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člen Europa Nostra

ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ
O Asociaci majitelů hradů a zámků
Asociace majitelů hradů a zámků (AMHZ) je zapsaným spolkem, založeným v roce 1995, sdružujícím
majitele hradů, zámků a historicky nebo umělecky hodnotných stavebních objektů a vzácných přírodních
útvarů a zahrad v České republice. Zastřešuje téměř padesát historických objektů. Cílem Asociace je přispět
k ochraně, uchování a zhodnocování soukromých historických objektů v České republice. Jejími členy jsou
majitelé z řad restituentů, ale i noví majitelé, kteří památky milují, koupili si je a pečují o ně.
Asociace sjednocuje názory členů a jako právnická osoba je partnerem státu reprezentovaného organizacemi,
které pečují o národní kulturní dědictví.
AMHZ je členem European Historic Houses Association (www.europeanhistorichouses.eu) a Europa Nostra
(www.europanostra.org), kterou v České republice zastupuje.

POZDRAV VÝKONNÉ RADY
Vážení členové, vážení přátelé,
kulturní dědictví naší země, naše hrady a zámky
i další památky v průběhu staletí své existence
přečkaly horší časy, než je současná epidemie.
I když se v letošním roce nemůžeme setkávat,
i když celé jaro byly naše památky uzavřeny
veřejnosti, i když životy nás všech byly silně
zasaženy protiepidemickými opatřeními, věříme,
že se situace snad brzy zlepší a život se vrátí do
normálních kolejí. Chystaná oslava 25 let trvání
naší Asociace měla připomenout a zhodnotit
čtvrtstoletí naší společné práce.
A protože se nemůžeme sejít ani na valné hromadě, chceme Vás alespoň touto formou nově
vzniklých novin zpravit o úspěších v posledním
roce, představit několik našich členů a informovat o postupu rozpracovaných projektů.

Současně chceme vyjádřit naději na brzké setkání.
Všem přejeme především pevné zdraví a hodně
síly na překonání této složité doby.
Za výkonnou radu

Jana Germenis-Hildprandt
prezidentka
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Z ČESKÉ REPUBLIKY
25 LET EXISTENCE AMHZ
Oslavy 25 let od vzniku Asociace se odkládají
na příští rok vzhledem k situaci v souvislosti
s Covidem-19. Přesto nebo právě proto bychom rádi toto výročí v našich nově vzniklých
novinách připomněli.

Dnes je řada soukromých hradů a zámků zpřístupněna veřejnosti a dále postupně opravována a zvelebována. K původním členům Asociace z řad restituentů se stále přidávají noví majitelé, kteří si historické objekty koupili a věnují
jim svou péči.

Prvotní nápad založit Asociaci sdružující majitele navrácených historických objektů vznikl
v roce 1992, kdy se osm potomků českých
šlechtických rodů sešlo na Blatné. Od prvního
setkání uplynuly další tři roky, než byla v roce
1995 na dalším společném setkání ve Waldštejnské hospodě v Praze na Malé Straně Asociace oficiálně založena. Zakládajícími členy
Asociace byli zejména restituenti, kteří se začali
starat o objekty svých předků. Šlo o sdílení
informací, společenské vazby a péči o soukromé
památky.

Významně se Asociace majitelů hradů a zámků
také podílí na prezentaci českého kulturního
dědictví v rámci celé Evropy. Je členem
European Historic Houses Association
(EHHA), která v roce 2006 pořádala v České
republice své výroční zasedání na zámku v Boskovicích, kterého se zúčastnili zástupci soukromých vlastníků historických sídel napříč Evropou.
Asociace je také od roku 2003 dlouholetým
aktivním členem Europa Nostra a od roku
2019 ji zastupuje v České republice.
Asociace je partnerem Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury České republiky v aktivitách souvisejících s ochranou a
prezentací památkových objektů, jakož i při
tvorbě a připomínkování právních norem týkajících se památkové péče.
Zapojením do celoevropské platformy
NexGen, iniciované EHHA, zdůrazňuje a
rozvíjí Asociace pocit zodpovědnosti a závazku
nastupující generace za zachování klenotů
vytvořených našimi předky pro budoucí generace.
AMHZ svojí aktivitou přispívá k výchově
mladé generace k lásce k naší zemi a jejímu
kulturnímu dědictví.

Následně se její členská základna pomalu rozšiřovala, přidávali se původní majitelé i noví nadšenci, kterým nebyl osud chátrajících památek
a historických objektů lhostejný.
Členská základna se stále rozrůstá, v současné
chvíli má Asociace 49 členů. Někteří naši
členové vlastní i více než 1 historický objekt
a všichni jsou příkladnými hospodáři, kteří
pečují o svěřenou nemovitost s láskou a péčí
s cílem jejího uchování i pro budoucí generace.

Zuzana Pavlík-Šimonková
šéfredaktorka
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POCTA ČESKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČI 2019
Pocta české památkové péči je projekt realizovaný v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce a jeho
cílem je ocenit příkladnou starost a péči o kulturní dědictví ČR za poslední tři desetiletí.
Na ocenění mohly být nominovány významné projekty záchrany a obnovy architektonických památek
z celé ČR, které byly realizovány v předchozích 30 letech.
Nominované projekty byly rozděleny do třech kategorií 1. Památky krajů a měst, 2. Církevní památky
a 3. Památky privátní.
Nejlepší z projektů v jednotlivých kategoriích obdržely cenu OPERA HISTORICA 2019.
3. 10. 2019 byla tato cena při slavnostním předávání na Pražském hradě udělena ZÁMKU BLATNÁ,
přesněji paní JANĚ GERMENIS-HILDPRANDTOVÉ, prezidentce AMHZ.

Cena Opera Historica Asociace majitelů hradů a zámků. Cenu udělil výkonný prezident EUROPA
NOSTRA Herman Parzinger společně s viceprezidentem AMHZ Petrem Svobodou paní Janě
Germenis-Hildprandtové a jejímu synovi Stephanosu Philipposu Germenisovi.
Cenu také převzal architekt Alexander Gjurič.
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ZÁMEK BLATNÁ
ření a přestavění tohoto vodního hradu došlo
v 15. a 16. století, v pozdně gotickém slohu
s renesančními prvky podle návrhu architekta
Benedikta Rieda. Poté panství prošlo držením
několika šlechtických rodů, až jej v roce 1798
získali Hildprandtové z Ottenhausenu.

Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně
mezi stavebně-historicky nejhodnotnější a
architektonicky nejvýznamnější památky svého
druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou
architekturou ve vzácně dochovaném prostředí
parků a vodních ploch i současným stavem se
řadí ke klenotům mezi hradními komplexy.
Vedle Švihova a Červené Lhoty je jedním
z nejzachovalejších vodních panských sídel
v České republice. Stavebně historický vývoj
učinil z tohoto objektu pozoruhodnou ukázku
uměleckých slohů minulých staletí, a protože se
během svého vývoje nacházel převážně v držení
významných šlechtických rodů, byla Blatná
místem, kde se rodily a přetvářely dějiny střední Evropy.

Vedle oprav západní, štítové fasády Rožmitálského paláce po roce 1989 byla těžištěm stavebních i restaurátorských prací v posledních šesti
letech obnova Riedova paláce, pravděpodobně
nejcennější části areálu zámku. V roce 2019
probíhala rekonstrukce zbývající části severního
průčelí, v letošním roce pak budou opravy
vnějšího pláště dokončeny opravou zbývající
části východního průčelí a hlavního vstupu do
paláce s restaurovanými dvoukřídlovými
dveřmi s vitráží a s vnějšími kamennými
schody.

Blatenský hrad byl založen v první polovině 13.
století Bavory ze Strakonic. K výraznému rozší-
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DOTACE PRO AMHZ
Z programu Kulturní aktivity v památkové péči
přidělena dotace ve výši 120 000 korun.

s návštěvností přes 30 000 osob.
Součástí expozice byly i nové panely představující jednotlivé objekty členů AMHZ.

Výkonná rada rozhodla, že tuto částku využijeme k dokončení fotodokumentace jednotlivých
objektů a ke zpracování jednotných prezentačních a historických textů k jednotlivým objektům.
Fotografické práce pro Asociaci realizoval
v období 2019 - 2020 pan Tomáš Mašek.
Podařilo se nám sjednotit styl fotodokumentace našich členských objektů, aktualizovat
webové stránky a vytisknout nový propagační
leták, který jsme distribuovali v rámci prezentace na veletrhu Památky-řemesla-muzea, jenž
byl součástí veletrhu Holiday World v únoru 2020

V současné době je zadáno zpracování odborných textů o jednotlivých objektech, čehož se
ujala Mgr. Zdeňka Řezníčková.

Dalším krokem je příprava podkladů pro nově
vypsaný dotační program Ministerstva kultury
České republiky na rok 2021.
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Z EVROPY
EVROPSKÉ DNY SOUKROMÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ
AMHZ se každoročně účastní prostřednictvím svých členů celoevropské akce Evropské dny soukromých hradů a zámků. Více než polovina našich členů vytvořila zajímavé akce pro návštěvníky
speciálně pro tyto dny. Na mnoha objektech provázeli majitelé návštěvníky osobně.

V souvislosti s coronavirovou krizí byly letos
Evropské dny zrušeny a European Historic
Houses Association přišla s novinkou ve formě
online prohlídek na facebookových stránkách
EHHA. Patnácti minutová prohlídka umožnila
majitelům představit své objekty a zároveň byla
možností pro lidi z celého světa objevit úžasnou
evropskou historii.

Palacio de Murga ve Španělsku, Rumene
Manor v Litvě a také zámek v Blatné.

Bylo možné virtuálně navštívit například:
Enniscoe House v Irsku, Malmgård Estate ve
Finsku, Castello di Thiene v Itálii, Villa Valmarana ai Nani v Itálii, Veljkovic House v Srbsku,
Serbia, Iford Manor ve Velké Británii, Torre

Máme možnost opět všem připomenout, že
v České republice existují historické budovy
v privátních rukou, kterým se jejich majitelé
věnují s láskou a péčí.

Věříme, že v roce 2021 nebude potřeba navštěvovat hrady a zámky jen virtuálně a že členové
evropské i české asociace připraví pro Evropské
dny soukromých hradů a zámků v celé Evropě
zajímavé akce.
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POZNEJTE NAŠE ČLENY
V této rubrice bychom Vám rádi představili ty, kteří naplňují cíle Asociace, starají se o své historické
objekty tak, aby je zachovali pro budoucí generace. Připravila Zuzana Pavlík-Šimonková, z rodiny
majitelů hradu Houska a zámků Stránov a Lobeč.
Čtyři otázky doplněné o můj pohled a moje dojmy z rozhovoru s úžasnými lidmi, navíc členy
Asociace majitelů hradů a zámků.

HUGO MENSDORFF-POUILLY
ZÁMEK BOSKOVICE

Hugo Mensdorff-Pouilly se narodil 24. října
1929 v Boskovicích, patří k moravskému šlechtickému rodu francouzského původu Mensdorff-Pouilly. Po roce 1948 zůstal v Čechách,
živil se např. jako garážmistr, po roce 1990
působil v diplomatických službách. Je čestným
rytířem Maltézského řádu. Spolu se sourozenci
restituoval zámek a hrad Boskovice a další
statky zkonfiskované rodině po roce 1948.

My jsme spolu tramvají jeli. Když jsem odmítla
nabízené místo s tím, že jedeme jen kousek,
pan Hugo odvětil, že on by si sedl rád a takto
by to bylo společensky neúnosné. To se mi asi
už nestane nikdy. Když navíc jde o příbuzného
anglické královny.

Je to galantní člověk, který trvá na správném
používání českého jazyka, který se netají svým
monarchistickým přesvědčením a se kterým je
radost cestovat tramvají. Kdy se vám stane, že
vám muž, byť o téměř padesát let starší, nabídne pomocnou ruku při nástupu do tramvaje.

Vlastně jsem Boskovice nikdy neopustil a nikdy
jsem nebydlel jinde než na zámku (po roce
1948 to však bylo bydlení na zámku v uvozovkách). Rodiče směli zůstat, mohli používat na
zámku malý byt. Když zemřel otec, bylo mi
řečeno: „Nemáte už nárok zde bydlet“. Přesto

1. Vraťme se do 50. let. Jaké to je opustit, ztratit domov?
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se mi nakonec podařilo uhájit na zámku místnost jako sklad věcí po rodičích. Ze skladu se
stal posléze malý byt. Celou dobu jsem byl tady
a na zámek měl vždy možnost jezdit. Domov
jsem tedy nikdy zcela neztratil, ale své sourozence a jejich rodiny jsem viděl až po mnoha
letech v cizině. Domov samozřejmě není jen
dům, ale tvoří ho i ti, kteří v něm žijí.

3. Jakou základní vlastnost musí mít majitel
zámku?

Zámek jsem na delší dobu opustil vlastně až
v roce 1990, kdy jsem se stal na čtyři roky
vicekonzulem v Paříži.

4. Co vidíte jako hlavní úkol následnické generace ve vztahu k rodovým majetkům?

Velkou úctu k tomu, co předci zanechali. Musí
mít radost z toho, že zámek má. Řekl bych, že
má mít pro to duši. Možná také smysl pro
historii, zájem a úctu k rodině a rodinnému
majetku.

Pokoru a radost, že tu ještě něco zůstalo. Měli
by myslet i na tu další generaci a na péči o
vztahy. „Když budeme čekat na vděk, nemusíme se ho dočkat, přesto to můžeme dělat“
Musíme jim trochu věřit, nemůžeme žít 200
let.

2. Kdy jste se cítil na Vašem zámku opět
„doma“?
Stále!! Náš zámek měl to štěstí, že byl vcelku
dobře udržován, tedy jeho otevření po roce
1989 bylo dosti plynulé a i finančně zvládnutelné.

JAN PODSTATZKÝ-LICHTENSTEIN
ZÁMEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Jan Podstatzký-Lichtenstein, celým jménem
Johann Nepomuk Anna Maria Hypolit se narodil 13. srpna 1937 v Janovicích u Rýmařova, je
hrabě z rodu Podstatských.

Rodina emigrovala v březnu 1948 a cestovala
přes Linec, Švýcarsko a Itálii do Chile. Z Chile
se Jan Podstatský přestěhoval zpět do Evropy a
žil hlavně ve Francii, Německu a Španělsku.
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1. Vraťme se do 50. let Jaké to je opustit, ztratit domov?

Profesně působil v bance a jako manažer velké
stavební firmy. Deset let pracoval pro Ottu
Habsburského v době, kdy se utvářelo Evropské společenství.
Po revoluci byl rodině navrácen majetek v restituci – nyní společně se sestrou a bratrem spravuje zámek ve Velkém Meziříčí a také velkou
oboru ležící mezi Dolními Heřmanicemi a
Velkým Meziříčím. S manželkou Anitou de
Lorgeril má tři syny.

Když jsme před asi 70 lety opouštěli rodný
dům, bylo mi právě deset let. Zvláštní situaci
jsem sice vnímal, ale ne zcela chápal. Mé vzpomínky na den odjezdu v ranním úsvitu byly,
když auto jelo vzhůru do kopce, tak v jednom
okamžiku, kdy je možné ještě jednou spatřit
zámek, jsem s pohledem zpět směrem k zámku
udělal křížek. Když jsme přijeli do Prahy do
hotelu, kde jsme očekávali druhé auto, ve
kterém dorazili můj otec a bratr, nemohl jsem
uvěřit, že auto mého otce se muselo vrátit,
jelikož to najednou už nebylo jeho auto.
V Praze jsme se museli stěhovat z místa na
místo a nebýt nápadní. Po asi 14 dnech bylo
rozhodnuto, že naše matka a my tři děti pojedeme vlakem do Rakouska. Uváděným důvodem
byla návštěva babičky. Tato možnost se naskytla, jelikož naše matka měla v cestovním pasu
ještě platné vízum, které ten pokus umožnilo a
ve kterém jsme my tři děti byly zapsány.
Odjezd nočním vlakem asi ve 20 hodin. Ovšem
na hranici jsme byli z vagónu vyvedeni a předvedeni na policejní stanici. Probíhaly osobní
prohlídky mé matky a my děti jsme byly umístěny v čekárně se dřevěnými lavicemi. Šperky
mé matky a hodinky mého bratra jim byly odebrány. Hodiny se čekalo, zda a kdy máme být
posláni zpět. Očekávána byla zpráva z Prahy,
která naštěstí nepřišla, zajisté proto, že bylo už
dlouho po půlnoci. Co přišlo, byla výměna
policejního velitele. Ten nový znal naši rodinu
z Telče a umožnil nám nastoupit do dobytčího
transportního vlaku, do jednoho z jeho vagonů
a přejet přes hranice.
Museli jsme překračovat řadu kolejí s vagóny,
abychom došli k našemu vlaku. Velká vrata
vagónu se otevřela a my jsme byli vyzdvihnuti
nahoru. Policejní velitel řekl naší matce, že
zavře vrata, ale že zavolá rakouské pohraniční
stráži, aby nám pak při zastavení vlaku na
rakouské hranici vrata otevřeli a propustili nás.

Pan Jan je skvělý člověk, který má pro každého
vlídné slovo, inspiruje lidi k jednotě a solidaritě. Se svými syny obhospodařuje jeden z největších soukromých zemědělsko-lesnických majetků u nás, 4000 ha. Při rozhovoru jen tak prohodí, že jeho dědeček hrabě Harrach byl pobočníkem Františka Ferdinanda a že v rodině se
zachoval kapesníček, kterým zakryl ránu po
střelbě v Sarajevu. Pak řekne: „Musím Vám
ještě něco ukázat… Ten náhrdelník dostala
moje praprababička od Josefa II. jako památku
na Marii Terezii.“ Chvíli přemýšlíte, zda byste
měli nějakou Marii znát, a pak pochopíte, že to
byla TA Marie Terezie, o které jste se učili ve
škole.
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přece určitý počet kusů nábytku, které se tam
stále nachází. Ohromení jsme ale byli teprve při
vstupu do bývalého salónu mé matky. Najednou všude kamenná podlaha, regál s knihami,
ukázka vkusu posledních 40 let korunovaná
bustou von Marxe.
Pak jsme zjistili, že v této části domu, kde jsme
bydleli, se po léta nacházela porodnice, zřejmě
z důvodu instalovaného ústředního topení a
modernizace, kterou tam provedli moji rodiče.
Tady byla jen okna s výhledem jako dřív.
K tomu je potřeba říct, co je domovem pro
dítě, jelikož je to tam, kde bydlí rodiče. A ti se
minimálně osm krát přestěhovali, ale vždy
domov zařídili tak, že to byl náš domov. Později s vlastní rodinou, kde jsme bydleli, to byl
domov. Ovšem pět krát jsme se stěhovali
z jedné země do druhé a z jedné městské části
do druhé nespočetněkrát a vždy byl ten příslušný dům naším domovem.
Ale tam, kde člověk strávil dětství, je zajisté
pocit domova a vlasti nejsilnější. Po odjezdu
z Meziříčí jsme byli rok ještě jako děti u strýce
a tety v Itálii v jejich nádherném domě,
k tomuto místu jsme my tři sourozenci ještě
stále velmi poutáni a také na něj máme nejkrásnější vzpomínky.

Můj bratr zjistil, že ve vagónu stála vedle nás
ještě telata, neboť ve vagónu panovala úplná
tma. Naše matka měla strach, když policejní
velitel, na kterého nikdy nezapomeneme,
rakouské pohraničníky nezastihne, že pak
můžeme jet až do Jugoslávie. Ale nebylo tomu
tak. Poté, co vlak asi 15 minut pomalu popojížděl a zůstal stát, otevřela se vrata a nějaký hlas
nám řekl Grüss Gott, jste v Rakousku.
V tom okamžiku jsme tedy byli bezmezně šťastni, že jsme tehdy takzvanou vlast opustili, měli
jsme jen starost, kdy se to podaří otci?
2. Kdy jste se cítil na Vašem zámku opět
„doma“?
Hned poté, co jsem prošel bránou pod zámeckou věží, a při vstupu na velké nádvoří mi bylo
jasné, že to v době mého dětství byl můj
domov. Vlastně jsem měl strach, jelikož jsem
dům opustil jako dítě a považoval jsem jej vždy
za velmi velký, že když ho teď uvidím jako
dospělý, mi přijde malý. Ale ne, je dál velký.
Nádvoří bylo stejné, dokonce tu ještě byly
kaštany. Ale co se ve dvoře nacházelo, nelze
popsat. Tam bylo haraburdí všude. Přitom u
vstupu do domu je to ještě intenzivní pocit
domova, zvláště určitá vůně na schodišti, a
10

3. Jakou základní vlastnost musí mít majitel
zámku?

vědnost vůči rodinné historii stejně jako vůči
zámku.

Majitel musí mít především odpovědnost vůči
svému zámku a jeho minulosti. Dále nadšení
pro historické budovy a pro historii domu,
místa a země, ve které se nachází. Většinou je to
ale krásná a zajímavá odpovědnost. Zámek –
pevnost bývá často na okraji města. Ale také
tam, kam byly zámky umísťovány později,
dávají místu význam a určitou aureolu, kterou
by měl majitel svým chováním pozitivně ovlivnit.
Majitelé zámku by měli, pokud možno, být
spojeni určitým druhem idiosynkrazie a dávat
budově život, neměl by to být pouze objekt
k navštěvování, jelikož jeho historie je plná
zážitků a majitel by měl vidět další život zámku
jako úkol, pokud už to pro něj není tak jako tak
hobby. Pokud je to rodinné sídlo, platí odpo-

4. Co vidíte jako hlavní úkol následnické generace ve vztahu k rodovým majetkům?
Já věřím, že nejdůležitějším úkolem je určitě
zachování, a to může být více než významné.
Vybudovat zámek je věcí peněz, zachovat jej je
takový úkol, jakým úkol je, předvídat všechna
potřebná opatření, aby jej příští generace mohla
bez velkých problémů převzít a vést dál. U
rodinného majetku by měli dědicové vždy
nejlépe znát historii domu a také rodiny, aby
s každou situací, se kterou budou konfrontováni, byli připraveni a zohledňovali tak při každém
jejich rozhodnutí ducha a historii domu.
Pokud se jedná o zámek v Evropě, byla by západoevropská výchova s křesťanskými kořeny
majitele při plnění úkolů velmi nápomocná.

PAVEL LEJSEK
ZÁMEK HRÁDEK U SUŠICE
Ing. arch. Pavel Lejsek se narodil 13. listopadu 1964 v Sušici na Šumavě. Otec pracoval
jako technik a matka byla administrativní
pracovnice. Prarodiče vlastnili statky, které
jim byly při kolektivizaci vzaty. Dědeček byl
správcem nedalekého zámku v Žichovicích.
I přesto, že nedostal doporučení ke studiu,
absolvoval Střední průmyslovou a stavební
školu v Plzni a v revolučním roce 1989 složil
státnice na Fakultě architektury v Praze. Od
roku 1990 založil vlastní architektonický
ateliér a za třicet let profesní praxe má realizované rozsáhlé stavby a rekonstrukce převážně
v jihozápadních Čechách, dnes i po celé
republice. V roce 2000 zakoupil zámek
v Hrádku u Sušice a pustil se do jeho záchrany. Práce na tomto díle lze shrnout do tří
základních pilířů - faktická stavební obnova,
navrácení života a zajištění dlouhodobé ekonomické udržitelnosti areálu.

1. Byl to váš sen vlastnit zámek? Kde se u vás
vzala myšlenka koupit zámek?
Mým snem od raného dětství bylo stavět a
opravovat domy, vytvářet hezké prostředí,
dávat jim myšlenku, hledat krásu tvaru, který
by byl pro člověka příjemný a harmonický. U
historických budov, které jsou tvořeny generacemi, jsem vždy cítil sílu ducha minulosti, úsilí
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všech předků o vytvoření harmonického
prostředí a snahu zachovat odkaz jim svěřený.
O to je práce při obnově těchto staveb náročnější. Musí se navázat na historii stavební, ale i
dějinnou, najít novou náplň využití a vše skloubit v jeden kompaktní celek.

jenom o stavbě tvořené kameny a cihlami, ale je
to obrovská duchovní hodnota, které jsem se
stal součástí. Hodnota, která byla zachráněna,
obnovena, oživena a bude pokračovat v dalších
generacích.
3. Jakou základní vlastnost musí mít majitel
zámku?

A tak svůj dětský sen naplňuji svou profesí
architekta, tvořící dnes již třicet let stavby všeho
charakteru. Zároveň jsem zakoupil zdevastovaný zámecký areál v Hrádku u Sušice, který
nikdo nechtěl. Já jsem si však uvědomoval jeho
historickou hodnotu prakticky se všemi architektonickými slohy, ale i cítil duchovní odkaz
všech předků, kteří zámkem prošli. Po letech
usilovné práce je areál obnovený a přístupný
veřejnosti. Na zámku jsou komerční i nekomerční aktivity. Navrátil se do něj současný
život a areál je ekonomicky fungující a opět
naplňuje své historické poslání a je obohacením
pro všechny návštěvníky.

Majitel zámku musí mít především lásku
k takové stavbě a její historii, umět převzít
odpovědnost za historický a duchovní odkaz.
Z těch nejzákladnějších vlastností musí mít
pracovitost, vytrvalost a mnohdy neústupnost.
Musí umět překonat překážky a nedat se odradit neúspěchy a zklamáním. Mí rodiče a prarodiče mě naučili zásadu: „Když něco děláš, tak to
dělej pořádně a naplno.“ A tak se o to snažím.
4. Co vidíte jako hlavní úkol následnické generace ve vztahu k zámeckým objektům?
Především se musí ujmout zachování odkazu,
který jim tady bude přenechán. Musí se naučit
věci spravovat, udržovat a provozovat. Já věřím
i v to další, že zámek budou dále rozvíjet a tvůrčím způsobem pokračovat v jeho staleté historii. Založil jsem základ rodového majetku,
který bude s láskou a pílí dále předáván dalším
generacím. Sám ale dobře vím, jak je ta práce
náročná a těžká. Věřím však, že i oni to zvládnou.

2. Cítíte se na zámku doma?
Ano, je to můj domov. Cítím zde vnitřní klid a
pocit naplněnosti. I přes každodenní starosti je
to prostředí plné pozitivní energie a tvůrčího
ducha, která mi dává sílu překonávat překážky,
o které není nouze. Zámecký areál je mým
domovem nejenom kvůli kráse historického
sídla, ale i kvůli naplňování svého životního
poslání, ve které pevně věřím. Také to není
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