Zámek (prohlídky), Maleč
Popis:
Zámek vystavěl Jan Beneda z Nečtin a na Vilímově, jako pozdně renesanční zámek v roce 1602.
Výrazně upraven byl v roce 1827, kdy proběhly úpravy ve stylu empíru. Nejznámějším majitelem
panství byl český politik a publicista František Ladislav Rieger, jehož tchán, František Palacký, zde
při svých pobytech sepsal část "Dějin národa českého". K zámku přiléhá anglický park s celou řadou
cenných dřevin. V letních měsících je o víkendech možné navštívit expozici věnovanou F.
Palackému a F. L. Riegrovi. Prohlídka expozice je s audiodoprovodem odborného textu historika,
předního znalce 19. století, prof. Jiřího Štaifa z Univerzity Karlovy.
Podrobný popis:
Na místě dnešního zámku stával do 15. století zpustlý hrad Sokolov. Někdy v průběhu 15. století
došlo k jeho proměně na rytířské sídlo, doložené společně s dvorem a vsí k roku 1515. Tehdy patřilo
území Jiřímu Přibku z Otaslavic. Pozdější majitelé na místě vystavěli zámek, který v průběhu století
podléhal změnám a přizpůsoboval svoji podobu měnícím se stavebním stylům. Z původní zámecké
stavby se dodnes zachovala dispozice, klenby vstupního prostoru, vstupní portál s letopočtem 1702,
mramorová kropenka s letopočtem 1675 v dnešní vstupní hale a štuková nástropní výzdoba v jedné
z historických místností. Po roce 1827 nechal nový majitel panství František Xaver Auersperg
doplnit původní sídlo dvěma bočními patrovými křídly v empírovém stylu. V roce 1862 koupil
malečský statek politik, publicista a spoluzakladatel Národní strany František Ladislav Rieger. V
letních měsících zde pobýval také jeho tchán František Palacký. Rodina Riegrova vlastnila zámek
až do roku 1948, kdy došlo k jeho vyvlastnění státem. Zřízena zde byla expozice "Dějiny české
hudby", zpřístupněny byly i dvě pracovny připomínající životy obou významných postav národního
obrození. V roce 1994 byl objekt v restitučním řízení navrácen rodině posledních majitelů, která
započala nutnou komplexní rekonstrukci a v roce 2018 byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Zámek
obklopuje park anglického typu s řadou cenných dřevin, s rybníkem a ostrůvkem v severovýchodní
části.
Region: Chotěbořsko
Město: Maleč
URL: https://www.zamekmalec.cz/
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°46'15.689"N, 15°40'45.076"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.7710247,15.6791878&z=12
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