketometný oddíl Nepomuk (1951-1961).
Vojenský historický archiv, 202. protiletadlový pluk Nepomuk (1961-1962).
Vojenský historický archiv, 201. protiletadlový pluk Nepomuk (1965-1986).
Tyto fondy jsou ovšem nezpracované, a tedy pro neprofesionálního historika obtížněji
využitelné. Část archiválií (fond MNO) byla navíc poškozena povodní v r. 2002. Využití fondů
VHA dále zkomplikovala skutečnost, že celý archiv se stěhoval z Karlína na Ruzyni a jeho
badatelna byla zpřístupněna až od ledna 2015. Fondy útvarů, které zde sídlily od konce 50. let jsou
uloženy v Olomouci … Je zde tedy ještě velký prostor pro hlubší studium a podrobnější zmapování
dějin Zelené Hory v letech 1948-1989.
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2. Historie zámku
2.1 Nejstarší dějiny
Zelená Hora je trochu záhadnou lokalitou. Nevíme přesně, kdy bylo
místo osídleno, co tam vlastně stálo nejdřív – hrad, kostel? Kopec byl vždy výraznou
krajinnou dominantou. Dle pověsti zaznamenané v polovině 17. století 6 se zde v roce
992, cestou z Říma, zastavil biskup sv. Vojtěch, aby požehnal okolnímu kraji
strádajícímu suchem. A opravdu – přišel déšť, kopec se zazelenal a dostal proto
jméno Zelená hora.
Podle Tomáše Durdíka stál zřejmě na Zelené Hoře původně jenom kostel,
potom došlo k jeho opevnění, které nejspíše postavil nebo obsadil Mikuláš z Husi,
dobyto bylo pak Bohuslavem ze Švamberka. Hrad byl vystavěn až po husitských
válkách.7 Jaroslav Čechura soudí, že kostel zasvěcený P. Marii, patronce místního
kláštera, byl na Zelené hoře postaven někdy po roce 1270. Jeho pozůstatkem má být
presbyterium dnešního zámeckého kostela.8 Vzhledem k lokaci kostela je
pravděpodobné, že na temeni hory stála nějaká jiná stavba, snad i přímo hrad. Také
Jiří Úlovec dává počátky Zelené Hory do úzké souvislosti se založením cisterciáckého
kláštera pod horou: „Snad již ve 13. století byl na výrazném vrcholu vystavěn kostelík
Nanebevzetí Panny Marie a poblíž rovněž klášterní hrad, na jehož existenci již v této
době lze soudit podle několika nepřímých zmínek.“9
Osudy zdejšího kraje i samotné Zelené hory jsou spojeny s osudy
cisterciáckého kláštera. Ten byl založen na úpatí hory roku 1144. 10 Vliv nepomuckého
opata byl velký. Byl výběrčím řádové daně pro Čechy, Polsko a Uhry, také patřil
k volitelům delegátů na koncil v Kostnici. Ovšem právě na tomto koncilu cisterciácký
řád souhlasil s upálením mistra Jana Husa. Někdy v druhé polovině roku 1419 se
pokusil Mikuláš z Husi zaútočit na okolí kláštera.11 Mikuláš z Husi se na Zelené hoře
opevnil a, v kontextu tehdejších chiliastických očekávání, ji nazval „Horou
6
7
8
9
10
11

PLACHÝ-FERUS (1641), s. 11.
DURDÍK (2000), s. 628.
ČECHURA (1981), s. 332.
ÚLOVEC (2005), s. 695.
SEDLÁČEK (1996), s. 227.
CHARVÁTOVÁ, 2013, s. 22.
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Olivetskou“. Měla se stát, spolu s horami Tábor, Sion nebo Oreb, jedním ze sedmi
míst, které přečkají blížící se apokalypsu.12 Husité se zde však druhého Kristova
příchodu nedočkali, na počátku roku 1420 dobyl Zelenou Horu Bohuslav ze
Švamberka. Osud nepomuckého konventu zpečetili husité, když na něj 25. dubna
téhož roku zaútočili, dobyli jej a vypálili – klášter přežil pouze s několika mnichy a de
iure přestal existovat ve druhé polovině 16. století. 13 Místo nepomuckého klášterství
vzniklo Zelenohorské panství.

2.2 Zelenohorské panství
22. srpna 1420 bylo Bohuslavovi ze Švamberka a jeho bratrovi Hynku
Krušinovi, kteří prokázali mnoho služeb králi Zikmundovi proti husitům, za
nevyplacený žold v Kutné Hoře zapsáno veškeré jmění vypáleného nepomuckého
kláštera. V klášteře v té době měli slušně vydržovati opata a osm mnichů. 14 Po
splacení dluhu mělo vše zas přejít zpět do vlastnictví řádu, k čemuž ovšem nikdy
nedošlo. Hynek Krušina přesídlil z rodného Krasíkova na Zelenou Horu, stal
hejtmanem Plzeňského kraje a pořádal na Zelené Hoře – v letech 1441 a 1442 sjezdy
landfrídů (plzeňského, prácheňského a podbrdského kraje), jež vlastně nahrazovaly
zemskou vládu. V kapli zelenohorského hradu ukryl roku 1449 přes jednu noc
Svatováclavskou korunu, která byla spolu s dalšími cennostmi tajně převážena
z Karlštejna do Velhartic, aby nemohl být Jiří z Poděbrad korunován českým králem.
Sám Jiří z Poděbrad přitáhl do zdejšího kraje, začal ho plenit a i tím dosáhl mezi
oběma stranami smíru.15
Od Hynkova syna Bohuslava Krušiny ze Švamberka koupil někdy kolem
roku 1460 Zelenou Horu Zdeněk Konopišťský ze Šternberka. Tak se na Zelenou
Horu dostal snad nejznámější český šlechtický rod, který ji držel až do 18. století.
Zdeněk pocházel z konopišťské větve rodu Šternberků. I když byl Zdeněk ze
12
13
14
15

BAROCH (1991), s. 5; BERNDORF (1927), s. 4.
ÚLOVEC (2005), s. 695.
PALACKÝ (1842), s. 189.
MOTEJZÍK (2006), s. 27.
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Šternberka katolického vyznání, stal se věrným souputníkem Jiřího z Poděbrad,
neboť ten Zdeňka roku 1448, po dobytí Prahy, učinil nejvyšším purkrabím. Roku
1457 byl jedním z poslů účastnících se s králem Ladislavem Pohrobkem cesty pro
královu nevěstu do Paříže. Po smrti mladého krále Ladislava, při volbě nového krále
(2. března 1458), dal hlas Jiřímu z Poděbrad, „... poklekna nenadále před ním a volaje
hlasem nadšeným: »Živ buď Jiří, král a pán náš milostivý!« Oddanost Zdeňkova
k Jiřímu značně přispěla k tomu, že i katolíci čeští a většinou i moravští
k utrakvistickému králi přilnuli.“16 V době, kdy papež odmítl obnovit českým
kališníkům jejich kompaktáta, začala Zdeňkova věrnost vůči Jiřímu z Poděbrad
poněkud slábnout. Po několika osobních urážkách se s králem rozkmotřil úplně a stal
se jeho skalním nepřítelem.17 V září 1465 byly na českém sněmu katolické šlechty
částí přítomných předneseny stížnosti na krále. „Zostřující se politická situace
vyvrcholila dne 28. listopadu 1465 v Černém sálu na Zelené Hoře, kde se konal sjezd
šestnácti příslušníků panských rodů, aby společně ustanovili tzv. Jednotu
zelenohorskou, v níž se jednotlivci zavázali, že si budou po dobu pěti let pomáhat proti
králi Jiřímu, kdyby snad ten na někoho z nich chtěl vztáhnout svoji ruku. Předákem
jednoty se stal zelenohorský pán Zdeněk ze Šternberka. Jeho post dokonce potvrdil
krátkým osobním dopisem i sám papež Pavel II., když ostatní nabádal, aby »zvolenému
hejtmanovi věrně stáli po boku proti uchvatiteli.« Už předtím k němu Zdeněk ze
Šternberka poslal do Říma čtyři posly (byl mezi nimi i nepomucký farář), aby podali
papeži zprávu o dění v zemi. V důsledku toho pak prohlásil papež Jiřího z Poděbrad za
sesazeného z českého trůnu a zbavil ho titulu, majetku i práv. Zároveň vyhlásil
husitským Čechám křížovou válku. Proto po druhém zelenohorském sjezdu (14. dubna
1467) vstoupila Jednota zelenohorská do války proti Jiřímu.“18
Na základě tohoto činu se král Jiří rozhodl obléhat všechny Zdeňkovy
hrady. Kromě Zelené Hory byly dobyty. Zdeněk ze Šternberka zemřel ve Vídni
9. prosince 1476 po krátké nemoci ve věku asi 66 let ve chvíli, kdy se snažil o mírová
jednání mezi králem Matyášem I. a císařem Fridrichem III. Zelenou Horu po jeho
smrti dostali synové Jaroslav, Zdeslav, Jan a Jiřík.19
Dalším významným pánem na Zelené Hoře byl Adam ze Šternberka,
16
17
18
19

BERNDORF (1927), s. 7.
Ibid.
MOTEJZÍK (2006), s. 29.
SEDLÁČEK (1996), s. 228.
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který získává 4. února 1558 někdejší klášterní statky do dědičné držby. 20 Dotčené
území zahrnovalo i pustý zámek Radyni, městečka Nepomuk, Blovice, Plánici, Starý
Plzenec a množství dalších vsí a dvorů. 21 Roku 1560 byl Adam jmenován králem za
nejvyššího zemského komořího. Zemřel na Zelené Hoře dne 7. července 1566. 22
Po Bílé hoře vyženil polovinu Zelené Hory defenestrovaný místodržící
Jaroslav Bořita z Martinic. Jeho manželka Marie Eusebie byla sestrou Františka
Matyáše Karla ze Šternberka, který držel druhý díl Zelené Hory. 23
V roce 1638 došlo k majetkovému vyrovnání mezi švagry. Martinic získal
nově oddělené panství Plánice a zbytkové zelenohorské panství zůstalo Františku
Matyášovi ze Šternberka.24 Ten v Nepomuku započal stavbu úplně prvního kostela
věnovaného Janu Nepomuckému. Zemřel při obléhání Prahy Švédy roku 1648,
Zelenou Horu zdědil jeho nejstarší syn, Václav Vojtěch.25
Václav Vojtěch ze Šternberka získal spolu s bratry titul říšských hrabat,
byl rytířem zlatého rouna, císařským tajným radou a komorníkem, královským
místodržícím, v letech 1690 až 1696 prezidentem nad apelacemi, v letech 1696 až
1704 nejvyšším zemským sudím a od roku 1704 pak nejvyšším zemským
hofmistrem.26 Prezidentem nad apelacemi byl v době chodské rebelie, takže
předsedal i soudu, který odsoudil Jana Sladkého-Kozinu k trestu smrti. 27
Václav Vojtěch byl vzdělaným a distingovaným aristokratem, vyznačoval
se citem pro architekturu a umění. Jeho zásadním počinem byla výstavba zámku
v Tróji u Prahy28, přestavěl i Šternberský palác na Hradčanech. Do obrazu městečka
Nepomuku a jeho okolí se zapsal řadou drobných i větších staveb – přestavbou kaple
Božího Těla, rekonstrukcí kostela sv. Jana Nepomuckého, výstavbou děkanství, nové
školy či špitálu, vztyčením votivního svatovojtěšského sloupu na náměstí a
především raně barokní přestavbou zámku Zelená Hora. 29 Na Zelené Hoře nechal
přestavět i chrám Nanebevzetí P. Marie a dvůr Šternberk, kde postavil novou budovu
pivovaru a obilnou sýpku. Roku 1680 potvrdil nepomuckým všechna městská práva
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ÚLOVEC (2005), s. 696.
SEDLÁČEK (1996), s. 230.
HOSTAŠ;VANĚK (1907), s. 51.
MOTEJZÍK (2006),s. 51.
ÚLOVEC (2005), s. 697.
MOTEJZÍK (2006),s. 53.
BERNDORF (1927), s. 20.
MOTEJZÍK (2006), s. 55.
HORYNA (2000), s. 9.
KROUPA (2013), s. 101.

12

na devíti pergamenech psaných v českém jazyce a v roce 1707 je zprostil roboty. Na
Zelené Hoře hostil často jezuitu Bohuslava Balbína. Když 25. ledna 1708 zemřel,
vymřela tím jedna rodová větev Šternberků po meči. Dědicem Václava Vojtěcha se
stal jeho vzdálený příbuzný František Leopold ze Šternberka. Ten prodal roku 1726
Zelenou Horu Adolfu Bernardovi hraběti z Martinic a tím zde skončila vláda
Šternberků.30
Také Adolf Bernard zastával vysoké funkce. Byl místodržícím v Čechách,
tajným císařským radou, nejvyšším štolbou, nejvyšším maršálkem císařského dvora a
pak i nejvyšším hofmistrem. V roce 1731 získal řád Zlatého rouna. 31 Když byl v roce
1729 konečně oficiálně svatořečen Jan Nepomucký, nechal zelenohorský pán dle
plánů K. I. Dientzenhofera přestavět kostel na místě světcova rodného domu. 32
Adolf Bernard zemřel 27. července 1735 a Zelenou Horu odkázal své
jediné dceři Marii Dominice, jeptišce v klášteře sv. Anny ve Vídni. 33 Ta převzala
dědictví po dosažení plnoletosti – v roce 1746 - a panství držela až do své smrti v roce
1784.34 Protože se zámecká paní rozhodla pro církevní službu, nezanechala po sobě
žádné potomky a panství odkázala do užívání říšskému hraběti Františku de Paulovi
Gundakarovi z Colloredo-Mansfeldu s tím, že po jeho smrti přejde Zelená Hora na
jeho druhorozeného syna, Jeronýma Karla. František de Paula Gundakar byl
oddaným vojákem, držitelem řádu Zlatého rouna, příslušníkem maltézských rytířů,
říšským dvorním radou a působil i jako vyslanec ve Španělsku.35
Jeho syn Jeroným byl také udatným vojákem a pánem na Zelené Hoře se
stal v roce 1807. Byl to člověk přísný a prchlivý, stavěl se proti probouzejícímu se
českému vlastenectví. Za jeho vlády byl roku 1817 na Zelené Hoře důchodním
Kovářem nalezen pergamen s údajnou staročeskou básní Libušin soud - Rukopis
zelenohorský. Kovář jej anonymně odevzdal vnikajícímu národnímu muzeu. 36 Okolo
rukopisů Zelenohorského a Královéhradeckého se později rozhořel známý spor,
který skončil odmítnutím jejich pravosti. Přesto významně ovlivnily národní obrození
a staly se předlohou mnoha klasických děl 19. století, např. Smetanovy Libuše.

30
31
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2.3 Na počátku nové doby
Od roku 1852 vlastnila Zelenou Horu vnučka Jeronýma Karla
z Colloredo-Mansfeldu Vilemína.37 Již v dětství ráda pobývala na Zelené Hoře a byla
tu také vlastenecky vychovávána, například svou tetou, Vilemínou Elizabetou, která
se provdala za Rudolfa Kinského, zakladatele České matice. I proto jí čeština nedělala
žádné problémy. Vilemína velmi ráda kreslila, jejím učitelem byl Antonín Mánes, otec
věhlasného malíře.38 O kněžnině uměleckém nadání se ještě dnes můžeme sami
přesvědčit, její dílka jsou k vidění například na zámku ve Žlebech, či ve Státním
oblastním archivu v Plzni (pracoviště Klášter). Byla to prý žena velmi krásná. Jejím
chotěm se stal Vincenc Karel z Auerspergu, svatba se konala dne 29. dubna 1845
v chrámu sv. Víta v Praze.
„Kněžna Vilemína z Auerspergu byla dámou nevšedně šlechetnou,
laskavou a vzdělanou. Statkem zelenohorským hospodařila ve skutečnosti již za života
svého otce, ale majitelkou stala se až po jeho smrti. Vláda její byla v pravém slova
smyslu požehnáním celému kraji. Rozuměla přání a tužbám svého lidu a uměla voliti
úředníky schopné, kteří pak byli pomocníky při realisování jejích snah. Lidé v okolí
dosud na ni rádi vzpomínají, zvláště na její štědrost k chudým a vypravují, jak
»s lokajem napřed a s lokajem vzadu« zajížděla do města i sousedních obcí.“ 39
Kněžna Vilemína se zapsala do tváře města a významně ovlivnila místní
společenský a občanský život. S pomocí Václava Liedla a nepomuckého děkana
Josefa Zemana obnovila kostel sv. Jakuba, který byl roku 1786, za císaře Josefa II.,
zrušen. Roku 1890 založila nadaci dětské opatrovny školských sester de Notre
Dame40, zřídila dívčí měšťanskou školu s výukou českého jazyka, do budovy staré
zelenohorské pošty umístila lesní úřad a byty úředníků, v kraji zakládala pískové
cesty a pěšiny s altánky a pavilonky, také zakládala kapličky a nechala přestavět řadu
kostelíků (například úprava kostela ve Vrčeni). 41 Panské úřady i byty úředníků byly
37
38
39
40
41
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MOTEJZÍK (2006), s. 69.

14

přestěhovány do dvora Šternberk a zámek byl upraven výhradně jako knížecí sídlo. 42
V polovině 19. století šlechta hledá nové zdroje svých příjmů a zakládá
průmyslové podniky. Na zelenohorském panství fungovaly železné hutě, lisovna
olejů, pivovar, lihovar, cukrovar (ten byl v provozu necelých pět let), potašová huť,
cihelna. Přesto nejdůležitějším nadále zůstávalo zemědělství, byly zakládány ovocné
sady a rozvíjelo se lesní hospodářství. Projektovala se železniční trať Plzeň – České
Budějovice. Zastávka mohla být jak v Nepomuku, tak i v obci Klášter, ale místní
vrchnost i sedláci rozhodli, že si nepřejí narušit své pozemky pod Zelenou horou, a
tak byla trať vedena přes přidruženou obec Dvorec.43
V červenci roku 1867 vyhořela věž zámku a kněžna se pustila do
rozsáhlých úprav Zelené Hory, které probíhaly v letech 1868-1870 a 1886-1888.
Zelená Hora získala přibližně současnou podobu. Zámek byl dozařízen nábytkem z
rodového domu v Teplicích a ze zámku Weitwörthu. 44 I když byla Vilemíně nejmilejší
Zelená Hora, podílela se také na úpravách dalších rodových sídel. S manželem
romanticky přestavěli zámek ve Žlebech, ve Slatiňanech založili jedno
z nejvýznamnějších středisek pro výcvik překážkových koní v Rakousku-Uhersku. 45
S Vincencem Karlem měla Vilemína šest dětí, po předčasné mužově
smrti se už znovu neprovdala. Zemřela 19. prosince 1898 ve Vídni. 46 Zelenohorské
panství odkázala svému nejmladšímu synovi Engelbertovi Ferdinandovi, „ .. který
vlastní je do dnes.“47
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3. Zelená Hora a 20. století
„... Od Zelené Hory slunným vzduchem
staré zkazky svůdným zvoní ruchem
jaké kouzlo v sobě tají báj!
Věř či nevěř, lidu poezie
v naší krvi, v našem citu žije,
echem jejím chví se mech i háj ...“
Jaroslav Vrchlický48

3.1 Belle Époque
S přelomem 19. a 20. století nedošlo na zelenohorském zámku k žádné
výrazné změně. Kněžnu Vilemínu jen vystřídal kníže Engelbert Ferdinand. Zámek dál
sloužil především jako reprezentativní a pohodlné rodinné sídlo příslušníků nejvyšší
rakousko-uherské nobility. Tomu odpovídala jeho výbava,49 každodenní provoz a
jeho ekonomika i slavnostní okamžiky a také dílčí stavební zásahy – např. přestavba
balkonu v jihozápadním koutě druhého nádvoří z let 1902-04, 50 výstavba vodovodu či
úpravy zámeckých toalet a koupelen.
Vilemínin nejmladší syn a dědic panství Zelená Hora Engelbert
Ferdinand z Auerspergu se narodil 12. února 1859. Roku 1883 se oženil s Gabrielou,
roz. Hohenlohe-Langenburgovou. Ta byla o tři roky mladší než její choť a zemřela
roku 1948. Měli spolu čtyři děti – dceru Vilemínu (Willy, 1884-1948) a syny
Herwarda (1885-1918), Ludvíka (Luis, 1887-1915) a Karla Jeronýma (Kari, 18921944). Herward a Karel se narodili přímo na Zelené Hoře.51
48 BERNDORF (1932), s. 11.
49 V zámeckých interiérech se nacházelo množství cenného mobiliáře – ať již historického nábytku,
dekoračních předmětů, nádobí, zbraní nebo obrazů, mezi nimiž nechyběly samozřejmě portréty
příslušníků rodů Auerspergů, Colloredo-Mansfeldů a Šternberků (podrobněji HOSTAŠ;VANĚK, 1907, s. 111 a n.).
50 SOA Klášter u Nepomuku, fond VS Zelená Hora, plány, inv.č. 3442.
51 MOTEJZÍK (2006), s. 72.
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Dcera Vilemína se v roce 1907 stala manželkou Josefa Arco-Zinneberga
(1881-1924). Nejstarší syn Herward se vydal na duchovní cestu životem a tehdejším
pražským arcibiskupem Skrbenským byl v srpnu roku 1911 vysvěcen na kněze.
Ludvík působil v rakouské armádě a dne 6. srpna 1915 padl v první světové válce,
v bojích u Magnuszeva. Nejmladší syn, Karel Jeroným, vystudoval ve Vídni práva a i
jeho život ukončila válka, tentokrát druhá světová – zemřel jako major německé
armády při náletu amerického letectva na Norimberk.52
Ač se Engelbert Ferdinand stal právoplatným majitelem Zelené Hory až
po smrti své matky, velkostatek fakticky spravoval už od roku 1885. 53
Zelenohorský pán zastával několik funkcí ve správních úřadech rakouské
monarchie, byl rytířem řádu Maltézských rytířů a po vzniku samostatné
Československé republiky byl podplukovníkem československé armády v záloze. 54
Také za Engelberta Ferdinanda pokračoval rozvoj velkostatku, který
představoval ekonomickou základnu pro fungování zámku jako rodinného sídla.
Nejdůležitější bylo lesní hospodářství, a to nejen rozlohou, 55 byly zde zřízeny obory a
pořádány velkolepé hony.56 V roce 1902 zde byl pohoštěn následník rakouského
trůnu Ferdinand d´Este a roku 1904 byl dokonce celý zámek pronajat pro pořádání
megalomanských honů americkému milionáři, vydavateli deníku New York Herald,
Gordonu Bennetovi.57
Jak můžeme zjistit v archivních materiálech, Auerspergové udržovali
společenské styky s mnoha lidmi. Na zámek za nimi jezdili jejich příbuzní, členové
jiných šlechtických rodů i další významné osobnosti té doby. Velmi zajímavým
pramenem, díky němuž si můžeme udělat obrázek o životě na zámku, je návštěvní
kniha Zelené Hory, ze které se dozvídáme nejenom o návštěvnících panství, ale i o
cestách členů Engelbertovy rodiny mimo, zpravidla i o tom, kam jeli, kdy odjeli a kdy
se vrátili, za jakým účelem cestu podnikali atd. Majitelé Zelené Hory cestovali do
Vídně, do Anglie, Francie a dalších míst na evropském kontinentě. Na zámku byly
pořádány i různé oslavy, na které byli zváni zajímaví hosté. Častými hosty zámku byli
52
53
54
55
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Vincent Auersperg s rodinou, bratr Engelberta Ferdinanda, či Marie Therese
Lobkowicz. V roce 1904 na zelenohorském zámku několikrát pobýval baron Oskar
Nádherný, v roce 1918 je zaznamenána návštěva jeho sestřenice Sidonie. 58 Na Zelené
Hoře tedy panoval čilý společenský ruch, a to zdaleka ne jenom v době honů. V srpnu
1911 zde byla oslava u příležitosti primice Herwarda Auersperga (Priesterweiche und
Primiz). Na jaře toho roku proběhla při té příležitosti i oprava zelenohorského
chrámu, opravovaly se omítky a František Josef kníže z Auersperga, pán ve Žlebech,
sem daroval nové varhany.59 Dne 23. října 1922 se konala velkolepá oslava ku
příležitosti šedesátých narozenin paní domu, která se do knihy také sama podepsala,
a to jako „Gabrielle Auersperg Hohenlohe Langenburg Jubilarin“. Dne 19. srpna
1928 se v kostele na Zelené Hoře konal koncert, na který dorazila řada hostů –
například několik členů rodiny Lobkowiczů, Elizabeth Hildprandtová, majitelka
blízkého zámku Blatná, Pálffyové ze sousedního Hradiště u Blovic atd. 60 Poslední
záznam v knize návštěv pochází z pera paní Gabosch Ledochowské, která tu
pobývala od 23. srpna do 19. října 1932, v příznačném znění: „Partir c´est mourir un
peu.“
Díky tomu, že rodina Auerspergů vlastnila už od konce 19. století
fotoaparát, dochovalo se dodnes mnoho rodinných fotografií, které zachycují
každodenní život na zámku Zelená Hora a v jeho okolí. Šlechta na počátku dvacátého
století nežila jen společenskými událostmi, jako byly hony a plesy, ale držela i
v zábavě a trávení volného času krok s dobou. Stále více holdovala sportu. Na Zelené
Hoře byla vybudována různá sportoviště – například kriketové hřiště, tenisový kurt,
kulečník. V zimě Auerspergové pod zámkem jezdili na běžkách a v létě se koupali
v řece Úslavě.
Zámecký areál vyžadoval permanentní údržbu, bylo třeba pečovat o
budovy, zahradu, cesty. Práce zde bylo opravdu dost. O každodenním provozu zámku
máme povědomí ze mzdového rejstříku, který zahrnuje období od roku 1916 do
února 1929. Od ledna roku 1919 je psán česky, což umožňuje velmi snadnou
orientaci. Každý měsíc je rozdělen na první, druhou, případně i třetí výplatu –
uvedeno je, kolik peněz se komu za jakou práci vyplácí, včetně bydliště zaměstnance.
58 Podepsána jako „Sidi Nádherný“ (SOA Klášter u Nepomuka, fond RA Auespergů Zelená Hora –
inv. č. 621. 26 – Kniha návštěv – K2).
59 BERNDORF (1932), s. 24.
60 SOA Klášter u Nepomuka, fond RA Auespergů, Zelená Hora – inv. č. 621. 26 – Kniha návštěv –
K2.
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Dále je v tomto dokumentu evidován souhrn rozdělení prací a výdajů v tom kterém
měsíci. Některé práce bylo nutné vykonávat po celý rok, celoroční bylo třeba
udržování cest (hrabání, čištění, rozšiřování), denní a noční hlídky na zámku, práce
v zelinářské zahradě a v drůbežárně v Klášteře, nebo výpomoc v elektrocentrále. Jiné
činnosti byly sezónní či nárazové. V červnu se sušilo seno, v srpnu otava, v září se
sbíraly ostružiny, v srpnu a v září houby, v říjnu pak trnky a šípky pro zámeckou
kuchyni, v listopadu a lednu se čistila kamna, na jaře a na podzim se kácely lípy a
jasany. V červnu 1920 se stavěl nový kuželník, v dubnu 1922 bylo upraveno hřiště pro
vrchnostenské děti, v květnu 1922 se střílela skála pro vodovod, v říjnu 1922
probíhaly přípravy slavnostní tabule a dekorací na oslavu narozenin „J. J. p. kněžny“,
v květnu 1927 byl rozšířen tenisový kurt. Časté byly i různé tesařské a zednické práce
na zámku (např. zazdívání dveří, oprava zábradlí, přestavba kamen v kuchyni,
oprava schodiště, kladení podlahy, oprava střechy, úprava bytu pro zahradníka,
úprava jídelny služebných a další přestavby zámku). Zaměstnanci pocházeli
z Nepomuka, Kláštera, Dvorce a dalších obcí, někdo bydlel i přímo na Zelené Hoře.
Někteří zaměstnanci byli stálí, ovšem je zřejmé, že jiní si drobnými pracemi pro
vrchnost jen občas přivydělávali, například několik lidí z Bezděkovce (v lese v Želvici)
a Prádla (v lese Borku) pro zámek sbíralo houby.61

3.2 Konec starých časů
Vznik Československa v roce 1918 neznamenal v každodenním životě na
zámku žádnou vyloženě převratnou změnu. Od roku 1919 je sice spisová agenda
velkostatku vedena česky, ale příslušníci rodiny Auerspergů jsou nadále interně
titulováni jako „knížecí jasnost“, bez ohledu na oficiální zrušení šlechtických titulů.
Jak názorně ilustrují výše uvedené citace ze mzdového rejstříku, ani v případě
personálu a prací prováděných na zámku nepřinesl rok 1918 žádný radikální zlom.
V osobním životě rodiny představovala mnohem větší jizvu předchozí
Velká válka, která stárnoucího knížete připravila o dva syny. A další rány osudu na
61 SOA Klášter u Nepomuku, fond VS Zelená Hora, Mzdový rejstřík, inv. č. 1041.
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sebe nenechaly dlouho čekat. Přišla pozemková reforma, která se rozlehlého
zelenohorského velkostatku citelně dotkla.62 Engelbert Ferdinand Auersperg neměl,
již díky svému původu, příliš důvodů k přátelskému vztahu vůči nové republice.
Můžeme tedy snad pokládat za opodstatněná obvinění, která proti němu byla záhy
vznesena. Údajně měl poškozovat velkostatek naddimenzovanou těžbou v lesích,
z nichž chtěl vytěžit maximum, než je postihne zábor. V regionálním levicovém tisku
se objevily dehonestující články označující Zelenou Horu za sídlo reakce proti
československé republice a všemu pokrokovému a „bývalého knížete Auersperga“ za
hlavního původce těchto protidemokratických piklů.63
Zřejmě i s ohledem na průběh pozemkové reformy souhlasili
Auerspergové od roku 1930 s částečným zpřístupněním zámku pro veřejnost. 64
Zelená Hora se stala jednou z památek, které v těchto letech progresivně otevřely své
brány turistům. Dalšími byly například Hluboká, Rožmberk, Třeboň nebo Pernštejn.
Vše nasvědčovalo tomu, že se Zelené Hora zařadí po bok Karlštejna a stane se
populárním cílem výletů.
Turistický ruch vnesl do zdí zámku závan nové doby. Poklidné
aristokratické sídlo bylo najednou to tam. Snad i to byl jeden z důvodů, proč
„Engelbert Ferdinand Auersperg prodal velkostatek i se zámkem manželům Karlu a
Marii Plavcovým, kupní smlouva byla uzavřena dne 24. října 1931. “65 Kupní cena
činila 8.500.000,- Kč.
Alexandr Berndorf tehdy přepracoval a rozšířil svou několik let starou
brožurku ve skutečného turistického průvodce zámkem, z něhož se dozvídáme velmi
podrobně, co vše bylo tehdy k vidění ve zpřístupněných interiérech. Návštěvníkům
byly prezentovány, kromě zámeckého kostela a síně, kde byl nalezen Rukopis
zelenohorský, přístupných již dříve, především o prostory piana nobile: „šternberský
pokoj“ se starým kazetovým stropem; „císařský pokoj“ 66 se safiánovými koženými
tapetami, rokokovým nábytkem, míšeňským porcelánem a benátskými zrcadly;
62 Velkostatek přišel o zhruba třetinu své rozlohy. Částečně rozparcelovány a jako zbytkové byly
odprodány dvory Želvice a Dubeč, dvory Prádlo a Soběsuky byly rozparcelovány celé.
U velkostatku zůstaly pouze dvory Šternberk (164 ha) a Borek (86 ha), které přišly zhruba
o polovinu své někdejší výměry, a cihelna. Lesní hospodářství se podařilo zachovat téměř v celém
rozsahu (1717 ha - 1673 ha) (MAREŠOVÁ, 2008, s. 6.).
63 Býv. kníže Auersperg z Nepomuku zatčen. Nová doba, orgán lidu pracujícího, č. 210, 31.7.1924,
s. 4.
64 BERNDORF (1930), s. 4.
65 MAREŠOVÁ (2008), s. 7.
66 V tomto pokoji prý nocoval císař Josef II., František Josef I. s chotí i korunní princ Rudolf, jejichž
portréty byla místnost vyzdobena. (viz BERNDORF,1932, s. 32).
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„malý (empírový) salonek“; „šternberský sál“ s raně barokní nástropní freskou
zachycující zřejmě Jaroslava ze Šternberka v bitvě u Olomouce; „červený salon“
s obrazy italských mistrů, empírovým nábytkem a ohromným benátským lustrem;
„černý sál“, neboli zámeckou knihovnu, kde údajně zasedala odbojná Zelenohorská
jednota, s cenným obrazem Marie Dominiky z Martinic; „velkou“ a „malou jídelnu“.
V sále v druhém poschodí bylo umístěno etnografické „museum“ se sbírkami
cizokrajných a orientálních předmětů dovezených z cest (např. turecké šavle,
indiánské oštěpy a amulety, černošské sekerky, čínské slaměné klobouky, husitské
bodné zbraně, sloní kly, hlavy gazel s parohy, bambitky atd.). Byl zde také divadelní
sál s elektrickými osvětlovacími tělesy, vyzdobený obrazy a parohy. Přístupné byly i
některé místnosti třetího patra, především domácí kaple sv. Antonína
Paduánského.67
Schodiště a chodby byly bohatě vyzdobeny trofejemi (parožím, vlčími či
medvědími kožemi), zbraněmi, obrazy (oleje, rytiny, tisky), gobelíny a dalšími
uměleckými předměty.
Plavcovi využívali pro své bydlení východní křídlo zámku, ve druhém
poschodí, nad šternberskými pokoji a císařským sálem, měli noví majitelé moderně
zařízený soukromý byt.68
K velkostatku se noví majitelé postavili jako nepříliš dobří hospodáři.
Snad na něm ani příliš hospodařit nehodlali. Dvory byly v pronájmu, v roce 1935
ukončili provoz v Zelenohorském pivovaru, některé části velkostatku přímo
odprodali (1935 – Panský dům, 1937 – Lesní úřad /bývalou Zelenohorskou poštu/ i
se zahradou). Nakonec v roce 1939, těsně před 2. světovou válkou, prodali celý
velkostatek „Karlu Blažkovi, poslanci živnostenské strany a zároveň plzeňskému
průmyslníkovi, majiteli firmy Fexim Benzin. Ten hospodařil na statku pouze do 15. září
1939. Nezaplatil státu převodní poplatky a kupní smlouva mu tak nebyla schválena a
zapsána v majetkových knihách.“69
V září 1939 byla na velkostatek Zelená Hora uvalena dle vládního
nařízení č. 87/1939 vnucená správa70 a v průběhu války se za zatím ne zcela jasných
okolností na zámku usídlila německá armáda. Během druhé světové války zřizoval
67
68
69
70

BERNDORF (1932), s. 22-37.
Ibid. s. 36.
MOTEJZÍK (2006), s. 78.
NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. Kartonu 898.
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VI. odbor německé zahraniční rozvědky (RSHA) tzv. bojové školy (Kampfschulen),
ve kterých byli cvičeni vybraní vojáci a důstojníci pro špionážní a záškodnickou
činnost v týlu. Některé z těchto škol fungovaly i na našem území, hlavně
v pohraničních oblastech. Přímo na zelenohorském zámku měla sídlo radiová škola. 71
Bývalo zde prý ubytováno až 500 mužů. Německá branná moc držela zámek až do
května 1945, kdy kapitulovala 5. května do rukou zástupců MNV v Nepomuku.
7.5.1945 přijeli Američané. US Army se usídlila na zámku až do 25. listopadu.72
„U příležitosti příchodu americké jednotky do Nepomuka bylo neodkladně
třeba uvésti zámek Zelenou Horu do takového stavu, který by byl důstojný přijetí
zmíněných jednotek. Zámek byl několik dní před příchodem spojenců opuštěn
německou posádkou. Myslíme, že není nutno podotýkat v jakém stavu se zámek
nacházel. Byly vyzvány nepomucké ženy k dobrovolné účasti na úklidu. K naší veliké
radosti se sešli ženy všech vrstev a to v takovém počtu, který překvapil. Během mála
hodin byl zámek skutečně v bezvadném stavu. “73

3.3 Znárodnění
Již v prvních měsících po konci války vyvstala otázka, co bude dál se
zelenohorským velkostatkem. 19. května rozhodl národní výbor v Nepomuku o
ustanovení národní správy v čele s bývalým zelenohorským lesmistrem Josefem
Lukešem.74 Dne 22. července 1945 byly na schůzi Místního národního výboru
v Klášteře vzneseny požadavky na parcelaci pozemků náležejících k Zelené Hoře,
sama obec projevila zájem o les na Čábuzí a zámecký park. Měl být zaslán dotaz na
Zemský národní výbor do Prahy.75 V časopise Nepomuk vyšel v půli srpna článek,
který informoval o skutečnosti, že velkostatek je majetkem československého státu,
71
72
73
74

FREMUND (1972), s. 47.
NÁDRAZSKÝ (1945) s. 118. A dále: Nepomuk, č. 10-11, 1. 12.1945, s. 143.
Nepomuk, č. 1., 1.7.1945, s. 8.
J.Lukeš byl Němci ze svého místa násilně odstraněn a zatčen. (NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č.
941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. Kartonu 898, opis dopisu MNV v Nepomuku ZNV ze dne
28.11.1945).

75 SOkA Plzeň-jih v Blovicích, fond MNV Klášter, Zápisy ze schůzí pléna a rady (1923) 19451960, inv. č. UKN 1.
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neboť jej před koncem války zakoupil Protektorát Čechy a Morava. 76 V článku se
zároveň objevuje poněkud zmatečná informace o konfiskačním nálezu na Zelenou
Horu.77 O Zelenou Horu se ale přihlásili i někdejší majitelé – a to manželé Plavcovi.
Zemský národní výbor rozhodl č.j. III NS zem 396/2_1945 ze dne 2.11.1945, že se
jim panství má vrátit. Toto rozhodnutí odůvodnil dekretem prezidenta republiky
č. 5/1945, neboť „majetkoprávní jednání spočívající v převodu vlastnictví manželů
Karla a Marie Plavcových na vlastníka jiného jest neplatné jelikož bylo uzavřeno po
29. září 1938.78
Proti tomuto rozhodnutí ZNV v Praze ve prospěch Plavcových důrazně
vystoupili zástupci správy a závodní rady velkostatku Zelená Hora a místního
národního výboru v Klášteře. Dne 28. listopadu 1945 byl ZNV v Praze adresován
dopis z národního výboru v Nepomuku, který obsahuje množství argumentů proti
vrácení panství předválečným majitelům 79, a to: vlastníky velkostatku nejsou Karel a
Marie Plavcovi, nýbrž republika československá jako právní nástupce protektorátu
Čechy a Morava; manželé Plavcovi prodali roku 1939 Zelenou Horu manželům Karlu
a Anežce Blažkovým, přičemž prodávající strana za prodej dostala řádně zaplaceno a
koupila si v Praze palác Olympic ve Spálené ulici, straně kupující byla téhož roku také
skutečně předána držba a užívání velkostatku; tuto kupní smlouvu ale neschválil
státní pozemkový úřad, který v té době už ovládali Němci, v pozemkových knihách
zůstali jako vlastníci manželé Plavcovi a v září roku 1939 byla na velkostatek uvalena
vnucená správa; v této době ani kdykoli po prodeji Blažkovým zde manželé Plavcovi
nehospodařili, ani se o majetek nijak nestarali; národní výbor se v prvních
poválečných dnech rozhodl na zámek zavést prozatímní národní správu; mezitím se
zjistilo, že velkostatek byl dne 8. 2. 1945 vnuceným správcem Ing. Borjanem
(formálně zastupujícím knihovní majitele manžele Plavcovi) prodán Protektorátu
Čechy a Morava zastoupenému pozemkovým úřadem 80 – není tudíž třeba mít
76 Stalo se tak 8.2.1945 (NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50,
č. kartonu 898).
77 Nepomuk, č. 4., 15.8.1945, s. 44.
78 NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. Kartonu 898.
79 Píše se zde, že již 14. července 1945 byl NV v Nepomuku poslán ZNV v Praze obšírný rozklad celé
záležitosti, ten ale buď k adresátovi nedorazil, nebo se ztratil. (NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č.
941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. Kartonu 898, opis dopisu MNV v Nepomuku ZNV
ze dne 28.11.1945).
80 U krajského civilního soudu v Praze byla podána knihovní žádost dne 28. 2. 1945 pod č.j. ZV
316/45, vlastnické právo protektorátu Čechy a Morava pak bylo neprodleně vloženo do vložky
č. 540 českých zemských desek. (NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora,
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národní správu na majetku československého státu, dle NV v Nepomuku a ostatních
zainteresovaných NV v kraji tedy nebyl ZNV v Praze kompetentní rozhodovat o
vlastnictví státu; Plavcovi velkostatek neobhospodařovali řádně, dokonce se chovali
nesociálním způsobem vůči zaměstnancům. Na základě těchto skutečností NV
v Nepomuku žádal ZNV v Praze, aby své rozhodnutí ze dne 2. listopadu 1945 zrušil.
K tomuto spisu se připojili a svými podpisy to stvrdili i představitelé MNV v Klášteře,
Měcholupech, Prádle a Dvorci. Autoři dopisu prohlašují, že „jediným přáním všeho
občanstva obcí za něž zde mluví jest, aby velkostatek stal se státním a vzhledem ke
skutečnému stavu věcí jej za státní již nyní považují. Manifestačně zdůrazňují, že nikdo
v celém kraji si nepřeje, aby velkostatek přišel do rukou manželů Karla a Marie
Plavcových, naopak upozorňujeme, že by toto navrácení velkostatku do rukou manželů
Karla a Marie Plavcových zde v celém kraji přineslo jen nepokoje a hospodářský
rozvrat.“81
Dopis v podobném duchu, obsahující konkrétní případy nesociálního
chování K. Plavce vůči zaměstnancům zaslal o den později i MNV v Klášteře na ONV
do Přeštic.82 V dobovém kontextu není jistě nedůležitá informace, že MNV v Klášteře
byl od 9. října 1945 složen pouze z kandidátů Komunistické strany Československa. 83
Při osobní intervenci na ZNV v Praze, jenž se uskutečnila dne 14. 12.
1945, bylo členům závodní rady velkostatku sděleno, že výnos ZNV o navrácení
majetku manželům Plavcovým je zmateční.
Dne 11. ledna 1946 se zástupci správy a závodní rady velkostatku a MNV
Klášter dostavili osobně na Pozemkový úřad, kde opět protestovali proti předání
Zelené Hory manželům Plavcovým a projevili přání, aby velkostatek převzaly Státní
lesy a statky (SLS). Na základě tohoto setkání generální ředitel SLS ministrovi
1945-50, č. Kartonu 898, opis dopisu MNV v Nepomuku ZNV ze dne 28.11.1945).
81 NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. Kartonu 898, opis
dopisu MNV v Nepomuku ZNV ze dne 28.11.1945.
82 Argumentuje se zde i tím, že rozhodnutí ZNV o vrácení Zelené Hory Plavcovým: „způsobilo
v široké veřejnosti takový rozruch, že občanstvo v domovské obci Klášter vynutilo si veřejnou
protestní schůzi na které projevilo svůj naprostý nesouhlas a krajní zaujetí proti osobě Plavcově.“
Podepsaní jsou zde členové místního národního výboru v Klášteře-Zelené Hoře a závodní rady
velkostatku Zelená Hora (ibid.). S argumentací proti vrácení velkostatku Plavcovým byli
seznámeni občané i na 17. veřejné schůzi MNV Klášter konané dne 7. prosince 1945 ( SOkA

Plzeň-jih v Blovicích, fond MNV Klášter, Zápisy ze schůzí pléna a rady (1923) 1945-1960,
inv. č. UKN 1).
83 Předsedou byl tehdy zvolen Václav Klesa. Tento člověk byl členem už protektorátního obecního
zastupitelstva a v květnu 1945 zakládal v Klášteře NV. Velmi rychle vstoupil do KSČ. KSČ
určovala směr komunální politiky v Klášteře velmi výrazně, jak vyplývá ze zápisů z jednání MNV.
Již na konci 40. let bylo v Klášteře JZD atd. V. Klesa zůstal předsedou MNV do roku 1952.
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písemně podal informace ve věci velkostatku Zelená Hora s tím, že je zřejmě sporné,
komu velkostatek skutečně patří, „nesporným však je, že to nejsou manželé
Plavcovi.“84
21. ledna 1946 zaslal Státní pozemkový úřad VIII. odboru Ministerstva
zemědělství seznam pozemkového majetku velkostatku Zelená Hora. Ovšem
9. února byla na dokument připsána poznámka, že věc „nevyžaduje zatím dalšího
řízení, neboť dle telefonického sdělení SPÚ není dosud jasně prokázáno, kdo bude
uznán za právoplatného majitele.“85
Záležitost se evidentně táhla a docházelo k dalším zvratům, které ale
v dostupných pramenech nebyly podchyceny. Dne 3. srpna 1946 totiž na veřejné
schůzi MNV v Klášteře, které se účastnilo 50 občanů, byl odhlasován dle dekretu
prezidenta republiky č. 108/1945 „návrh konfiskace zemědělského majetku Zelená
Hora Karlu Blažkovi kolaborantovi.“86 Na schůzi MNV konané o čtrnáct dní později
(17.8.1945) byl schválen požadavek o příděl zámeckého parku, lesoparku „Obory“ a
dalších pozemků pod zámkem obci. Za týden, 25. srpna, byla hlavním bodem jednání
další schůze MNV opět Zelená Hora „a sice změna ze záboru tohoto majetku z držení
p. Karla Plavce na držení p. Karla Blažka což prý bylo by pro naší obec výhodou za prvé
dostáním převodního poplatku a tím, že p. Blažek zavázal se na ministerstvu
zemědělství, že v prvé řadě domovská obec dostane dobrovolně v držení určité
pozemky.“87 Ze zápisu ze schůze MNV z 27. října 1946 se dozvídáme, že p. Plavci
nebyla přiznána držba Zelené Hory, dále že probíhají jednání s p. Blažkem ohledně
pozemků, které chce obec. A především že „celá záležitost nebyla ještě definitivně
vyřešena nadřízenými úřady.“88 30. dubna 1947 „přikloňuje se celý MNV [k] Blažkovy
na základě tom, že dodrží dřívější podmínky, zaplatí převodní dávky z přírůstku
hodnoty a žádost obce a občanů o odprodeji pozemků a lesa za přídělovou cenu.“ 89
84 NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. kartonu 898, č.j. 275VII/5-46. V obdobném duchu se nese i schůze MNV v Klášteře 14. ledna. Hovoří se zde
o „machinacích ze strany Plavce.“ ( SOkA Plzeň-jih v Blovicích, fond MNV Klášter, Zápisy

ze schůzí pléna a rady (1923) 1945-1960, inv. č. UKN 1).
85 NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. kartonu 898, č.j. 275VII/5-46.
86 SOkA Plzeň-jih v Blovicích, fond MNV Klášter, Zápisy ze schůzí pléna a rady (1923) 1945-

1960, inv. č. UKN 1.
87 SOkA Plzeň-jih v Blovicích, fond MNV Klášter, Zápisy ze schůzí pléna a rady (1923) 1945-

1960, inv. č. UKN 1.
88 Ibid. - Na stejné schůzi je mj. zamítnuta žádost pí. Auerspergové o vydání potvrzení, že měla v obci
trvalý pobyt v r. 1930 a domovské právo před r. 1920.
89 Ibid.
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23. srpna téhož roku požaduje MNV, aby urychleně proběhla revise pozemkové
reformy a obec získala z majetku velkostatku les Oboru, cihelnu, park i s rybníkem,
nějaké polnosti a také všechny budovy na jejím katastru. 90
Celá kauza se „vyřešila“ až po 25. únoru 1948. Rozhodnutím
ministerstva zemědělství č.j. 6.337/48-IX/R-12 ze 14. května 1948 byl, na základě
zákona č. 142/1947 Sb. o revisi pozemkové reformy, velkostatek Zelená Hora o
rozloze 1618 ha zabrán státem. Důvodem k zabrání, dle §6 odstavce 2, písmeno b)
příslušného zákona, mohlo být i jen to, že majitel na statku k 1.1.1946 osobně
nehospodařil, což zde bylo naplněno dostatečně. K převzetí došlo ke dni 21.9.1948.
Je zajímavé, že tento majetek je dle příslušných dokumentů znárodňován manželům
Plavcovým. Majetek přebraly státní lesy, a to včetně zámeckého parku. 91 Obec Klášter
získala pouze jeho malý kus. Již 9. října je jeho část nedaleko splavu rozparcelována
na třicet stavebních pozemků a zahrádek, které jsou přiděleny místním občanům. 92
Vlastní zámek byl dle dostupných archivních dokumentů přidělen
přípisem ministerstva zemědělství ze dne 14. června 1949 č.j.h 31.349/49-IX/A-121132/6 vojenské správě.93 Údajně se předtím jednalo o tom, jak zámek nejlépe využít.
Hlavní dvě varianty prý byly rekreační středisko a kasárna. 94 Na rozdíl od sousedních
Žinkov zvítězila varianta druhá a Zelené Hora se díky tomu opět zapsala do historie.

4.4 Kam s ním? Osudy zámeckého inventáře
Nedílnou součástí každé nemovitosti jsou i movité předměty dotvářející
charakter daného objektu. Dnešní návštěvník Zelené Hory si už jen stěží dokáže
představit, jak honosně a reprezentativně byl vnitřek zámku kdysi vybaven.
Díky pečlivé práci místního historika Alexandra Berndorfa 95 víme, jak byl
90 Ibid.
91 NA Praha, fond ÚŘSLS, inv. č. 941, ž 1610, Zelená Hora, 1945-50, č. Kartonu 898, zápis
ze dne 21.9.1948.
92 SOkA Plzeň-jih v Blovicích, fond MNV Klášter, Zápisy ze schůzí pléna a rady (1923) 1945-

1960, inv. č. UKN 1.
93 NA, fond Státní památková správa, Zelená Hora: kart. 611.
94 POPP (2006), s. 33. V zámku se prý i po válce provádělo, konala se zde divadelní představení atp.
95 Ministerstvo zemědělství ve věci přidělení zámeckých objektů na Zelené Hoře u Nepomuku
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zámek po druhé světové válce a v době nástupu komunismu zařízen. Oproti stavu
z třicátých let nedošlo k příliš dramatickým změnám a historky o rabování zámku po
skončení II. světové války96 jsou zřejmě poněkud přibarvené. Berndorf, co by člen
národní kulturní komise, podrobně sepsal inventář zámku, jednotlivé předměty
datoval a popsal.97 Také víme, jaký osud mobiliář potkal – historicky cenné předměty
ze Zelené Hory skončily v depozitáři na zámku v Kladrubech. Jelikož Alexandr
Berndorf sepisoval inventář místnost po místnosti, víme také velmi přesně, co se
v kterém pokoji či chodbě nacházelo. To nám umožňuje utvořit si dosti věrný obrázek
o interiérech zámku. Je zde popsána samotná budova zámku, včetně purkrabství,
kostela a částečně i dvora Šternberka. Dispoziční řešení a zařízení zámku Berndorf
poctivě vykreslil už v roce 1932 v druhém, upraveném a rozšířeném vydání své
publikace Zelená Hora.98
V přízemí byly tři sály, devět pokojů, čtyři kuchyně, čtyři spíže, čtyři
předsíně, dvě komory a tři skladiště. V prvním patře bylo osm sálů, devět pokojů,
jedna spíž, jedno skladiště, v druhém patře pak devět sálů, čtyři pokoje a jedno
skladiště. Třetí patro mělo jeden sál, třináct pokojů, jednu komoru a jedno skladiště.
V purkrabství se nacházelo šest pokojů, dvě kuchyně, dvě komory a prádelna.
Kromě nábytku bylo v pokojích značné množství uměleckých předmětů –
benátských zrcadel, figurek z míšeňského porcelánu, čínské majoliky atd. Místnosti
v prvním a druhém poschodí byly zařízeny, některé kusy nábytku byly v době
sepisování inventáře, jak uvádí Berndorf, poškozeny. Ve třetím poschodí byly
místnosti většinou úplně prázdné, občas s ojedinělými kousky nábytku. Poválečné
rozkrádání zámku se tedy mohlo týkat možná těchto pokojů, poškození nábytku
zřejmě také bylo stopou událostí z konce války.
Například rodinná galerie obsahovala 28 rozměrných olejových pláten
s portréty příslušníků rodů Colloredo-Mansfeldů, Auerspergů a Šternberků, mezi
nimiž samozřejmě nechyběla vyobrazení předchozích majitelů Zelené Hory –
vojenské správě a vyklízení zámku pozvalo na Zelenou Horu na pondělí 5. září 1949 zástupce
ministerstva zemědělství, ministerstva národní obrany a národní kulturní komise. Zástupcem
NKK byl ustanoven Alexandr Berndorf. Pro A. Berndorfa musela být tato situace velice hořkým
zklamáním. Jaký rozdíl oproti práci na popisu zámku v roce 1932! Místo navštěvované památky
se z jeho milované Zelené Hory měla stát kasárna. Na druhou stranu si jistě uvědomoval, že jedině
takto může pro budoucnost zelenohorské sbírky zachránit.
96 Viz POPP (2006), s. 27 a n.: „Velký rabuňk na Zelené Hoře!“ - a mnoho místně tradovaných
příběhů o králíkárnách vystlaných perskými koberci, zámeckém nábytku v každé domácnosti
v Klášteře / ve Dvorci (podle toho, v které vsi se historka vypráví) atp.
97 NA, fond Státní památková správa, Zelená Hora, kart. č. 611.
98 BERNDORF (1932), s. 34.
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Vilemíny a Vincence z Auerspergu, Jeronýma Colloredo-Mansfelda nebo Václava
Vojtěcha ze Šternberka. V císařském pokoji se nacházel intarzovaný vyřezávaný
stolek, tři čalouněná vyřezávaná křesla, starobylá skříň, prádelník s mramorovou
deskou, pozlacené hodiny „(poškozené hodně)“, vyřezávané zrcadlo s mramorovou
deskou, trojdílný paraván, manželská postel s peřinami, noční stolky, vyřezávaná
stolička, několik různých sošek, koberec a kožešina medvěda, kompletní záclony,
kachlová kamna, benátský lustr a několik olejomaleb, mezi nimi portrét císaře
Františka Josefa I. v pozlaceném rámu.99
Místností Berndorf napočítal celkem 114. Co se týče vymožeností
moderní doby, do všech poschodí zámku byl vyveden vodovod, ve všech místnostech
bylo zavedeno elektrické osvětlení. Zámek měl pět koupelen (jednu v přízemí, jednu
v prvním poschodí, dvě ve druhém poschodí a jednu v purkrabství), klosetů zde bylo
celkem sedmnáct (pět v přízemí, tři v prvním patře, pět ve druhém, dva ve třetím a
dva v purkrabství). Ovšem lednice tu byla jen jedna, v přízemí.
Soupis nezahrnuje jenom vnitřní zařízení zámku, ale i movitý majetek
nalézající se vně budov v areálu zámku. V zahradě a na nádvoří to byly hlavně židle a
stolky, ale i palmy či plechové lehátko.
Seznam psaný na psacím stroji je doplněn pozdějšími, rukou připsanými,
poznámkami Alexandra Berndorfa a týkají se především upřesnění osudu či stavu
určitých částí inventáře. Například u hospodářského archivu je připsáno: „Veškeré
archivní spisy byly (bez seznamu) převezeny do Horšova Týna, do oblastního archivu a
složeny v přízemní chodbě; veškeré knihy byly bez seznamu převezeny do Kladrub; (do
tamní knihovny, ale odděleně) p. M Soukupem. Připsal Berndorf, 15/9 1949.“ nebo
„Modře označené převezeno do Kladrub 8-10/9 1949 viz. hl. Seznam, B.“ 100
Jak jednoduché by bylo dát interiéry zámku do původního stavu! Vlastně
by stačilo všechny předměty, obrazy a kusy nábytku dohledat, převézt zpět na
Zelenou Horu a podle Berndorfova seznamu a několika dobových fotografií z času
Auerspergů je rozmístit do jednotlivých pokojů.
Máme také „Seznam předmětů zanechaných v kostele na Zelené Hoře
v němž budou nadále konány bohoslužby“,101 mimo jiné tu najdeme hlavní oltář, oltář
pražského Jezulátka, dva postranní oltáře, patnáct kusů kostelních lavic, čtyři křesla
99 NA, fond Státní památková správa, Zelená Hora, kart. č. 611.
100 Ibid.
101 Ibid.
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a čtyři klekátka; sakristie zůstala cele zařízená.102
Protože šlo o velké množství položek a bylo jasné, že vyklízení zámku se
protáhne, žádal Berndorf v dopise z 8. září o rozhodnutí, zda-li může zůstat na Zelené
Hoře déle, aby stihl popsat a zařadit knihovnu.103
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku v Praze
tedy vyhotovila v září 1949 hned několik seznamů zařízení pocházejícího ze
zelenohorského zámku. Na seznamu vytříděných předmětů dle zákona č. 137/46 Sb.
jsou jednotlivé obrazy a umělecké předměty oceněné částkami v korunách. Částky
jsou to kulaté, jejich výše se pohybuje od několika desítek do několika tisíc korun
(např. pohár z buvolího rohu za 100,-, mísa polévková cínová za 400,-, obraz
s podobiznou kněžny Dominiky z Martinic za 5000,-, tři kusy vojenských map ze 17.
století za 3000,-, dvě staroegyptské popelnice z alabastru za 5000,-, 46 kusů rytin
krajiny a rodiny za 12000,-). Existuje i seznam předmětů, které byly ze
zelenohorského kostela převezeny do Kladrub (např. část gotického oltáře oceněná
na 50000,-, dřevěná polychromovaná socha sv. Šebestiána za 10000,-), tento seznam
je doplněný o soupis porcelánu převezeného ze Zelené hory do Kladrubského zámku.
Celkově šlo o zhruba 1600 položek. Pod seznamy je za Národní kulturní komisi
podepsán Alexandr Berndorf (předal). Z 8. září 1949 pochází i krátký seznam
předmětů (dva lustry), které nadále zůstanou na zámku zelená Hora v užívání
vojenské správy, nicméně vojenská správa je povinná je vydat či na vlastní náklady
dopravit na určené místo, bude-li to potřeba.
Veškerý inventář uložený ve sběrně na státním zámku v Kladrubech byl
vytříděn, očíslován a jednotlivé položky oceněny v prosinci roku 1953. Následně byla
část mobiliáře rozprodána ve veřejných aukcích. Většina, tedy něco přes 1000
položek, zůstala v majetku státní památkové správy a stala se součástí expozic na
různých státních hradech a zámcích – např. Velharticích, Třeboni či Jindřichově
Hradci, případně dodnes odpočívá v depozitářích104.

102 K uzavření kostela došlo později. Oltář byl převezen do Neuraz a v kostele bylo zřízeno skladfiště.
103 NA, fond Státní památková správa, Zelená Hora, kart. č. 611, dopis ze dne 8.9.1949.
104 MOTEJZÍK (2006), s. 124.
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3.5 Černí baroni
„Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené Hoře u Nepomuku byl přeměněn
v půvabná kasárna. V místnosti, kde kdysi byl nalezen Lindův falzifikát Libušin soud,
chlemtali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš.
´Baštim a nebavím se,´ kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima.“ 105
Po změně politické situace v únoru 1948 docházelo v Československu
k rozsáhlým represím. Režim se postupně vypořádával s bývalými kapitalisty,
drobnými živnostníky, sedláky i rolníky, kteří nechtěli vstoupit do JZD, duchovními i
členy komunistické strany. Ze zaměstnání a škol byli vyhazováni funkcionáři jiných
politických stran, důstojníci armády, inteligence, studenti. Někteří skončili
v táborech nucených prací zřízených na podzim roku 1948, v horším případě i na
popravišti.106
V armádě docházelo k „očistě“ a začalo se pracovat na tom, aby byly
vytvořeny jednotky pro „politicky nespolehlivé a méně spolehlivé vojáky“. Takové
jednotky byly pojmenovány IV. (silniční) prapory a podléhaly ženijním plukům.
Zřízeny byly ve vojenských výcvikových táborech (VVT), k 1. říjnu 1948. 107
K 1. listopadu 1948 k těmto jednotkám narukovalo okolo 400 mužů. Neměli
přidělenou zbraň a většina z nich o důvodu svého zařazení ani nevěděla. Ti, kteří
nastoupili na vojnu v říjnu 1948, byli v září 1950 po dvouleté základní vojenské
službě propuštěni do zálohy, ostatní přešli do nově vytvořených pomocných
technických praporů (PTP) s klasifikací E (politicky nespolehliví). 108 Většina z nich
byla na podzim 1951 propuštěna do zálohy, ale někteří z různých důvodů sloužili i
nadále a později byli zasaženi rozhodnutím o prodloužení vojenské služby na
neurčito. I z těch, kteří odešli do civilu v termínu, se část musela vrátit na
tzv. výjimečné cvičení.
105 ŠVANDRLÍK (1991), s. 9.
106 BÍLEK (1996), s. 7.
107 Ibid. s. 11.
108 Od roku 1951 byla změněna klasifikace způsobilosti k výkonu vojenské služby. Dosavadní 4
odvodní třídy (A – schopen, B – schopen beze zbraně, BS – schopen pro strážní službu a D –
neschopen) byly doplněny o klasifikaci „C“ (Cj – schopen pro těžké fyzické práce, Cd – schopen
pro středně těžké fyzické práce) a klasifikaci „E“ – politicky nespolehliví. Branci, kteří obdrželi
klasifikaci E či C měli být automaticky řazeni k PTP, přičemž třídní a politické hledisko mělo
přednost před zdravotním. (BÍLEK,1992, s. 12).
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Kvůli očekávání vypuknutí 3. světové války měla armáda projít
přezbrojením a reorganizací. Bylo potřeba vybudovat množství vojenských objektů
(velitelství, skladiště, letiště, kasárny, cvičiště, byty pro vojáky). 109 Na to se hodily
právě PTP.
V polovině května 1951 byl zřízen nový typ pracovních jednotek, kterým
byly technické prapory (TP), určeny byly pro vojenské stavby v pohraničí a stavby
utajovaného charakteru.110 Sem se dali zařadit branci s klasifikací Cj a Cd, kteří ze
zdravotních důvodů nebyli schopni vykonávat řadovou ani strážní vojenskou službu a
tímto se pro ně našlo využití. Se vznikem technických praporů spatřil světlo světa i
další termín – vojenské pracovní jednotky (VPJ), které zahrnovaly pomocné
technické i technické prapory.111
První dva technické prapory byly vytvořeny 15. května 1951. Jednalo se o
1. TP v Děčíně (VÚ 7370, velitel npor. František Kvasnička) a 2. TP v Mostě. Oba
prapory byly provizorně ubytovány v prostorách PTP a časem přesunuty do nových
posádek. Mostecký technický prapor byl 14. srpna 1951 umístěn do zámku Jezeří u
Chomutova. 1. TP byl 20. října 1951 přesunut z Děčína právě na Zelenou Horu. 112
K 1. prosinci 1951 sloužilo u zelenohorského technického praporu 884 mužů. 113
„Tépáci“ absolvovali zkrácený výcvik včetně výcviku se zbraní. Pobírali
služné a ještě mzdu za práci, z té byla po srážkách část odváděna ve prospěch
vojenské správy, zbytek byl rozdělen na dvě poloviny – tu první dostal přímo voják,
druhá mu byla uložena na vkladní knížku. Většině velitelů šlo hlavně o to, aby vojáci
plnili pracovní úkoly s co největším nasazením, naopak jim často bylo jedno, jak tráví
volný čas. U prvního a druhého TP byly početné organizace KSČ a ČSM, existovaly
zde i různé kulturní a zájmové kroužky. Kázeň nebyla valná, byli zde případy dezerce,
samovolného vzdálení či opilství a výtržností.114 Vysoká úrazovost byla příčinou
častých trvalých následků, většinou bez nároku na odškodnění.115
Miloslav Švandrlík ve své knize Černí baroni vcelku věrně vystihuje
poměry u 1. TP na Zelené Hoře u Nepomuku, kde sloužil v letech 1953-1955. 116
109 BÍLEK (1996), s. 18.
110 BÍLEK (1992), s. 23.
111 BÍLEK (1996) s. 61.
112 Ibid. s. 60.
113 BÍLEK (1992) s. 27.
114 BÍLEK (1996) s. 60.
115 Ibid. s. 98.
116 BÍLEK (1992) s. 53.
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Často mu bývá vyčítáno, že u veřejnosti vytvořil zkreslený pohled na „pétépáky“,
ačkoliv poněkud uvolněnější režim u TP neměl s těžkými PTP příliš společného.
Nicméně pravdou je, že veřejnost příslušníky TP nazývala PTP, i sami příslušníci TP
o sobě mluvili jako o „pétépácích“ a i oni vojnu přežívali v tvrdých podmínkách a
dřeli na pracovištích. V polovině 50. let sloužili i u TP duchovní a „kulaci“. Někdejší
příslušník TP Jan Svátek vzpomíná: „Byli jsme stejně nuzně oblečeni do orvaných
uniforem, mnohdy ještě po wermachtu, pracovní kabáty jsme měli americké a na
některých byly ještě knoflíky se znakem USA. Pracovali jsme na stejných pracovištích a
pod stejnými veliteli. Byl tu ale jeden obrovský rozdíl. Věděli jsme, že jsme na vojně dva
roky plus mimořádné cvičení, aby pracoviště nezela prázdnotou, než přijdou nováčci
z přijímače. Byla nám již také svěřena zbraň a absolvovali jsme povinné střelby z pušky
nebo samopalu. […] V západních Čechách působila 2. technická skupina se sídlem
nejprve v Nepomuku, později v Plzni na Moskevské, v domě, kde je nyní zemědělská
správa. Tuto skupinu tvořil 1. technický prapor Zelená Hora u Nepomuka a
2. technický prapor Lázně Kynžvart. […] Na odloučených pracovištích jsme se museli
nejprve sami vybavit, postavit kuchyni, latrinu, nacpat slamníky, opatřit a postavit
kamna, otop většinou došel před skončením zimy. [...]“117
Dlouho neexistoval předpis upravující organizaci, úkoly, povinnosti a
práva příslušníků VPJ, zásady jejich odměňování apod. 18. srpna 1952 byl ministrem
národní obrany schválen tzv. Statut pro činnost vojenských pracovních jednotek. Dle
tohoto dokumentu se pomocné technické prapory zřizují proto, aby byly prací
převychovány politicky nespolehlivé osoby, které by se po návratu do civilu mohly
spolehlivě zapojit do budování našeho státu. Zato technické prapory byly zřízeny za
tím účelem, aby na stavby a pro práce vojenské správy, kde nemohou být z důvodu
bdělosti a ostražitosti využiti pracovníci z řad PTP, nemuseli být odvelováni řadoví
vojáci.118
Ve druhé polovině roku 1952 se výrazně zvyšoval počet technických
praporů. K 1. září 1952 vznikly jen tři PTP, ale 1. listopadu hned čtyři TP. Byl zřízen
3. TP ve Dvoře Šternberk pod Zelenou Horou (VÚ 8023, velitel npor. Ladislav
Hilšer), dále pak 4. TP v Podolinci, 5. TP v Kysíblu a 6. TP ve Fulneku. Do těchto TP
byly zařazeni hlavně branci s klasifikací Cj a Cd, nastupující k výkonu základní
117 Jan Svátek sloužil u 2. TP, přijímačem prošel v Jezeří u Chomutova, poté pobýval na pracovištích
v západních Čechách (SVÁTEK, 1991).
118 BÍLEK (1996) s. 64.
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vojenské služby, ale i negramotní (neznalí služebního jazyka) a potrestaní.
K 1. prosinci 1952 byly VPJ organizovány ve dvaceti PTP a šesti TP, celkem to bylo
30 025 mužů, po pěchotě šlo o nejpočetnější druh vojska československé armády. 119
1. listopadu 1952 vydalo na výcvikový rok 1952/1953 velitelství
ženijního vojska programy bojové přípravy TP. Cílem bylo naučit je ženijním pracím
v týlu, i za použití ženijní techniky, absolvovali i politickou výchovu. 120
V roce 1952 proběhly u PTP a TP kontroly stranické práce. Ve zprávě
z těchto kontrol stojí, že nadřízená politická oddělení a správy věnují vojenským
pracovním jednotkám minimální pozornost a pomoc. Vážné nedostatky byly
shledány i u velitelů a ZVP (zástupců velitele pro věci politické).121 V roce 1953
vzrostl počet komunistů a svazáků u VPJ. U 1. TP v Nepomuku bylo 150 členů KSČ
413 členů ČSM, velitelem zde byl (od zřízení praporu) kpt. František Kvasnička a
funkci ZVP ( zástupce velitele pro věci politické) zastával npor. K. Semenec. 122
V listopadu 1953 bylo sedm PTP reorganizováno na TP. 123 Tomu ještě
předcházela

prověrka

všech

„politicky

nespolehlivých“

příslušníků

PTP,

tj. S klasifikací E, která probíhala od 1. října do 13. listopadu 1953. Celkem bylo
prověřeno 13 682 vojáků, z toho MNO kladně prověřilo celých 80,3%. jednalo se
hlavně o osoby dělnického a malorolnického původu, tedy neoprávněně zařazené do
klasifikace E.124 Tři čtvrtiny těchto lidí přišly do jednotek v letech 1951 a 1952,
převážně na výjimečné vojenské cvičení.125
K 1. březnu 1954 došlo k celkové reorganizaci VPJ. Byly vytvořeny tři
technické skupiny (TS) – 1. v Praze, 2. ve dvoře Šternberk u Nepomuku (VÚ 9656,
velitel pplk. František Klobouček) a 3. v Rajhradě, dále byla 55. PTS v Orlové
reorganizována na 55. TS.
Technickým skupinám byly podřízeny (až na dva těžké prapory) všechny
VPJ. 2. TS byly podřízeny 1., 2., 52., 60. a 64. TP. Od března 1954 patřilo pod
technické skupiny celkem 33 VPJ – 14 lehkých (11 TP a 3 PTP) a 9 těžkých (7 TP a 2
PTP).126
119 BÍLEK (1996) s. 79.
120 BÍLEK (1992) s. 37.
121 Ibid s. 39.
122 Ibid.s. 59.
123 Ibid. s. 42.
124 BÍLEK (1996) s. 92.
125 BÍLEK (1992) s. 47.
126 BÍLEK (1996) s. 109.
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Na jaře 1954 vedení KSČ s okamžitou platností zrušilo označení E.
Upouští se od povolávání politicky závadných osob na výjimečné cvičení a pomocné
technické prapory se změnily na technické, přičemž se zintenzivnila výchova a
politická práce s kádrově závadnými vojáky.127 V roce 1954 také probíhala kampaň na
popularizaci VPJ, bylo vyznamenáno i několik jednotlivců. Armáda chtěla, aby
veřejnost věřila tomu, že k VPJ není nikdo přiřazován za trest ani z politických
důvodů.128
„Černí baroni“ ovšem nebyli první vojenskou jednotkou, která se usadila
po roce 1948 na Zelené Hoře. Zřejmě hned po předání objektu vojenské správě na
podzim roku 1949 sem byla převelena náhradní baterie dělostřeleckého oddílu
260.129 V literatuře najdeme i úvahy o dřívější přítomnosti československé armády na
zámku,130 dostupné archivní prameny bohužel přesné datum příchodu vojska
nezachycují.131
Příchod 1.TP se ovšem podařilo zjistit velmi přesně. Dle rozhodnutí
Ministerstva národní obrany ze 24. srpna 1951 byl zámek Zelená Hora převzat 1. TP
ke dni 31. 9.1951. Z převzetí byl pořízen velmi podrobný protokol, 132 který nám
umožňuje si udělat představu o změnách, ke kterým došlo na zámku za uplynulé dva
roky. K uvedenému datu přebírá 1.TP zámek, budovu skladiště (kostel), garáže,
purkrabství a přečerpávací stanici. „Budovy, které jsou v komplexu dvora Šternberk
/dvůr, sýpka, stodola, strážnice, a novostavba ubikací SPA/ se t.č. nepřebírají, jelikož
se ve dvoře provádějí různé adaptační práce. Jejich případné převzetí přichází v úvahu
až po skončení a zkolaudování adptačních prací.“ 133 Z položkového seznamu se dále
dozvídáme, že v zámku opravdu mnoho historicky cenného mobiliáře nezůstalo.
V prvním patře zámku je uváděno několik lustrů a kachlových kamen, v souhrnném
seznamu mobiliáře najdeme například dvě benátská zrcadla, dva vykládané stolky,
pět kusů „zámeckých“ obrazů, 62 kusů paroží či vycpanou lišku. Že objekt sloužil
127 BÍLEK (1996) s. 110.
128 Ibid. s. 112.
129 Veliteli zde byli por. Jindra Polák (do 20.1.1950), po něm npor. Vít Birčák (do 15.3.1951) a
nakonec por. Ladislav Veškrna. (VHA, fond Dělostřelecký oddíl 260/náhradní baterie Nepomuk,
1945-1951, f. 01741, kr. 3, Tajné spisy 1948-1951).
130 POPP (2006), s. 33.
131 Fondy Ministerstva národní obrany z let 1947-1950 uchovávané ve Vojenském historickém
archivu byly bohužel těžce zasaženy povodní v roce 2002 a není jisté, zda budou ještě vůbec někdy
využitelné.
132 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 7, Tajné spisy 1951-55.
133 Ibid.
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jako kasárna „lidově-demokratické armády“ názorně ilustrují desítky kusů šatních
skříní pro mužstvo, 17 železných postelí či 31 obrazů Stalina a 30 obrazů Gottwalda.
Lenin tu byl pouze pětkrát. Na nádvoří tehdy ještě stála proslavená kašna.
Plány na úpravy dvora Šternberka jsou datovány již do října 1950, 134 ale
zřejmě je již v té době využíván armádou. Projekt Československých stavebních
závodů Stavoprojekt, n.p. počítá s přetvořením dvora na kasárna – budovy se
upravují na ubikace pro mužstvo, západní křídlo se má proměnit v garáže. Někde se
jen opravují omítky a podlahy, jinde se přebourávají příčky a okna. Vznikají
montované novostavby ubikací.135 O dvůr mají zájem také dělostřelci, ale nakonec je
určen rozhodnutím armádní Hlavní stavební a ubytovací správy ze srpna 1952 pro
vojenské pracovní jednotky.136 Dochází k dalším, razantnějším stavebním úpravám,
tak aby mohl objekt sloužit jako kasárna pro cca 300 mužů. 137 Krátce zde sídlí
3. technický prapor, který se ale již v únoru 1953 stěhuje do Velkých Losin. 138 Ve
dvoře je v roce 1954 oficiální sídlo velitelství 2. technické skupiny, pod kterou je
zařazen i vlastní 1. technický prapor nahoře na zámku.139 Později se velitelství
skupiny stěhuje do Plzně.
Zámek Zelená Hora v té době slouží jako sídlo velitelství praporu, u nějž
je dislokován nepatrný počet mužstva (cca 100 osob). Celý prapor čítá více než 1000
mužů, většina je však ubytována na pracovištích v jižních a západních Čechách. 140 Od
1. února 1953 má nad útvarem patronát JZD Klášter. 141 Vojenský útvar 7370 naopak
převzal v únoru 1956 patronát nad nepomuckou jedenáctiletou střední školou. 142
Útvar byl zřejmě částečně potravinově soběstačný, stačí si vzpomenout
na Kefalínovy vepře. V roce 1954 si vojáci pronajímají od Správy lesního
hospodářství 1,81 ha pro pěstování zeleniny pro kuchyni vojenského útvaru. K říjnu
1955 máme doloženo, že část cvičiště se využívá pro pěstování pšenice a dalších
plodin.143
134 Archiv Stavebního úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 1-1, Projektová dokumentace –
Adaptace budov dvora Šternberk.
135 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 7, Tajné spisy 1951-55.
136 VHA, fond MNO 1952, sign. 96/1, k. 588, č.j. 0074072, Dvůr Šternberk u Nepomuku, Zelená
Hora – využití pro PTP.
137 Archiv Stavebního úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 2-2, Adaptace dvora Šternberk.
138 BÍLEK (1996) s. 158.
139 Ibid. s. 109.
140 VHA, fond MNO 1952, inv. č. 2334, k. 591, č.j. 0074072, Zelená Hora a dvůr Šternberk – využití
objektů.
141 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, kn. 1, Kronika.
142 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 9, Obyčejné spisy 1956.
143 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 9, Obyčejné spisy 1954-55.
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15. října 1953 nahrazuje ve funkci velitele 1. Technického praporu
kapitána Kvasničku kapitán Ondrej Gazda, románový major Haluška – Terazky.
Z předávacího protokolu nám nevyvstává obraz neschopného a téměř negramotného
slovenského horala, ale ambiciózního komunistického důstojníka, který přišel na
Zelenou Horu konečně udělat pořádek. „V politické přípravě jsou nedostatky hlavně u
vedoucích politického školení, kteří neovládají dostatečně látku, nedostatečně se
připravují. Aktivita při besedách je se strany mužstva minimální. Velitelé setnin i
političtí pracovníci nedosáhli dosud podstatných úspěchů v politické přípravě svých
příslušníků. Morálně politický stav příslušníků útvaru je proto hodnocen jako
nevyhovující. […] Stav vojenské kázně je nevyhovující […] Bojová příprava je zaměřena
vzhledem k povaze útvaru na práci na pracovištích. Ostatní výcvik je prováděn
vzhledem k tomu v omezeném rozsahu. Pracovní úkoly plní prapor na 160%
v průměru.“144 U praporu je v té době 1493 mužů. Terazky se stává majorem někdy
v říjnu 1954.145 18. října 1956, ho vystřídal major Jaroslav Kubín. 146 Je zajímavé, že
nedlouho poté, 11. prosince, odváží okresní konzervátor Karel Škrábek ze Zelené
Hory na státní zámek Blatná ještě několik kusů památkově cenného mobiliáře –
především čtvery kachlová kamna a dále šest zrcadel, gobelín, obraz, několik lustrů,
intarzovaný prádelník, příborník, lehátko a křesla s brokátovým potahem, židle a
jídelní stůl.147
V říjnu 1957 dojde k reorganizaci 1. TP na 8. technický pluk. Posledním
velitelem „černých baronů“ na Zelené Hoře je od 9.9.1957 podplukovník Alois Peták.
V srpnu je na Zelenou Horu převelen i 9. technický pluk z Teplé u Toužimi. To je však
jen příprava na konec pracovních jednotek na Zelené Hoře, neboť již k 9. srpnu
probíhá předání dvora Šternberk 2. raketometnému oddílu, některé budovy,
např. špýchar, mají být uvolněny nejpozději k 31.1.1959. Zároveň je připravována
razantní úprava budov dvora.148 Ke dni 31.12.1958 jsou 8. i 9. technický pluk
zrušeny.149 K předání vlastního zámku dochází 29. ledna 1959.
Při předání budov byl samozřejmě sepsán protokol, z něhož vysvítají
některé podstatné informace. 2. raketometný oddíl sice přebírá všechny objekty od
8. technického pluku, ale zároveň dává do přímého užívání zámek, kostel a další dvě
144 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 7, Tajné spisy 1951-55.
145 Rozkaz o povýšení se v archivních materiálech nepodařilo najít.
146 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, kn. 1, Kronika.
147 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 9, Obyčejné spisy 1956.
148 Archiv Stavebního úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 6-1.
149 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 7, Tajné spisy 1951-55.
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budovy (III a IV – purkrabství a stáje) 1. armádní nemocnici. Ta zase naopak dává
2. RMO k dispozici přízemí zámku mimo strážnici, divadelní sál a levé křídlo 3. patra
vč. záchodů. Dále je zde konstatováno, že budova zámku i budova purkrabství
vyžadují generální opravu, která je plánována na r. 1959-61. 150Také má dojít k úpravě
kuchyňského bloku ve dvoře Šternberk a výstavbě kanalizace. 151 Stodoly stojící
severně od špýcharu jsou charakterizovány jako vyžadující generální opravu. Místo
toho byly v dalších letech strženy.
Vlastní zámek byl opravdu v průběhu 60. let opravován, ale jen
v nejnutnějším rozsahu. V letech 1964-65 se opravovaly střechy. Věž získala krytinu
z měděného plechu.152 Materiály, dnes uložené v archivu Stavebního úřadu
v Nepomuku, nás vcelku komplexně informují o stavebních změnách ve zbylé části
zámeckého areálu. V letech 1965-66 byla postavena zděná budova strážnice nad
špýcharem. Na druhé straně od špýcharu, na místě barokního „domku mušketýra“,
později prodejny ARMA, vyrostl v letech 1968-69 nový patrový panelový ubikační
barák U80.153 K úpravám dvora docházelo i v průběhu 80. let, kdy byla razantně
změněna vnitřní dispozice levého křídla nádvoří, rekonstruovalo se ústřední topení,
upravovala kuchyně, přestavoval důstojnický klub – budova v čele dvora,
přistavovala strážnice. Plánována byla i nová ubikace pro 250 mužů, k její realizaci už
ale nedošlo.154 Na samotném zámku nemáme z této doby evidované žádné stavební
zásahy.
Raketometný oddíl vystřídaly v roce 1961 201. a 202. protiletadlový pluk,
přičemž 202. PLP byl zrušen hned v roce 1962 a 201. PLP vydržel v nepomuckých
kasárnách až do roku 1986, kdy zde byl dislokován 104. silniční stavební prapor. 155
Ten byl zrušen roku 1992.156 Vojenská nemocnice, respektive její sklad, byla na
zámku do 70. let, než pro ni byla vybudována nová budova nedaleko dvora Šternberk,
dnešní státní oblastní archiv,157 kde jsou uloženy i fondy velkostatku Zelená Hora.
Kruh se uzavřel.
150 VHA, fond 8. technický pluk 1951-1958, f. 1767, k. 7, Tajné spisy 1951-55.
151 Provedení těchto prací dokládá i projektová dokumentace uchovávaná v archivu Stavebního
úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 1-1, Projektová dokumentace – Adaptace budov
dvora Šternberk.
152 NPÚ ÚOP v Plzni, spisový archiv.
153 Archiv Stavebního úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 7-1.
154 Archiv Stavebního úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 9; 29-02 11, 29-02 13; 29-02 14.
155 Archivní fondy těchto útvarů jsou uložené ve vojenském archivu v Olomouci a nebyly proto vůbec
vytěženy. Zde zůstává ještě velký prostor pro další bádání.
156 URL: <http://vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm> [cit. 9.2.2015]
157 Projekt z roku 1973 (Archiv Stavebního úřadu Nepomuk, Zelená Hora, inv. č. 29-02 5/3).
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3.6 Čo bolo, to bolo ... Vzpomínky pamětníků

3.6.1 B. Šotola – 1. TP (1952-1954)
Kdy jste přišel na Zelenou Horu?
Já jsem sem přišel ve dvaapadesátém roce, 2. listopadu. To nás sem přišlo tisíc. Byli
jsme na přijímači, nahoře na zámku a dole ve Šternberku.
V pramenech k PTP se objevuje, že to byly dva útvary – jeden na zámku, druhý ve
Šternberku.
Ne, možná po tom, co jsem odešel. To už nám pak nikdo nic neříkal, bylo to tajné.
Tady byl přijímač. Po přijímači se vojáci rozjeli na pracoviště a Zelená Hora byla
prakticky prázdná, dokud za rok zase nepřijeli další nováčci. Rok po nás přišli
poslední a s nimi právě i Švandrlík.
Vy jste ho taky zažil, jaký byl?
Vždyť jsem spal vedle něj, celý rok. Byl spíš samotář. Jednou dostal opušťák a
u Knárovky ho potkal Terazky, kterému se nelíbilo, že má Švandrlík hnědé ponožky.
Tak mu opušťák přetrhl a bylo po opušťáku. Asi měl tenkrát Terazky špatný oběd.
Kam na pracoviště se vojáci po přijímači rozjížděli?
Já jsem byl nejdřív v Plzni na letišti. Dělali se tam vlečky na cisterny s leteckým
palivem. Pak jsme byli v Janovicích nad Úhlavou. Tam jsme dělali zase na muničním
skladu valy kolem budov, kde byla munice. Stavěli jsme tam i kasárny. Odsud jsem
byl potom v září převelený sem na Zelenou Horu. Mazáci odcházeli, potřebovali tu
truhláře, takového poskoka. Pak jsme ještě byli šest nebo sedm neděl v Sušici. Od
toho září jsem tady byl až do prosince čtyřiapadesátého roku, potom jsem šel do
civilu.
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Jak dlouhou dobu jste tedy strávil na Zelené Hoře?
Byl jsem tady asi rok a půl, na pracovišti asi devět měsíců. Nebo deset. Oni to pořád
měnili.
Vám to taky protáhli?
No jo, to bylo nejhorší. Jó, to jsme si takhle říkali: „Za měsíc pudem!“ A pak: „Ještě
ne, až druhej měsíc pudem …“ Nevědělo se to přesně.
A to jste byl na zámku?
Na zámku. Když tady nebyli nováčkové, tak dole ve dvoře nebylo nic. Byla tam jenom
kuchyně, pak tam byli ševci a krejčí.
Jak to na Zelené Hoře fungovalo?
Byla tu velitelská četa, asi tři sta lidí. Pak tu byl strážní oddíl. Další měli na starosti
třeba vodárnu, ve stráni ke Klášteru. Pak tam byli tři malíři, lakýrník, šofér. Nebyla
tam žádná buzerace vojenská, i když někteří důstojníci byli všelijací – hlavně ti, kteří
přišli z důstojnických škol. Nahoře byl štáb - ale jenom pro nepomucký prapor,
potom byl ještě hlavní štáb v baráčku u Knárovky. Dole byla Arma. Prodávala tam
paní Korešová. Nepomučáci si tam chodili pro tatranky a pro ponožky. To ještě dole
nebyla brána a mohlo se až nahoru. Dole v pivovaru byla ošetřovna. Pro poštu a na
nákupy se jezdilo s bryčkou. Toho koně měl u Knáry nějaký svobodník Záruba. Byla
tam taky hudba vojenská.
Probíhala v té době ještě nějaká aktivní likvidace zámku?
Akorát jsme likvidovali lovecké trofeje, parohy, ze zámku. Byli uskladněné na půdě
pivovaru ve Šternberku, už byly bez štítků. Přijeli si pro to z jedné jihočeské
perleťárny, házeli jsme jim to do auta. Ty, co byly moc velké, jsme roztrhli. Jinak tam
už nebylo co zlikvidovat. Tam už nebylo nic.
V jakém stavu byl v té době zámek?
Okna vypadávala a fasáda byla oprýskaná. Za války se tam nedělalo nic, po válce taky
nic.
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Vzpomínáte si na nějakou zajímavou příhodu?
Na pár ano. Tak třeba, jak je špejchar, tak naproti byly stodoly. Tam byla budka pro
stráž. Jednou tam byl jeden, co chtěl být zajímavý, šel k té stodole a vypálil dávku na
strážní budku. Pak hlásil telefonem nahoru, že byl napadený. Samosebou byl
poplach, obklíčila se Zelená Hora. Nic se ovšem nenašlo, akorát mu pak chyběly
náboje. Jednou zas měl službu nějaký Kyss, on to byl Maďar. Neuměl číst, stěží se
podepsal. Byly tam zapečetěné poplachové směrnice. On viděl jen, že je na nich něco
napsáno, a tak je dal do pytle s poštou – ta se dávala ke službě, pak to odváželi
s koněm. A když se ráno měnila služba, zjistilo se, že PS chybí, to byl průser, všechny,
kdo měli předtím službu, vyšetřovali. A pak volali z pošty, že tam jsou nějaké dopisy
bez adresy - a ony to byly ty PS.
Jak to bylo s kádrovými profily u TP? Byli tam opravdu jenom zdravotně nezpůsobilí?
Bylo to, jak píše Švandrlík. Faráři tu byli asi tři. Neměli šaty, jeden měl třeba tepláky a
opasek. Nebo neměli boty, tak měl bundu a kecky nebo tenisky. I ti kulaci, to tady bylo
normální.
Jak vám vařili?
Mívali jsme ne rizeto, ale „krupeto“. Rýže nebyla, bylo to teprv šest let po válce a do
třiapadesátého byl ještě přídělový systém. Když Terazky nechal zapíchnout jednu
sviňu, tak nám z té kůže a z toho sádla udělali krupeto. Nebylo to špatné – jenže tam
byly ty chlupy. Drželi jsme to za ty chlupy a nožíkem jsme si krájeli sádlo. Neměli
jsme se špatně. Chleba a papriky, to v jídelně bylo pořád. Když byl řízek, byli jsme
neradi, protože vždycky byly brambory, a to jsme museli vstávat ve tři hodiny.
Nejlepší byl guláš.
Kde byla ta prasata?
Pod kostelem, v takové selské chaloupce. Auerspergové tam měli dřív psinec.
Jak jste jezdili domů – to bylo taky deset dní dovolené, opušťák?
Nárok nebyl. Byly akorát vycházky za dobrou práci. Maximální opuštění ubytovacího
prostoru bylo na tři dni, tak dvakrát ročně.
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Účastnil jste se nějak natáčení filmu Černí baroni?
Já jsem se jenom koukal, ale pak mě odtud vyhnali, protože já tam pořád přešlapoval
a Sirový říkal: „Buď stujte na místě, nebo jděte pryč.“ Rušilo to.
Jaký byl Terazky ve skutečnosti?
Dobrý. No, byl to voják. Nebyl tak hřmotný jako Landovský, který ho hrál ve filmu,
ale postavou se mu podobal. Pořád chodil a říkal: „Aj terazky by sa ten hrad špatně
dobýval.“ Byl to dřevorubec, já byl truhlář a on vždycky zašel ke mně do dílny –
nemluvili jsme moc, ale čuchal dříví. Taky házel prasatům trávu a pak říkal: „Trhal
som jim trávu a žraly ju, dajte jim trávu.“ Jednou, později, poslal sem na štáb lístek,
kde psal: „Čo bolo, to bolo, terazky som rekreantom.“
Víte, jak to na Zelené Hoře probíhalo dále?
Po TP tu byly bojové jednotky. Byla tu motorizovaná pěchota, ke konci tu byli
protiletadlovci. V oboře pod zámkem vzniklo někdy po odchodu TP cvičiště, pořádala
se tam občas cvičení – v té době byla vždy zavřená Knížecí cesta.

3.6.2 František Kroupa – 201. protiletadlový pluk (1966-1968)

Mohl byste říci, jak vzpomínáte na rok 1968, zvlášť na srpen, na okupaci? Jak jste to
prožíval jako voják základní služby z posádky na Zelené Hoře?
Byli jsme protiletadloví dělostřelci. Asi tři dni před srpnovými událostmi jsme vyrazili
na cvičení, spali jsme v autech v lese, někde u Tábora. Někdy k ránu přiběhl náčelník a
bouchal nám na auto. Pískalo se na poplach, pak byl nástup a bylo nám řečeno, že se
přesouváme jinam. Asi po dvaceti kilometrech nás dojela motospojka a povídá, že
jsme napadeni a máme se okamžitě přesunout na posádku, co nejrychleji, každý na
vlastní pěst, už se neudržovala kolona. Zeptal jsem se, kdo nás napadl, on povídal, že
Rusové. Tomu jsme se zasmáli, nevěřili jsme tomu, brali jsme to jako součást cvičení.
Kdyby řekl, že nás napadli Němci nebo Američané, tomu bychom možná věřili.
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Kolem cest postávali lidi a mávali nám – ale nebyli to jenom mladí nebo ženy, jak to
bylo obvyklé. Ve tvářích bylo vidět napětí, možná i slzy. Pořád jsme ale nevěřili, že nás
napadli. Rádio jsme tehdy v autech neměli a vysílačka byla jenom ve velitelském
vozidle. Kolem osmé hodiny jsme přijeli do posádky, byl nástup. Řekli nám, že jsme
přepadeni spojeneckými vojsky, už nebyla řeč jenom o Rusech. Nechali jsme si
zbraně, které jsme vyfasovali na cvičení, k tomu jsme ještě nafasovali ostrý patrony.
Půjčil jsem si motorku a zajel jsem domů říct, že jsme se vrátili. Všude už byl cítit
smutek, už to bylo jasné. Vrátil jsem se na posádku akorát do nového nástupu.
Seznámili nás s rozkazem generála Svobody podle kterého jsme měli zachovávat klid,
nepoužívat zbraně, prostě zachovávat klid. Normálně jsme měli oběd, pamatuji si, že
byl řízek s bramborem, obědvali jsme pod zámkem, ve stráni u kasáren. Vojáci přímo
na zámku nebyli.

Co bylo na zámku?
Vojenská nemocnice a sklad.
Co bylo dál?
Najednou jsme viděli, jak jedou tanky od Prádla na Nepomuk. Nevěřícně jsme na to
koukali. Pak někdo přiběhl s tím, že tanky už jsou u brány. Šel jsem se tam podívat.
Jeden tank byl najetý proti bráně, další dva za ním. Už tam byl nějaký náš důstojník,
snad Duchoň, a hrozen vojáků. Naproti bráně byl sklad PHM, to znamená pohonné
hmoty, nafta, benzín, oleje. Stála tam tímhle plně naložená Tatra sto jedenáct. Vylezl
jsem na ni, abych dobře viděl. Emoce působily, hlasy se zvedaly, bylo cítit napětí. Naši
se ptali PROČ, oni odpovídali, že je to ROZKAZ. Všichni byli nervózní, ti před
bránou začali páskovat kulomet. Ve vzduchu byl cítit možný masakr, tak jsem
seskočil dolů a vrátil se do kasáren.
Jak se dál vyvíjela situace?
Asi druhý den se v kasárnách začali dít věci. Dělali jsme druhou obranu. Většina
posádek pustila spojenecké vojáky dovnitř, ale Zelená Hora ne. Naše posádka byla
jednou z mála těch, které měly aspoň nějakou snahu se bránit. Zesílili jsme hlídky a
zatarasili vchody do kasáren. Dali se tam pojízdné kanóny a před bránu se postavila
obrněná vozidla. Každý měl své místo, věděli jsme, jak se budeme bránit. Já jsem si za
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kamenem ve stráni vyhloubil svůj palpost, ale byl jsem rozhodnutý nestřílet.
Z domova jsem byl vychovaný spíš v tom, že Rusové jsou bratři, přece nás osvobodili.
Střílel bych jen v případě, že bych byl v ohrožení. Někteří vojáci trhali výložky. Po
třech nebo čtyřech dnech byla kruhová obrana odvolaná, v devětašedesátém roce se
dokonce hledali viníci, pokud vím, velitel pluku byl za to potom přeřazený. Pořád ale
byly zesílené hlídky, i když je pravda, že Rusové se nám do kasáren dostali, kdy chtěli.
Mohli jsme je nějakým způsobem zadržet, ale střílet už jsme měli zakázáno.
Jak dlouho vydržely ty tanky před branou?
Asi po třech čtyřech dnech se stáhli, ale stále posádku hlídali, u Knárovky měli
obrněné transportéry. Z velitelské baterie si od nás natáhli telefonní dráty. Zkraje jim
to někteří vojáci i důstojníci přetrhávali, pak už ale rezignovali.
Kdy se situace v Nepomuku vrátila zase trošku do normálu, kdy ti Rusové odjeli někam
pryč a přestali být takhle na očích?
Ještě někdy v polovině září, když jsem se vracel z Plzně, kde jsem byl kupovat auto pro
jednoho důstojníka, mě zastavili u Měcholup. Ruský voják po mně chtěl doklady. Byl
jsem ale oblečený v civilu a měl jsem u sebe jenom vojenskou knížku. Sahal jsem si do
kapsy pro kapesník, okamžitě na mě namířil samopal a hned ho natáhl – rychle jsem
mu tedy ukazoval ten kapesník.
Dostali jste se vůbec v té době mimo kasárna?
Oficiálně to nešlo, ale je pravda, že jsme utíkali. V teplákách jsem přeskočil bránu a
mazal jsem si to na Dvorec. Člověk ale musel nenápadně projít kolem ruské hlídky, to
nebylo nic příjemného, mohlo se stát cokoliv.
Nastupující normalizaci jste v armádě už nezažil?
Ne, to už jsem byl v civilu.
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3.7 Sametová kocovina
I v době kolem Sametové revoluce sloužil areál Zelené Hory armádě. Po
listopadu 1989 se situace změnila a výsledkem byl prázdný zámek a v podzámčí jen
strážní oddíl.158
Podle zákona č. 172/91 Sb. o obecním majetku připadla Zelená Hora
v roce 1991 Klášteru159, malé vesničce, která leží pod západním úpatím
zelenohorského kopce. K předání zámku obci Klášter došlo v dubnu roku 1991. 160
Nedlouho potom, během své návštěvy města Nepomuka a obce Kláštera,
navštívil objekt tehdejší předseda vlády Petr Pithart. 161 Zámek se začal velmi pozvolna
opět probouzet k životu. Díky obsazení armádou byl běžnému člověku po dvě
generace nepřístupný. Proto není divu, že jeho znovuotevření vzbudilo u veřejnosti
velký zájem. Při tradiční nepomucké pouti, konané v polovině května, objekt zámku
v roce 1991 navštívilo přes tři tisíce lidí.162
V listopadu roku 1991 byl zámek obsazen znovu – tentokrát ovšem
jenom na několik dní, na Zelené Hoře se totiž usadili filmaři. Podle stejnojmenné
knihy Miloslava Švandrlíka se tu natáčel film Černí baroni. Zdenek Sirový tady
režíroval takové herecké hvězdy, jakými byli Pavel Landovský, Bronislav Poloczek,
Alois Švehlík, Rudolf Hrušínský ml., Jiří Schmitzer, Miroslav Donutil, Josef Dvořák,
Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský, Boris Rösner, Jan Kraus, Václav Vydra, Václav
Postránecký, Josef Somr a další. Snímek měl premiéru 4. června 1992 a
v nepomuckém kině byl promítán pouhé dva dny poté - 6. června 1992. 163
Zelenou Horu ve dvacátém století nejvíce proslavili právě Černí baroni.
Kniha i film se staly terčem kritiky. 164 Sám Švandrlík se k problému vyjádřil takto:
„Baroni jsou knížka o 1. PTP, který sídlil v Nepomuku. Odehrává se v letech 1953 –
1955 a aktéři se poznali, včetně důstojníků. Nikdo neprotestoval. Jestliže se zlobí
někteří příslušníci od jiných útvarů z počátku padesátých let, kteří sloužili
v ostravských dolech, že jsem nepostihl celou problematiku PTP, mají jistě pravdu. Ani
158 KAČÁNOVÁ, E. Vítr pod Zelenou horou, Nová pravda, 25. 1. 1991.
159 KRASNICÝ, R., VONDRA, V. Hrady, zámky a tvrze spatřené: Zelená Hora: Strach z investora.
Nedělní Lidové noviny, 17. 8. 1991.
160 Výzva k útoku, Práce, 5. 4. 1991.
161 Ve městě „Černých baronů“, Nový život, č. 15, r. XXI, 10. 4. 1991, s. 3.
162 KEJHA, J.: Opět se zelená, Deník Nová pravda, 18. 6 1991, s. 9.
163 KOLÁŘOVÁ, A.: Černí baroni opět na Zelené Hoře. Nepomucké noviny, prosinec 1991.
164 Ibid.
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Švejk nepostihl všechny hrůzy první světové války.“165 Ze spisovatelova pera spatřili
Baroni světlo světa v roce 1963.166
Prakticky ihned poté, co Zelenou Horu opustila armáda a zámek byl
přiřčen obci, začalo se přemýšlet, co bude s objektem dál. Některé plány byly vskutku
smělé. „Do výběrového řízení na budoucího uživatele se okresnímu úřadu Plzeň-jih
nakonec přihlásilo osm firem. Památkářům se dostala možnost předem posoudit
předložené záměry a doporučit nejoptimálnější variantu. Jako nejlepší se nakonec
ukázal záměr firmy se zahraniční účastí CONNEMO. Historicky nejcennější část
zámku by měla být po rekonstrukci zpřístupněna ve vybraných dnech veřejnosti, jinak
se zde nabízí reprezentační prostor pro obchodně kontraktační a konferenční centrum.
Až na několik apartmá má být ubytování řešeno stranou, v objektech rekonstruovaného
Šternberského dvora, s technickým a sportovním zázemím odpovídajícím vyšším
nárokům. Vše by se mělo vrátit pokud možno do původní podoby, což nebude vůbec
levnou záležitostí. Hrubý odhad v loňských cenách představoval částku 250 miliónů
korun. Informace, která padla během návštěvy českého premiéra, že zámek už je
pronajat nebo dokonce prodán, není pravdivá. Znám je pouze vítěz výběrového řízení.
Obec by měla s firmou se zahraniční účastí uzavřít dlouhodobou nájemní smlouvu,
o níž se právě v těchto dnech jedná. Za jakých podmínek a zda budou přijatelné pro obě
strany? Počkejme, uvidíme.“167 Podmínky ale, ať už pro Connemo, či pro obec,
přijatelné zřejmě nebyly. Společnost Connemo nabízela pronájem na dobu 99 let.
Jednání se ale z různých důvodů protahovala. Spor se točil například kolem
požadavku obce mít každých pět let možnost zvážit výši dlouhodobého nájmu. To se
pochopitelně nezdálo investorovi, neboť by rád měl jasno v přesných podmínkách pro
investici.168 Jak víme, k pronájmu nakonec nedošlo a žádný projekt realizován nebyl.
V tehdejším tisku se píše: „Na Zelené Hoře zatím vládne klid, stromy šumí
a díru ve střeše klášterští v nejbližší době přikryjí aspoň plechem. Pan starosta nás
seznamuje s tím, jak hájí zájmy obce proti sousedům (Nepomuk chtěl i zámek, ale
katastrální mapa promluvila jasnou řečí), a nakonec nás překvapí poněkud nelogickou
otázkou: »Nevíte o někom kdo by to tady dal do pořádku?« 169
V září 1993 vyšel v Hospodářských novinách inzerát v tomto znění:
165 3 otázky pro Miroslava Švandrlíka. Svobodné slovo: Slovo na sobotu, 6. 6. 1992.
166 Ibid.
167 KEJHA, J.: Opět se zelená, Deník Nová pravda, 18. 6 1991, s. 9.
168 KRASNICÝ, R., VONDRA, V. Zelená Hora: Strach z investora. Hrady, zámky a tvrze spatřené.
Nedělní Lidové noviny, 17. 8. 1991, s. 9.
169 Ibid.
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„Dlouhodobý pronájem zámku Zelená Hora. Areál zámku na ploše 5,6 ha. Zastavěná
plocha zámku 1700 m2 ve čtyřech podlažích, rozsáhlá sklepení a další objekty. Dobrý
technický stav. Investice v závislosti na náročnosti využití cca 100 – 200 mil. Kč.
Výhodné podmínky pronájmu na 30 – 50 let.“170
O vydání zámku opakovaně žádaly vnučky průmyslníka Blažka. Okresní
soud v Plzni uznal v listopadu 1995 restituenty jako oprávněné osoby k vydání
nemovitostí patřících k velkostatku Zelená Hora. Proti rozsudku se ale odvolala obec
Klášter, ač sama zatím netušila, jak, v případě úspěchu, se zámkem naloží dál. 171
Obec Klášter v devadesátých letech dvacátého století zámek v mezích
možností udržovala a postupně se ho snažila rekonstruovat, jeho obnova byla
zařazena do programu Ministerstva kultury ČR Záchrana architektonického
dědictví.
Po listopadu 1989 byl nějakou dobu areál zámku otevřen o víkendech
odpoledne, případně se tu ku příležitosti různých akcí konaly mimořádné
komentované prohlídky, nebo zde byly pořádány malířské či sochařské výstavy,
v konírně byla umístěna stálá expozice týkající se zámku a jeho historie a takováto
situace trvá prakticky, dalo by se říci, dodnes. V roce 2000 byl například zámek po
šesti letech zpřístupněn v rámci akce Na kole i pěšky po stopách Černých baronů a
rukopisu Zelenohorského, a to ve dnech 17. a 18. 6. Akci připravilo sdružení obcí
Mikroregion Nepomucko, ve spolupráci s KČT. Na Zelené Hoře se v těch dnech
konala výstava Rukopisné společnosti prezentující rozdílné názory na vznik a původ
rukopisu Zelenohorského, výstavka připomínající pobyt TP a PTP i sraz bývalých
„pétépáků“, vše doplnilo vystoupení skupiny historického šermu Kargen. 172
O víkendu 16. a 17. 8. 2008 tu byla akce Zelená Hora křížem krážem. Tehdy se zdálo,
že mají návštěvníci zřejmě poslední možnost spatřit původní stav místa, neboť
Zelenou Horu opět čekala proměna, tentokrát (opět) na kongresový hotel. Od 10 do
16:30 hodin si turisté mohli prohlédnout sklepení, vězení Černých baronů, kapli
sv. Antonína Paduánského a shlédnout divadelní představení. Akci doprovázela
přednáška České společnosti rukopisné v nepomuckém muzeu .173

170 Hospodářské noviny, 8.9.1993, s. 13.
171 BUDINSKÝ, Libor: Duch Terazkyho baronů. Zelená Hora: Opuštěný zámek stále chátrá, Lidové
noviny, 13. 6. 1996, s. 20.
172 HOLEC, Jiří. Na kole i pěšky nejen po stopách Černých baronů. Turista, č. 5, 2000, s. 10.
173 [n.a.]. Dějiště Černých baronů lze vidět zřejmě naposledy, Plzeňský deník, 16. 8. 2008.
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5 A dnes?
Když dnes zavítá návštěvník na Zelenou Horu, mine nejprve rozpadající
se budovy dvora Šternberk dole pod zámkem. Areál, který, přes řadu utilitárních
úprav a necitlivých dostaveb, byl na počátku 90. let v solidním stavebně-technickém
stavu, pomalu pohlcuje les. Okna jsou vytlučená, některé dveře chybějí, kovové části
staveb si odnesli sběrači kovů, vítr shodil sem tam tašku ze střechy, komíny se
rozpadají a stropy místy propadají. V jídelně mužstva, někdejší stáji, ale stále najdete
bizarní sklápěcí židličky instalované armádou. Obří digestoř v sousední kuchyni sice
kdosi odmontoval, ale ven už nedostal. Dvůr, který je součástí památkově
chráněného areálu zámku, spěje ke své zkáze. Přesto pamětní desky s aliančním
erbem Šternbersků a Maltzanů na budovách pivovaru i sýpky stále ještě připomínají,
že je vystavěl zdejší hejtman D.F. Táborský z Hirschfeldu za vlády hraběte Václava
Vojtěcha ze Šternberka.
Hradní brána je samozřejmě zavřená a překonat ji není tak snadné jako
tu spodní, po vojácích, kde stačí popojít pár metrů a prolézt dírou v plotě. Pokud ale
máme to štěstí a můžeme vejít dovnitř, čeká nás rozporuplný obrázek, již méně
depresivní než návštěva Šternberského dvora. Střechy jsou vesměs opravené, stále
ještě svítící novotou, také průčelí kostela a část fasád na nádvoří má opravené omítky.
Pod kostelem je rekonstruované balustrádové zábradlí, zámek má vyměněná okna.
To vše jsou výsledky oprav z přelomu tisíciletí. Ostatní fasády jsou ale omšelé,
oprýskané, opadávají. Zámek je ovšem pro další generace zachráněn, stabilizován.
Zřícením opravdu nehrozí.
Pokud vstoupíme do zámeckých komnat, najdeme jen holé zdi. Přesto se
zde dochovalo množství cenných prvků: obložení stěn, dveře – mezi nimi i několik
raně barokních, slohové okenice, prkenné a parketové podlahy, cihelné dlažby, či
Auerspergské toalety z počátku 20. století. Vybavení ale žádné. Ani jedna židle. Jaký
kontrast oproti bohatým popisům z třicátých let! Přesto, nebo snad právě proto,
z objektu dýchá autenticita. Zbyl zde nejenom romantický odér šlechtického sídla, ale
i takřka hmatatelný duch černých baronů. Na každém patře najdeme umývárnu
mužstva a další drobnosti připomínající pobyt armády. Interiéry i exteriéry zámku
navíc hrály ve filmu, a proto opět velmi snadno před našima očima vyvstává
vzpomínka na padesátá léta.
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Podívat se do těchto prostor ale můžete jen zcela výjimečně. V současné
době je zámek i s jeho okolím veřejnosti opět nepřístupný, ačkoliv i dnes se ho snaží
různí nadšenci a občanské iniciativy probouzet k životu, takřka Klášteru navzdory.
Zelenou Horu má od roku 2010 na šedesát let pronajatou francouzská
firma CCEC. Jednání mezi ní a obcí Klášter začala již před dlouhou dobou, v říjnu
2004.174 Firma si tedy zámecký areál pronajala až po téměř šesti letech vyjednávání.
Záměrem společnosti je vybudovat zde luxusní hotel. Společnost CCEC zatím
finančně přispěla na opravu střech, fasád a opěrných zdí. 175 Ovšem do dneška se se
zámkem (možná naštěstí) nic dalšího neděje. Společnost pouze platí nájem obci.
Zatím naposledy se zámecká brána otevřela loni v létě, kdy bylo možné
na zámek zavítat během třech letních víkendů. Návštěvnost předčila všechna
očekávání – celkem zámek navštívilo téměř 15 000 lidí. Nemalou měrou se za to
zasloužilo skvělé počasí. Bylo slunečno, teploty téměř tropické, zámek se svými
kamennými zdmi a staletými duby přitom působil jako oáza. Zámecký areál ožil
mnoha aktivitami – v samotné budově zámku probíhaly prohlídky s průvodci, byly
zde nainstalovány výstavy obrazů či miniexpozice nepomuckého muzea motocyklů.
V zahradě bylo množství stánků a ukázek dobových řemesel, probíhal zde také
doprovodný program v podobě historických tanců a šermířských vystoupení.
U purkrabství se rozprostírala jakási klidová zóna s množstvím polštářů, koberců a
koberečků, které lákaly návštěvníky ke spočinutí a relaxaci. Bylo možné ochutnat
řadu tradičních i netradičních specialit – jídel i nápojů. Na své si přišli i ti nejmenší –
pro děti tu fungovalo hned několik workshopů, konaly se zde i různé soutěže. V tu
chvíli Zelená Hora, ať už počtem návštěvníků či pestrostí programu, hravě strčila do
kapsy turisticky známější památku.
V letošním roce bude otevřena pouze výjimečně, na několik dní. Přesto
nepůjde o žádnou marginální záležitost. Na začátku prázdnin zde proběhne
slavnostní zahájení cyklu Devět týdnů baroka – hlavního regionálního programu
projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Do místního kostela se vrátí –
v podobě již třetí kopie – milostná socha Panny Marie Zelenohorské. Zámek byl také
znovu zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
174 BLAŽEK, Tomáš. Památky se mohou změnit v luxusní hotely. MF Dnes, 9.1.2007. URL:
<http://www.zelenahora.cz/5.htm> [cit. 12.2.2015] a jiné zde uváděné články z tisku.
175 PROKŠ, Václav. Obec pronajala zámek Zelená Hora na 60 let Francouzům. URL:
<http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=8059&type=1> [cit. 12.2.2015].
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kultury. V letošním roce by se mělo začít obnovovat schodiště do zimní zahrady, které
je dlouhodobě v havarijním stavu.176 Snad se blýská na lepší časy.

176 Obě tyto akce – kulturní i stavební – má na svědomí Mikroregion Nepomucko, především jeho
aktivní manažer (a autor v této práci hojně citované publikace o Zelené Hoře) Pavel Motejzík.
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Závěrem
Zelená Hora nepředstavuje pouze dominantu Nepomucka, významnou
památku, ale i obecně známý kulturní fenomén. Téma její historie tedy bylo již
mnohokrát zpracováno. V případě jejích novodobých dějin ale zaznamenáváme
v doposud vydaných publikacích množství nejasností, rozporných tvrzení i přímo
bílých míst. Tato práce se pokusila tato bílá místa zaplnit a podat přehled dějinných
událostí v minulém století na Zelené Hoře jako součást jednoho příběhu, dramatu,
v jehož hlavní roli je zámek sám.
Práce nevyužila pouze dosavadní literaturu, ale obrátila se i k archivním
pramenům, z nichž mnohé dosud nebyly vůbec vytěženy. Díky těmto materiálům se
podařilo odhalit některé dodnes nepublikované skutečnosti, doplnit novodobé dějiny
zámku o drobné, ale i podstatnější informace. Podařilo se například podrobněji
zmapovat majetkové změny, ke kterým došlo v letech 1939-1949. Přesto zejména
období II. světové války stále čeká na další historické prameny, které by do věci vnesly
více světla.
Působení československé armády na zámku bylo známé spíše ze
Švandrlíkova románového zpracování. Vojenské archivní materiály doposud nikdo,
s přímým zacílením na dějiny Zelené Hory, nezpracoval. V tomto ohledu představuje
předkládaná práce nepochybně i jistý badatelský přínos. Přesto je právě zde velký
potenciál k dalšímu výzkumu. Vytěžena byla jen malá část fondů.
Dva realizované rozhovory s někdejšími příslušníky útvarů zde
dislokovaných nejen oživují text o biografický rozměr, ale zároveň umožňují
porovnat osobní vzpomínky jednotlivce se suchou řečí úředních dokumentů, které
navíc musely být zákonitě poplatné tehdejší ideologii.
Nelze zastírat, že práce má i určitý aktivistický rozměr, kterým trochu
vybočuje ze standardů odborného textu. Chce poukázat na to, že významná česká
památka chátrá a je nejen bez vhodného, ale bez jakéhokoliv využití.
Snad se tedy na předchozích stránkách podařilo naplnit předsevzetí
z úvodu a podat dějiny 20. století, tak jak se otiskly v osudech jednoho zámku. Snad
tento exkurz vypověděl nejen cosi o sledované památce, ale i o historii naší země a
nás samých.
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Anotace
Během celé své existence hrála Zelená Hora v jihozápadních Čechách významnou
úlohu v dějinách naší země. Bakalářská práce se v úvodu věnuje popisu a vysvětlení
metodologie práce, poté se zabývá nejstaršími i pozdějšími dějinami zámku. V hlavní
části práce postihuje trampoty spjaté s poměrně nedávnými událostmi, které se
objektu fatálně dotýkaly v průběhu dvacátého století. V osudu zámku se jasně
odrážejí společenské a politické změny, ke kterým na území naší republiky ve
dvacátém století došlo (vznik ČSR, 2. světová válka, nástup komunistického režimu,
sametová revoluce, .. ). V závěru se práce věnuje dnešnímu stavu a situaci Zelené
Hory.
Klíčová slova: zámek Zelená Hora, Nepomuk, PTP, technické prapory, armáda,
Auerspergové, Černí baroni.

Abstract
During its whole existence, Green Mountain castle played an important role in the
history of our country. At the opening part this bachelor´s thesis describes and
explaines the methodology of work, than it is concerned with the oldest and also the
later history of the castle. The principal part of the thesis affects the inflictions
adherent to quite recent events that fatally touched the object in the course of the
twentieth century. The social and political conversions that came in the twentieth
century at the territory of our republic mirror clearly in the fate of the castle (birth of
the Czechoslovakia, the World War II, the rise of the communist regime, the velvet
revolution …). In the end the work deals with an actual state of the Green Mountain.
Keywords: Green Mountain castle, Nepomuk, the Auerspergs, Black Barons, Army.
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52. Šternberský sál (2014)
53. Renesanční portál s raně barokními dveřmi v 1. patře (2014)
54. Nádvoří plné návštěvníků při výjimečných prohlídkách (2008)
55. Špýchar v podzámčí, v pozadí ubikace UB80 (2014)
56. Vojenský barák cestou k zámku (2004)
57. Budovy dvora Šternberku (2008)
58. Budovy dvora Šternberku (2012)
59. Vojenská jídelna ve dvoře Šternberk (2008)
60. Restaurovaná socha Piety pod Zelenou Horou (2013)
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1. Letecký pohled na Zelenou Horu, Nepomuk a v pozadí Klášter (1923)
Soukromá sbírka

2. Zelená Hora od dvora Šternberk (kol. 1910)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

3. Bennetovský hon (1904)

SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

4. Bennetovský hon (1904)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

5. Engelbert Ferdinand Auersperg a zelenohorský správce Gabriel Jirsík (1904)
MOTEJZÍK (2006).

6. Herward, Kari a Willy na dolním nádvoří (1903)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

7. Herward a Luis s učitelem Lüdwigem na zámecké terase (1901)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

8. Herward, kněžna Gabriela, kaplan Klíma a Kari před purkrabstvím (1904)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

9. Zaměstnanci velkostatku před zámeckou branou (1906)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

10. Domácí učitel Stölz a Kari (1907)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

11. Koupání v řece – Willy, Herward, kněžna Gabriela a kníže Engelbert Ferdinand (1901)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

12. Engelbert Ferdinand Auersperg s rodinou (1907)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

13. Na terase na nádvoří (kol. 1905)

SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

14. První mše sloužená Herwardem z Auerspergu (1911)
Soukromá sbírka

15. Knihovna – Černý sál (1902)
SOA Plzeň, fond RA Auerspergů, Zelená Hora

16. Chodba v jižním křídle piana nobile (1932)
Soukromá sbírka

17. Rytířský sál – letní jídelna (1935)
Soukromá sbírka

19. Malá jídelna (1932)
Soukromá sbírka

20. Muzeum (1925)
Soukromá sbírka

21. Rokokový salon (1932)
Soukromá sbírka

22. Šternberský sál (1937)
Soukromá sbírka

23. Císařský salon (1935)
Soukromá sbírka

24. Červený salon (1935)
Soukromá sbírka

25. Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie (kol. 1935)
Soukromá sbírka

26. Selská chaloupka s kuželníkem (kol. 1930)
Soukromá sbírka

27. Brána do dvora Šternberk (kol. 1943)
Soukromá sbírka

28. Převzetí velkostatku Zelená Hora státem (1948)
Národní archiv, fond Ústřední ředitelství státních lesů a statků, Praha

29. Inventář z vyklízení zámku po předání armádě (1949)
Národní archiv, fond Státní památková správa, Praha

30. Přidělení dvora Šternberka TP (1952)
Vojenský historický archiv, fond Ministerstvo národní obrany

31. Vojenský hudební soubor VÚ 7370 Zelená Hora (asi 1953)
Soukromá sbírka

32. Vojín Bohuslav Šotola (asi 1953)
Soukromá sbírka

33. Potvrzení o „vojenském cvičení“ u TP (1954)
Soukromá sbírka

34. Projektová dokumentace na adaptaci dvora Šternberk – přestavba stáje na jídelnu (1953)
Archiv Stavebního úřadu Nepomuk

35. Osazování báně na věž (1965)
Soukromá sbírka

36. Oprava střechy zámecké věže (1965)
Soukromá sbírka

37. Vojenský útvar před dvorem Šternberk (1968)
Soukromá sbírka

38. Vojáci 201. protiletadlového pluku, František Kroupa vlevo (1968)
Soukromá sbírka

39. Zámek Zelená Hora a dvůr Šternberk (2004)
Soukromá sbírka

40. Zámek Zelená Hora (2008)
Foto: Milan Demela

41. Cesta z prvního nádvoří vzhůru k zámku (2014)
Foto: Jana Barochová

42. Pohled na východní křídlo zámku z nádvoří (2014)
Foto: Jana Barochová

43. Schodiště do zámecké zahrady (2015)
Foto: Pavel Kroupa

44. Brána s věží a purkrabstvím (2014)
Foto: Jana Barochová

45. Presbytář zámeckého kostela (2001)

46. Presbytář zámeckého kostel (2014)

Foto: Pavel Kroupa

Foto: Jana Barochová

47. Pohled do lodi zámeckého kostela (2002)

48. Náhrobek Luise Auersperga (2014)

Foto: Pavel Motejzík

Foto: Jana Barochová

49. Síň s neckovou klenbou v přízemí jižního křídla (2010)
Foto: Jana Barochová

50. Průhled z Červeného sálu přes Malý salonek k Černému sálu (2014)
Foto: Jana Barochová

51. Chodba ve druhém patře jižního křídla (2014)
Foto: Jana Barochová

52. Šternberský sál (2014)
Foto: Jana Barochová

53. Renesanční portál s raně barokními dveřmi v 1. patře (2014)
Foto: Jana Barochová

54. Nádvoří plné návštěvníků při výjimečných prohlídkách (2008)
Foto: Jana Barochová

55. Špýchar v podzámčí, v pozadí ubikace UB80 (2014)
Foto: Jana Barochová

56. Vojenský barák cestou k zámku (2004)
Foto: Pavel Motejzík

57. Budovy dvora Šternberku (2008)
Foto: Jana Barochová

58. Budovy dvora Šternberku (2012)
Foto: Pavel Kroupa

59. Vojenská jídelna ve dvoře Šternberk (2008)
Foto: Jana Barochová

60. Restaurovaná socha Piety pod Zelenou Horou (2013)
Foto: Jana Barochová

