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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,
posláním AMHZ a jejích členů, jakož i všech,
kdo pečují o naše hmotné kulturní dědictví, je
nejen jeho správa, ale též zodpovědná péče
a údržba tak, aby tyto skvosty vytvořené našimi
předky zůstaly zachovány též pro budoucí
generace. A k tomu je třeba též budoucí generaci připravovat, a to nejen budoucí generaci
návštěvníků a obdivovatelů, ale též i vlastníků
a správců. AMHZ, která je dlouholetým
členem European Historic Houses Association
(EHHA) - Evropské asociace historických
objektů, se v této souvislosti již před několika
lety aktivně připojila k celoevropské iniciativě
NextGen, iniciované právě EHHA, jejímž
cílem je napomoci budoucí generaci vlastníků
a správců historických objektů se pokud možno
co nejlépe zorientovat v této komplexní a zodpovědné roli, která je čeká. Více se o iniciativě

NextGen, ale nejen o ní, dozvíte ve vydání
Novin AMHZ, které právě dostáváte. S přáním
pevného zdraví a trpělivosti v této nelehké době.
Za výkonnou radu

Dr. Petr Svoboda
viceprezident AMHZ
1

Z ČESKÉ REPUBLIKY
NEXTGEN - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co je NextGen

Členství & účast

Asociace historických sídel po celé Evropě jsou
zásadní hybnou silou v péči o zachování kulturního dědictví v soukromém vlastnictví.
V České republice plní tuto roli již více než 25
let Asociace majitelů hradů a zámků (AMHZ),
která je též členem Evropské asociace historických sídel (EHHA). Majitelé sdružení
v AMHZ pečují o naše kulturní dědictví nejen
sami pro sebe, ale především ho opatrují pro
budoucnost. A touto budoucností je právě
nová generace vlastníků.

Proč být členem skupiny NextGen?
1. Abyste napomáhali myšlence kontinuity
mezi předchozí/současnou a další generací
vlastníků.
2. Abyste podpořili práci AMHZ a EHHA při
šíření povědomí o této inciativě mezi mladšími/budoucími vlastníky.
3. Abyste pomohli připravit půdu pro vytvoření české skupiny NextGen, jakmile počet
zájemců takový krok umožní.

Pro zdůraznění významu nové generace majitelů byla vytvořena v rámci evropské asociace
(EHHA) samostatná platforma - NextGen.
V ní se sdružují národní skupiny NextGen
vzniklé za účelem podpory mladých budoucích
majitelů objektů kulturního dědictví našeho
kontinentu, jenž je tak bohatý v kontextu
historickém i z pohledu kulturního dědictví.

4. Jedním z nejatraktivnějších důvodů pro
členství je možnost zúčastnit se každoroční
konference NextGen, kterou hostí vždy
některá z národních asociací sdružených
v EHHA, jako je např. AMZH, a jejíž
součástí je víkendový program nabitý
zajímavými aktivitami. Od prohlídek
a návštěv historických sídel, přes konferenci
o důležitých tématech týkajících se správy
a vlastnictví památek, až po slavnostní
NextGen galavečer. V minulých letech se
tato setkání konala v Oxfordu, Fontainebleau, Sieně, Seville a Morges.

V zájmu zachování kulturního dědictví je třeba
umožnit a podpořit plynulou a hladkou mezigenerační transformaci, která bude spořádaná,
strukturovaná a pozitivní. K tomu je třeba
budoucí generace vlastníků vést a vzdělávat.
Pro mladou generaci vlastníků je důležité být
součástí této platformy, kde se mohou setkávat
a hovořit s ostatními mladými majiteli z celé
Evropy.

Vzhledem k relativně malé velikosti naší asociace v České republice nebylo dosud možné založit českou skupinu NextGen. Ale s Vaší podporou její založení chystáme a doufáme, že se tak
v budoucnu stane! Prozatím je účast v programu NextGen možná díky přímému členství
v jeho hlavní evropské skupině. Odkaz na
příslušný formulář přihlášky naleznete níže.

Účast v programu NextGen je otevřená všem
nástupcům či mladým majitelům historických
objektů, kteří jsou již členy AMHZ. Jinými
slovy přímým potomkům a budoucím dědicům nemovitostí a jejich rodinám. Tj. nové
generaci vlastníků v rámci našeho spolku.
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Pro více informací o programu NextGen mě
neváhejte kontaktovat prostřednictvím sekretariátu AMHZ.

Další kroky pro AMHZ a Českou republiku
Budeme i nadále informovat a podporovat
mladé členy nastupující generace vlastníků
v AMHZ, aby se připojili k aktivitám NextGen
na evropské úrovni. Je důležité zdůraznit, že
účast na výroční konferenci NextGen je otevřená všem mladým členům AMHZ! Informace
o všech souvisejících aktivitách rozesílá pravidelně sekretariát AMHZ před příslušnou akcí
všem svým členům.

Stephanos Germenis-Hildprandt
NextGen koordinátor a majitel zámku Blatná

Konference NextGen pro roky 2020 a 2021
byly bohužel zrušeny vzhledem k přetrvávající
pandemii, ale na duben 2021 je plánované
on-line setkání členů NextGen platformy. Více
informací o této akci bude již brzy následovat.
Jak již bylo zmíněno, s ohledem na to, že zatím
neexistuje česká skupina NextGen, doporučujeme připojit se přímo k evropské skupině
pomocí odkazu níže. Členství je zdarma pro
období 2020/2021 a poté od dubna 2022 činí
20 € ročně. Jakmile bude dosaženo dostatečného počtu mladých členů z České republiky,
zvážíme vytvoření vlastní české skupiny NextGen v rámci AMHZ, abychom mohli připravovat a organizovat aktivity pro mladou nastupující generaci vlastníků historických sídel
v České republice.

NextGen Group žádost o členství:
https://form.jotform.com/203102185116340

PŘÍRAVY NOVÉHO DOTAČNÍHO OBDOBÍ EU
PROSTŘEDNICTVÍM INTEROVANÉHO
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRO OBDOBÍ 2021 – 2027
Rádi bychom touto cestou ještě jednou informovali členy naší asociace, vlastníky významných památkových objektů v České republice, o návrhu pracovní verze podmínek pro získání dotace, který
byl zveřejněn Ministerstvem pro místní rozvoj https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.
Zásadní je skutečnost, že lze získat dotaci na památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR za podmínky jejich zpřístupnění veřejnosti.
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Očekávaným přínosem dotace je zejména:
• zachování hodnot kulturního dědictví v ČR
• změna přístupu k ochraně a prezentaci kulturního dědictví
• zvýšení zájmu o kulturu a kulturní dědictví
• zlepšení stavebního stavu nemovitých kulturních památek a stavu movitých kulturních památek
• nové expozice a depozitáře pro potřeby prezentace a uchování kulturního a přírodního dědictví
• podpora vzniku pracovních míst v cestovním ruchu
Bližší informace či konzultaci za AMHZ poskytne Ing. arch. Pavel Lejsek, mobil 602 256 634,
e-mail: pavel.lejsek@sumavaplan.cz.
Cestou dotace je možné zajištění opravy nebo rekonstrukce či realizovat nové využití našich objektů.
Výše dotace je tatím uvažována do 80 - 90% uznatelných nákladů projektu.
Věříme, že je to nová možnost k zásadní proměně stavebně technického stavu našich objektů
a popřípadě nalezení nového funkčního využití .
V minulé programovém období získaly podporu pro zásadní rehabilitaci svých objektů z programu
IROP tři členové naší asociace pro čtyři památkové objekty.

REVITALIZACE ZÁMKU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty/06-integrovany-regionalni
-operacni-program/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/ochrana-kulturniho-dedictvi
-revitalizace-zamku-r
Předmětem projektu je revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o památku zapsanou na
indikativním seznamu národních kulturních památek. Revitalizace je především zaměřená na kroky
vedoucí k ochraně a rozvoji kulturního dědictví a k zefektivnění prezentace kulturní památky.
Revitalizace areálu zahrnuje opravu čelní fasády zámku a fasády prvního nádvoří, všech zámeckých
střech, obnovu severní terasy a restaurování nástěnných a nástropní malby v sala terreně. Současně
dojde i ke stavení opravě kostela Nejsvětější Trojice se spojovací chodbou mezi zámkem a kostelem.
Opravami vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí na severní terase a v sala terreně, které byly
doposud uzavřené. Obnovou projde i nástupní prostor k zámku, kde zeleň bude upravena podle
starého plánu nalezeného v archivu. Nově bude zpřístupněn i depozitář obrazů a nábytku a také
spojovací chodba mezi zámkem a kostelem.
Rekonstrukce zámku je nejrozsáhlejší za poslední roky. Po restituci majetku v roce 1992 zahájil otec
současného majitele Kryštof Kolowrat Krakowský obnovu fasád na druhém a třetím nádvoří. Fasáda
na prvním nádvoří a čelním průčelí je ještě z doby před rokem 1989. Střechy se zásadně neopravovaly
od první třetiny minulého století. Spojovací chodba a kostel se dočká zásadní opravy od roku 1843.
Programové období:
Operační program:
Téma projektu:
Výše dotace EU:
Celková částka:

2014-2020
Integrovaný regionální operační program
Cestovní ruch a volnočasové aktivity
82 496 556,93 Kč
97 054 773,00 Kč
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Čelní fasáda před a po restaurování

První nádvoří před restraurováním a po něm

Severní terasa před a po rekonstrukci
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Sala terrena před a po restaurování

Prostranství před zámkem upravené podle nově nalezených historických plánů

Nový depozitář

REVITALIZACE ZÁMECKÉ ORANŽÉRIE
A FRANCOUZSKÉHO PARKU NA ZÁMKU DOBŘÍŠ
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/zamek-dobris
-revitalizace-zamecke-oranzerie-a-fr
Předmětem projektu je:
1. Revitalizace zámecké oranžérie
V západní části a ve skleníku bude vybudována multifunkční zámecká expozice a výstavní plocha.
Ve východní části vznikne restaurátorský ateliér, severní stěna bude znovu vyzdobena iluzivní
malbou. Dále vznikne sociální zázemí a depozity.
Kompletní stavební rekonstrukce zahrnuje novou střechu, podlahy, nový interiérový prvek – pódium,
nové rozvody elektřiny a vody a kanalizace, novou kotelnu, restaurování původní výmalby, nové
dveře, okna, nový systém EZS a EPS, nově vybudované zázemí pro personál.
2. Obnova areálu Francouzského parku
– oprava čtyř opěrných zdí, doplnění dvou schodišť, restaurování drobné architektury, komplexní
obnova technické infrastruktury. Dále nově vysázené habry, rozvody elektro a kanalizace, dva
bazénky, fontána, bazénová technologie na čištění vody, restaurované kovové zábradlí, závlaha
v celém areálu, opěrná zeď s maskarony a chrliče vody včetně dvou schodišť. Dále rokoková
a klasicistní sochařská výzdoba včetně sousoší „Děti hrající si s rybkou“ v bazénu v první etáži
francouzského parku.
3. Digitalizace památky a nákup HW a SW.
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Téma projektu:
Kultura
Výše dotace EU:
Celková částka:

83 847 074,05 Kč
98 643 617,00 Kč
Revitalizace Francouzského parku na zámku Dobříš
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Vnitřní prostory oranžerie před a po rekonstrukci

Restaurování vstupu k zavlažovacímu tunelu ve francouzském parku

Restaurování soch ve výklencích oranžerie

REVITALIZACE HRADU KOST
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/revitalizace
-hradu-kost
Projekt se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě Kost (řešení vlhkostních poměrů; oprava
parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce
na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů), jednak na návazné činnosti, které
povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky. Realizací projektu dojde ke zvýšení celkového
počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena
kamerami a záznamovým zařízením.
Obnova spočívá zejména v konzervaci konstrukcí pláště hradu a parkánových zdí, dále pak ve statickém
zajištění těch částí parkánových zdí, které jsou nestabilní. Dojde ke kompletnímu odvodnění prostranství
hradu. Součástí projektu je i obnova povrchů a pochozích ploch z tradičních materiálů, povrchy
kamenného pláště hradu budou odborně restaurovány. V budově čeledníku dojde ke zřízení nových
toalet pro návštěvníky.
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Téma projektu:
Kultura
Výše dotace EU:
Celková částka:

74 987 090,27 Kč
88 220 106,00 Kč
Konzervaci konstrukcí pláště hradu a parkánových zdí

Revitalizace hradu Kost

REVITALIZACE ZÁMKU KARLOVA KORUNA
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/revitalizace
-zameckeho-arealu-karlova-koruna-v-chl
Projekt se zaměřuje na revitalizace – stavební obnovu chátrajících památkových objektů v zámeckém
areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Jedná se o jízdárnu, konírnu, kočárovnu, vodárnu
a tzv. Růžový domek. Po dokončení revitalizace bude pro návštěvníky vytvořen nový prohlídkový
okruh se zaměřením na chov vzácného plemene koní Kinských. Součástí nového okruhu bude nová
expozice s množstvím interaktivních prvků. Díky projektu také vznikne nové informační centrum
pro návštěvníky.
Cílem projektu je zachování objektu vysoké kulturně historické hodnoty pro budoucí generace, zvýšení
nabídky poskytovaných služeb prostřednictvím zpřístupnění objektů, které doposud nebyly zahrnuty
do stávajících prohlídkových okruhů, podpora ochrany památky prostřednictvím instalace bezpečnostních prvků, využití moderních technologií k efektivnější a poutavější prezentaci památky - jak
pro dospělé, tak pro děti a zefektivnění prohlídek pro české i zahraniční návštěvníky prostřednictvím
mobilní aplikace audio průvodce, která umožní vybrat si interaktivní historický výklad v několika
jazycích.
Projekt umožní rozvoj potenciálu kulturního dědictví, který bude mít za následek celkový rozvoj regionu
v oblasti sociální a ekonomické, bude mít pozitivní vliv na regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost.
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Kultura
Téma projektu:
Výše dotace EU:
Celková částka:

83 529 365,59 Kč
98 269 842,00 Kč
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Revitalizace areálu zámku Karlova Koruna

Statické zajištění kleneb, překladů a stěn budovy bývalé kočárovny
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Z EVROPY
EVROPSKÉ DNY SOUKROMÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ - FACEBOOK ŽIVÉ PROHLÍDKY
Vážení členové,
dovolujeme si Vám představit on-line verzi "Evropských dnů soukromého
kulturního dědictví - Facebook živé prohlídky". S nápadem on-line
prohlídek přišla EHHA na jaře roku 2020, kdy pandemie zrušila
plánované akce připravované v rámci projektu Evropské dny soukromých hradů a zámků po celé Evropě. Aby úsilí a práce mnoha z nás
nepřišly úplně na zmar, vznikl projekt on-line prohlídek soukromých
objektů.
Zde naleznete připomínku minulého roku: (https://www.youtube.com/watch?v=FOjQ-k3ri5s)
https://www.youtube.com/watch?v=FOjQ-k3ri5s)
Tato akce byla velice úspěšná, a proto se EHHA rozhodla i v letošním roce zařadit on-line prohlídky
do programu Evropských dnů soukromých hradů a zámků, které proběhnou v období duben - květen
2021. Za Českou republiku republiku přislíbily účast v letošním roce zámky Bludov, Dobříš a Hrádek
u Sušice.
Děkujeme jim za přiblížení našeho kulturního dědictví nejen českým, ale i zahraničním návštěvníkům.

POZNEJTE NAŠE ČLENY
ING. JAROMÍR ŠIMONEK
ZÁMEK A DVŮR LOBEČ, HRAD HOUSKA
A ZÁMEK STRÁNOV

Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková a Ing. Jaromír Šimonek
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POZNEJTE NAŠE ČLENY
škola Hitlerjugend. Mysleli si, že se na zámek
přestěhují po válce, ale už to neudělali, protože
situace byla taková divná. Já se na to, když nám
brali majetek, moc nepamatuju. Ale pamatuju
si, jak jsme se museli odstěhovat v roce 1951.
To už jsem chodil do školy. Mně to jako
malému klukovi nepřipadalo tak hrozné,
protože jsme ještě měli nějaké peníze. Ale pak
přišla měna a to už jsme pocítili všichni. Tátu
vyhodili z práce u lesů, máma nesměla být
zaměstnaná v kanceláři, protože neměla kladný
poměr k režimu. V domě, kam jsme se měli
nastěhovat, nebyly ani podlahy. Máma byla
odvážná a řekla, že ona předává objekty
v pořádku a že nechce žádný luxus, ale že má
malé děti a chce byt také v pořádku. Pak přišel
spisovatel Eduard Štorch, můj prastrýc, který
tu měl v Lobči nad hřbitovem vilku, na kterou
mu můj děd dal pozemek, a řekl tátovi:
„Mirku, kdyby ti to vyhovovalo, tak ta moje
chata je ti k dispozici. Byla to chata 5+1, měla
terasu a dvě haly. Eduard Štorch si ji vybral na
výstavě v Praze, byl to dům jako stavebnice.
V létě jsme se museli s panem spisovatelem
v domě nějak porovnat. Vydrželi jsme tam
mnoho let a naši tam dožili oba dva svůj život.
A tak jsme vlastně celou dobu komunismu
zůstali v Lobči, ale pochopitelně jsme cítili
jakousi diskriminaci vůči naší rodině.

Ing. Jaromír Šimonek se narodil 24. července
1945 na zámku Lobeč rodičům Jaromíru
a Blaženě Šimonkovým. Je pravnukem Josefa
Šimonka, komerčního ředitele průmyslového
koncernu Škoda Plzeň, kterého poslední
rakouskouherský císař a český král Karel I.
povýšil do šlechtického stavu. Pradědeček
Josef Šimonek postupně během první světové
války zakoupil zámky Lobeč a Stránov
u Mladé Boleslavi a hrad Houska s přilehlými
polnostmi a lesy. V roce 1948 byl veškerý
majetek rodiny Šimonků znárodněn. Po sametové revoluci rodina Šimonků úspěšně zažádala o navrácení zabaveného majetku. V současnosti vlastní Ing. Šimonek zámek Stránov
a společně se svou sestrou Blankou Horovou,
hrad Houska a zámek Lobeč s přilehlými
polnostmi a lesy. Na rodinném majetku už ale
dnes hospodaří jeho dcera Zuzana Pavlík-Šimonková, inženýrka ekonomie, další z generace Šimonkových v Lobči, na Housce a Stránově. Dvěma zámky a jedním hradem, které jsou
otevřené pro veřejnost, projde ročně něco
mezi 40 a 50 tisíci návštěvníků.
Pana inženýra Šimonka a jeho dcery se ptal
Milan Svoboda.
Je 13. lednové ráno roku 2021. Sedím v zimní
zahradě lobečského zámku spolu s Jaromírem
Šimonkem a jeho dcerou Zuzanou. Před sebou
mám hrníček s kouřícím zázvorovým čajem,
venku padá první letošní sníh. Přijel jsem
udělat rozhovor se dvěma generacemi Šimonků, kteří hospodaří v Lobči, na Housce a Stránově už více než šest generací.

Můj dědeček zemřel v roce 1950 při nevyjasněné dopravní nehodě a moje babička se musela
okamžitě vystěhovat ze stránovského zámku.
Říkala, že nevěděla, co má dělat, a tak šla na
faru. Farář stál mezi dveřmi a řekl: „Paní
patronko, fara je Vám k dispozici.“. Babička tu
faru úžasně zařídila, protože nějaký nábytek si
mohla vystěhovat ze zámku. Na faře byla
obrovská hala a ona do ní postavila jídelnu pro
24 hostů. To byla nádhera, pamatuju, že jsme
tam jednou jedli. Ten nábytek prostě tu faru
úplně změnil.

Vraťme se do 50. let. Jaké to je opustit, ztratit
domov?
Ing. Jaromír Šimonek: Byl jsem ještě malý,
když jsme o majetek v roce 1948 přišli. Když se
naši se brali v roce 1944, byla na zámku v Lobči
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Zámek Lobeč

Vy jste taky na Stránově opravil kostel před
zámkem, že?

A vaše rodina byla povýšena do šlechtického
stavu…

Ing. Jaromír Šimonek: U nás je to složitější. My
máme dva zámky a hrad. Já jsem při nějaké
příležitosti učinil slib, že když to všechno dobře
dopadne, opravím stránovský kostel. Stejně
jako můj praděd tenkrát, když byl jeho syn na
frontě I. světové války a všichni se strachovali
o jeho život, prohlásil: „Pakliže můj syn se
zdráv z války vrátí, dám obnovit památný
lobečský kostelík.“. A pak tam stojí: „A tomu
slibu jsem dostál v roce 1922“.

Ing. Jaromír Šimonek: Ano, jsme novodobá
šlechta, která vznikla na konci první světové
války. Můj praděd byl za úspěchy v rakousko-uherském průmyslu povýšen do šlechtického
stavu. V erbu měl ozubené kolo. A stal se
svobodným pánem z Mlaďatova. Ale brzy pan
prezident-osvoboditel Masaryk zrušil šlechtické
tituly a zakázal používání šlechtických insignií.
Insignie zrušit mohl, ale jak mohl zrušit tituly,
když ty byly udělovány císařem, tedy z Boží
vůle? Tituly uděloval panovník, původně za
pomoc v bojích a později za pomoc v ekonomické sféře. A to byl náš případ. Můj praděd
byl asi skutečně šikovný člověk v rámci celé
rakousko-uherské monarchie.

A já udělal totéž, kostel jsem zabezpečil. Když
jsme ho dostali, neměl střechu a měl zneuctěnou hrobku, byl už úplně rozpadlý. Píšťaly
varhan tahaly děti po vsi.
Opravovat jsem začal někdy v roce 2004.
A v roce 2006 bylo hotovo a mohli jsme uložit
urny našich předků do opravené rodinné
hrobky.

A jak Vás vnímají potomci starých šlechtických rodů?
15

Ing. Jaromír Šimonek: Měl jsem a mám mezi
nimi mnoho dobrých přátel například Maxe
Wratislava z Mitrowicz, Jaromíra Hrubého
z Jelení. Ze sdružení majitelů a podnikatelů
v lesním hospodářství jsem znal dokonce i pana
Zdeňka Šternberka, Tomáše Kolowrata, Karla
Schwarzenberga a další. Členy byli často
příslušníci těchto starých rodů a scházeli jsme
se měsíc co měsíc. S Maxem Wratislavem jsme
byli sousedi, protože naše majetky sousedily.
Jednou jsme se sešli na ministerstvu zemědělství a on na mě volal, ať si sednu k němu. Poněvadž jsme spolu chvilku mluvili na chodbě, tak
mi držel místo. A od té doby vzniklo naše
přátelství. On jezdil na všechny naše hony, já
jezdil na jeho. A tehdy jsme se sblížili i s Jaromírem Hrubým. Jednou bylo u nás na zámku
v Lobči zasedání spolku. Po zasedání moje žena
pozvala Maxe Wratislava k nám na kávu a Max
tehdy řekl: „Jsme jedna krev, tak snad si
budeme tykat.“ Tak jsme si ťukli a asi za 14 dní
jsme byli na honu v Uhlířských Janovicích
u Jaromíra Hrubého na loveckém zámku
Morány na svačině a na večeři. A Jaromír mi
nalil a povídá: „Jsme oba Jaromíři!“ a potykali
jsme si. A když jsem od té doby vždycky na
schůzích sdružení sedával spolu s hrabětem
Wratislavem a baronem z Jelení, tak to bylo
něco. Velmi jsem si toho vážil. A pak přišla
Asociace majitelů hradů a zámku a v ní jsme
dodnes.

v Plzni a potom přešel na generální ředitelství
do Vídně. Měl tam být jen chvíli, aby pomohl,
a nakonec byl dva roky ubytován ve vídeňském
hotelu Imperiál. Ve Vídni zůstal až do konce
Rakouska-Uherska, tzn. do roku 1918. Pak se
generální ředitelství přesunulo do Prahy do
Jungmannovy ulice. A dědeček byl zvolen
prezidentem společnosti Škoda, k funkci patřil
i apartmán na bydlení v Praze. Ale praděd už
bydlel tady v Lobči, kterou koupil v roce 1913,
a do Prahy jezdil. Jezdil tam do senátu a do
práce do Škodovky. Když si přečtete knihu
V soukolí okřídleného šípu Jana Králíka, tak
v ní stojí: „A souhlasil i pan prezident Šimonek!“. Ve funkci prezidenta zemřel v roce 1934.
Škoda Plzeň neměla do roku 1925 automobilku a pořád soutěžila s ČKD, které mělo Pragovku. V době krize se zatřásl Laurin & Klement,
už nemohl složitou dobu zvládnout. A protože
praděd bydlel tak blízko Mladé Boleslavi, tak se
do této kauzy zapojil. Tehdy Josef Šimonek
angažoval mladého právníka doktora Karla
Loevensteina. V roce 1919 se jim povedlo do
Škodovky přivést jako hlavního akcionáře francouzskou zbrojovku Schneider. Od té doby
dr. Karel Loevenstein hrál ve Škodovce
významnou roli a též jeho potomci, kteří dnes
vlastní zámek Dobřenice a jsou členové Asociace majitelů hradů a zámků. Dr. Loevenstein
převzal po smrti Josefa Šimonka jeho funkci
prezidenta
a vedl Škodovy závody. Jeho
dcera, Karla Katschnerová (*1923 - †2018),
která restituovala po roce 1990 dobřenický
zámek a statek, ještě pamatovala mého praděda
Josefa Šimonka.

Zásadní osobností Vaší rodiny byl Váš pradědeček Josef Šimonek, prezident Škodových
závodů. Jak na něj vzpomínáte?
Ing. Jaromír Šimonek: Pradědeček Josef Šimonek spojil svůj život se Škodovými závody,
věnoval jim 50 let života. Vystudoval obchodní
akademii, což tehdy byla vysoká škola. A pak
odešel do české enklávy v Rusku. Začínal
v Kyjevě ve filiálce Škodovky. A byl brzy velmi
úspěšný, do pěti let byl povolán panem Škodou
do Plzně. Nejprve byl šéfem kovárny, pak
prokuristou, pak ředitelem Škodových závodů

Když jsme se s paní Katschenrovou seznámili,
tak pravila: „Vždyť jsem znala starého Šimonka,
my dva si nemůžeme vykat!“ Vzniklo mezi
námi úžasné přátelství.
Fúze mezi společností Laurin & Klement
a Škodovými závody byla podepsána tady
v Lobči před zámkem. Za Škodovku podepisoval můj praděd Josef Šimonek, prezident
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závodů, za Laurinku pan Klement. Ten byl
nějakou dobu i ředitelem pobočky v Mladé
Boleslavi, ale to už se za něj hledal nový „člověk
pro Boleslav“. Až pak praděd našel toho pravého
- pana Ing. Hrdličku. Před panem doktorem
Karlem Loevensteinem prý na Hrdličkův účet
řekl: „Karel, kouknou. To by byl člověk pro
Boleslav!“ Pak se ukázalo, že bylo dobré poslechnout pana prezidenta, protože míval dobré
nápady.

nestalo nic hrozného. Stačí vykropit hrobku.“
A já jsem osobně nanosil urny s ostatky našich
předků do opravené a vykropené hrobky.
A když jsem vyšel z kostela, tak mě obyvatelé
Jizerního Vtelna, kde kostel stojí, objímali. Že
jsem udělal dobře, když jsem kostel opravil.
A tehdy jsem pocítil, že jsem tam opět doma.
Přestože řada z těchto lidí mi plakala na rameni
a litovala toho, jak se zachovali, když se dali ke
komunistům nebo když hlasovali proto, aby
tátovi vzali volební právo. Vzpomínám si, jak
jeden místní dělník, který byl zaměstnán
u mého dědečka i táty, na schůzi řekl: „Když po
nás za války Němci chtěli obilí a my ho neměli,
tak Mirek Šimonek otevřel sýpku a dal nám ho,
abychom neměli problémy, i když s tím sám
měl potom veliký starosti. Tak tomu byste
chtěli vzít volební právo? Já s tím nesouhlasím!“
On byl asi tak obyčejný příslušník dělnické
třídy, že mu nehrozilo tak velké nebezpečí.
Prostě byl loajální k našemu rodu.

Ing. Karel Hrdlička byl ředitelem Škodovky
v Mladé Boleslavi až do roku 1939. Pak ho
perzekvovali Němci a po válce se už do závodu
nevrátil. Jeho syn Ing. Petr Hrdlička, otec Škody
Favorit, pokračoval v otcových šlépějích. Představitel současné už třetí generace Hrdličků, Ing.
Martin Hrdlička, je šéfem vývoje pohonných
jednotek celého nadnárodního koncernu Škoda
Auto.
Kdy jste se cítil na Vašem zámku zase doma?

Zuzanko, a Vy jste doma tady v Lobči?
Ing. Jaromír Šimonek: Měl jsem asi dva zásadní
momenty, kdy jsem si řekl, že to dělám dobře.
Poprvé to bylo, když se na Housce vdávala
dcera Zuzana. Zpočátku do mě spousta lidí
hučelo: „Ty si se zbláznil, že do oprav hradu
vrážíš tolik peněz. Nikdy se ti to nevrátí.“ Ale to
jsem věděl. Pokládám to za určitou povinnost
vůči svým předkům. Ale to těžko vysvětlujete.
Housku jsme do Zuzaniny svatby zvládli dát do
hromady. Opravili jsme reprezentační křídlo.
Musel tam být taneční sál, aby mohl být svatební ples, i velká jídelna. Na poslední chvíli nám
odřekl lakýrník, tak jsme museli shánět jiného.
Ale nakonec všechno klaplo. A to byla chvíle,
kdy jsem si řekl: „Ano, udělal jsem správnou
věc a jsem Šimonek na svém místě.“

Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková: Já jsem se
narodila v Praze a přesunout se sem do Lobče
bylo dost těžké. Jsem tu doma od chvíle, co se
tu narodily děti. A ty vyrostly už jako Lobečáci,
takže jsou tu doma. Ale v současné době se
cítíme už hodně doma i na Stránově, když jsme
zámek opravili do té míry, že tam můžeme
často pobývat. Dříve jsem to tam neměla ráda,
protože jsem přijížděla do domu, kde Vám
nepatří vstupní brána, kostel nemá střechu
a uvnitř je dětský domov. Bylo to těžké. Ale
jednou na nějakém společenském setkání paní
Šotková na nádvoří zámku řekla: „Tady zámecká paní Vám to poví.“ A já jsem na to nijak
nereagovala, až jsem uslyšela: „Zuzanko, to jste
Vy!“. A tehdy jsem si uvědomila, že jsem na
Stránově domácí. Ale doma jsem hlavně
v Lobči, kde jsem se ujala naší firmy. Chtě
nechtě jsem do tohoto dění tady byla vtažena
a tím pádem jsem tady doma.

Podruhé mě to zasáhlo, když jsme ukládali na
Stránově urny našich předků do rodinné
hrobky v místním kostele. Ukládání celebroval
pan arciděkan z Mladé Boleslavi, který říkal:
„Není třeba kostel znovu vysvětit, když se tu
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Dodnes pokračujeme s opravami i na Housce.
Pořád například běží projekt restaurování
fresek. Malby v ranně gotické hradní kapli už
jsou z velké části zrestaurované, teď je před
dokončením restaurování maleb v zelené světnici.

Jakou základní vlastnost musí mít majitel
zámku?
Ing. Jaromír Šimonek: Majitel si musí uvědomovat sounáležitost se svým rodem. Musí být
schopen vložit peníze do zámku místo toho,
aby jel na cestu kolem světa nebo si koupil nové
Bentley. Nesmí toho vkladu do majetku litovat
a musí si být vědom toho, že je na řadě, aby se
o rodinný majetek postaral. A já věděl, že jsem
na řadě a že to na mě teď „spadlo“. Když jsme
majetek převzali zpět, tak táta asi za tři nebo
čtyři roky na to zemřel, a já jsem na všechno
zůstal sám. Táta a strýc si každý restituoval svou
půlku zvlášť. Můj táta dostal po rodičích Lobeč
a Housku a můj strýc Jiří Stránov a Pískovou
Lhotu. Ale Jiří neměl žádné potomky, takže
jsem se stal jeho univerzálním dědicem a tím
jsem získal celý rodinný majetek. Vždycky jsem
si přál, abych mohl zkusit řídit impérium rodu
Šimonků. A bylo mi to umožněno. Řídil jsem
celý náš majetek. A teď už se o něj stará moje
dcera Zuzka.

Co vidíte jako hlavní úkol následnické generace ve vztahu k rodovým majetkům?
Ing. Jaromír Šimonek: Myslím, že to je otázka
výchovy následníků. Každá rodina to řeší po
svém. Když následník žije v Praze a je architektem hotelových interiérů, tak si vztah k rodinnému majetku na vsi těžko vytvoří. V našem
případě se mnou moje dcera Zuzka asi deset let
pracovala, než jsem jí v klidu majetek předal s
vědomím, že to bude fungovat. Zkrátka nastupující generace by se měla od svých rodičů učit.
A nová generace by měla mít stejný záměr jako
rodiče. A to majetek zachovat, opravit nebo
třeba i rozšířit.
Nám stojí v poli taková malá kaplička. A tak
jsme se rozhodli ji opravit. Farníci z toho
počinu byli nadšení. Když byla kaplička opravená, přijel malý náklaďáček, přivezl lavice,
sedli jsme si pod širým nebem, přijeli baráčníci
v krojích, dostal jsem veliký koláč, bylo to moc
pěkné. A tak jsem rád, že jsem opravil nejen
stránovský kostel a hradní kapli na Housce, ale
i tuhle malou kapličku v poli.

Jde o jistou sounáležitost s rodinou, my své
povinnosti ctíme, snažíme se o to i těch posledních 30 let.
A jde taky o neustálou starost. Tak třeba na
Stránově, když odešel dětský domov, tak jen
jeden jediný rok byl zámek prázdný a neuvěřitelně za tu dobu zchátral. Začaly padat omítky
atd. A tehdy jsme najali člověka, který bude
zámkem provázet, jen aby někdo v zámku žil
a větral. Prostě bylo lepší, že alespoň někdo na
zámku byl.
Z hlediska našeho majetku musel Stránov
chvilku počkat. Nemohli jsme dělat Housku,
Lobeč a Stránov najednou. Ten přišel na řadu
až v roce 2012. A v roce 2014 a 2015 jsme byli
schopni zámek otevřít. Měli jsme už za sebou
řadu oprav v Lobči a na Housce a byli jsme zkušenější. Při opravách jsme se drželi konceptu
rakouského architekta Josefa Zottiho, který na
našem majetku pracoval pro našeho pradědečka po roce 1913.

Takže můj pokračovatel by se měl naučit mít
to, co dělá, tak rád, jako to mám rád já.
A jak se Vám – dceři a otci – spolupracuje?
Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková: V roce 2000
jsme spolu jeli na dlouhou cestu do Austrálie a
na Nový Zéland. A ta nám pomohla k tomu,
abychom k sobě v tomto ohledu našli správnou
cestu. Ze začátku mě táta na nic nepotřeboval.
Byla jsem tu jen do počtu. Ale nakonec jsem si
své místo vydobyla. Musím říct, že není jedno18

duché provozovat rodinný podnik. Není
jednoduché nastupovat po komkoli, kdo toho
hodně dokázal, zachránil rodinný majetek,
splnil své poslání. Jsme prostě teď na řadě
a musíme přestat pořád přemýšlet o tom, zda
budeme tak dobří jako náš předchůdce. Mou
ambicí je předat majetek dál našim dětem.

snažím do toho co nejméně mluvit. Vím, že
není dobře, když ten “bejvalej“ do všeho pořád
nějak zasahuje. Někdy vidím, že bych to třeba
udělal jinak, ale to je život. A každý si svými
chybami musí projít sám. Ale chci na závěr říct,
že se nám vlastně péče o polnosti a lesy, myslivost a provoz dvou zámků a jednoho hradu
povedlo docela šikovně propojit a já jsem
spokojen.

Ing. Jaromír Šimonek: Teď už pracuje jen
Zuzka. Já jsem jen hlas poradní či záštita. Už se

ING. TOMÁŠ NOVÁK
ZÁMEK RATMĚŘICE
Vystudoval ČVUT v Praze, je otcem dvou
dětí. Od devadesátých let podniká v polygrafii,
z malého grafického studia se mu podařilo
vybudovat jednu z největších polygrafických
skupin ve střední Evropě. V roce 2010 si splnil
životní sen a zakoupil zchátralý zámek v obci
Ratměřice, známý především díky dvěma
unikátním sekvojovcům. Několikaletá rekonstrukce zámku se završila otevřením stylového
hotelového resortu v roce 2017.
Volný čas tráví rád aktivně se svojí rodinou.
Byl to váš sen vlastnit zámek? / kde se u vás
vzala myšlenka koupit zámek?
Celý svůj život podnikám v polygrafickém
průmyslu. Z malého grafického studia se podařilo vybudovat úspěšnou firmu, ale nějak jsem
vždy cítil, že mi to nestačí. Vadilo mi, že výsledná práce nemá trvalejší hodnotu, která zde po
mě zůstane i pro další generace. A vzhledem
k tomu, že mě vždy velmi zajímala historie
a historické stavby, zrodil se sen – plán, obnovit
nějakou chátrající historickou stavbu a vdechnout jí nový život.
Před Ratměřicemi jsem navštívil deset jiných
menších zámků v okolí Prahy. Až jedenáctý byl

ten pravý. Jsem velice hrdý, že se nám podařilo
z chátrajícího zámku i parku vybudovat moderní ubytovací zařízení, zpřístupnit park veřejnosti, vrátit sem život a obnovit zašlou slávu.
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stavební povahy nebo například rozpor vaší
představy s názory představitelů památkové
péče. Myslím, že jedna základní vlastnost nestačí. Je třeba kombinace velké trpělivosti, odhodlání a pevné vůle.

Cítíte se na zámku doma?
Ano. Jsem zde velice rád. Toto místo opravdu
miluji. Ovšem také je pravda, že mnohdy je
těžké si zde odpočinout, když vidím, kolik je
stále před námi práce. Ale vždy se snažím si
připomenout, jak velký kus cesty jsme již ušli.
Co vždy funguje, je procházka zámeckým
parkem. Ta mě pokaždé uklidní a dodá novou
energii.

Co vidíte jako hlavní úkol následnické generace ve vztahu k zámeckým objektům?
To je těžké. Mnohdy ve svém okolí vidím, že
nová generace má zcela jiné priority a nemá
o péči o památku zájem. Je to smutné. Svým
dětem se snažím vštípit lásku k zámku, ale také
odpovědnost, která z vlastnictví historické
budovy vyplývá. Až budoucnost ukáže, jak
jsem byl úspěšný.

Jakou základní vlastnost musí mít majitel
zámku?
Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce
vždy narazíte na nové, nečekané překážky, ať už

Zámek Ratměřice
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ASOCIACE A SOCIÁLNÍ MÉDIA

Obr. Zámek Lnáře na profilové fotografii facebookové stránky AMHZ.

Tímto způsobem rotuje propagace všech hradů
a zámků sdružených v Asociaci v týdenních
intervalech, při cca 50 objektech sdružených
v Asociaci se všechny objekty vystřídají zhruba
za jeden rok.
Každý příspěvek je pak připnut na horní část
facebookové stránky Asociace a propagován
částkou 150 Kč. Ročně tyto propagované
příspěvky shlédne cca 160 000 uživatelů Facebooku. Za 4 a půl roku této systematické práce
v oblasti propagace Asociace a zvyšování povědomí o ní mezi veřejností shlédlo propagované
příspěvky více než 800 000 uživatelů Facebooku.
Všichni členové jsou pravidelně o výsledcích
propagace na Facebooku informováni e-mailovou zprávou. Součástí informace je i meziroční
srovnání výsledků propagace.

Když Asociace 30. září roku 2016 zveřejnila
první příspěvek o zámku Bečváry na svém
novém facebookovém profilu, vstoupila tím
do světa sociálních médií.

Obr. Post zámku Bečváry z května 2020.

Pravidelně každý týden Asociace zveřejňuje
příspěvek o hradu či zámku jednoho ze svých
členů, který je doplněn jeho fotografiemi.
Vždy jedna z fotografií propagovaného objektu
je zveřejněna jako profilová fotografie facebookové stránky Asociace po dobu jednoho
týdne.

Lobeč
Lobeč
Lobeč
Lobeč
Lobeč
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06.02.2021
08.12.2019
14.12.2018
12.01.2018
05.05.2017

6 833
1 833
886
3 386
2 470

Kromě propagace objektů svých členů jsou na
facebookové stránce Asociace sdíleny (přebírány) pravidelně příspěvky všech členů, kteří mají
svou vlastní facebookovou stránku. Dopad této
aktivity není zahrnut do výše zmíněného čísla
800 000 zhlédnutí. Celkový počet zhlédnutí
stránky Asociace na Facebooku tedy za 4,5
roku musí dosahovat několika miliónů.
Současně naše stránka získává své příznivce,
kteří stránku sledují (followers), jejichž
prostřednictvím se propagace naší stránky šíří
rychle dál. V této chvíli má stránka Asociace na
Facebooku 2977 sledujících.
Za leden 2021 např. oslovila naše facebooková
stránka 20 500 uživatelů Facebooku. Tito
uživatelé na příspěvku AMHZ setrvali více než
tři vteřiny a četli jeho obsah.
Téměř 4400 uživatelů Facebooku projevilo
zájem o příspěvky na naší stránce. To znamená,
že je ohodnotili či okomentovali.

Uživatelé Facebooku také často reagují na
zveřejňované informace týkající se objektů
členů Asociace a jejich aktivit. A jedná se téměř
vždy o pozitivní příspěvky. Lidé vzpomínají na
návštěvy daných památek, vyjadřují obdiv
jejich vlastníkům za práci, kterou odvedli při
jejich záchraně a provozu.
Prostřednictvím facebookové stránky kontaktovali Asociaci i někteří její noví členové.
V neposlední řadě slouží Facebook jako platforma, jejímž prostřednictvím Asociace komunikuje směrem k veřejnosti své aktivity a iniciativy, např. informace o Dnech soukromých
hradů a zámků nebo vystoupení viceprezidenta
AMHZ v České televizi 23. května 2020
v předvečer otevření památkových objektů
veřejnosti po prvním lockdownu v průběhu
koronavirové krize.

V současné době připravuje Asociace svůj vstup
i na Instagram, který by se měl uskutečnit
v dohledné době.

Vydává Asociace majitelů hradů a zámků,
Dlouhá 36, 110 00 Praha www.amhz.cz
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