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fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2015, Bakalářská práce. 

 

 Předmětem mé bakalářské práce je přehled vzniku a vývoje zámku v Žamberku 

a samotného města Žamberk, který se nachází v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad 

Orlicí. 

 Bakalářská práce se zabývá historií zámku od jeho počátku, kdy byl majetkem 

rodu Bubnů z Litic a pokračuje následně rodem Parishu až do doby současné. Dále se 

zabývá souvislostmi s historickým vývojem zámku a města Žamberk. Součastí této 

práce je také zjištění informovanosti místních občanů o prezentaci samotného zámku a 

další doporučené návrhy na jeho budoucí využití. 

 V závěru práce je zhodnocen celkový dojem, jakým zámek na své okolí působí a 

náměty pro zlepšení. 
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The object of my bachelor´s thesis is the overview of the origin and development of the 

castle and town Žamberk, which is located in Pardubicky region, district Ústí nad 

Orlicí. 

The bachelor thesis deals with the history of the castle from its beginning, when was the 

property of gender Bubnů z Litic and continous subsequently with gender Parish until 

today. It also deals with the relations of the historical development of the castle and the 

town Žamberk. The next part of this work is also to find out informating local people 

about the presentation of the castle itself and to recommend proposals for its future 

exploitation. 

 In the end of this bachelor thesis is reviewed the overall impress, how the castle 

appeared to people who live around him and some suggestions how to improve. 
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ÚVOD 

Kulturní bohatství je jedním ze základních dědictví jak národa, tak lidstva. Ovšem 

pojem kulturní dědictví, tak jak je dnes prezentováno v médiích, nezaujímá jen kulturní 

historii obyvatel - jejich zvyky a obyčeje, ale zejména kulturní památky. Je důležité říci, 

že na území České republiky je v současné době řada objektů kulturní povahy, které by 

měly být upomínkou naší bohaté historie. Mnoho zámků, hradů, tvrzí, kostelů a dalších 

jedinečných staveb dávné i nedávno minulé architektury by mohlo sloužit k výuce 

historie a osvětě „jakým způsobem žili naši předci“.  V mnoha případech tomu tak, 

bohužel, není. Většina památek vděčí za svůj desolátní stav nezájmu minulého režimu, 

který uznával pouze svoji verzi historie, snažil se o jejich maximalistické využití a 

postupnou likvidaci. Avšak i v současnosti můžeme nalézt spoustu příkladů, kdy si 

mnoho lidí neváží historicky cenných objektů, což vede v lepších případech k jejich 

necitlivému využití, v horších případech k necitlivým přestavbám, či dokonce 

k devastaci a k likvidaci.  

Zámek v Žamberku, bývalé sídlo jeho zakladatelů pánů z Bubna a Litic, který je 

ústředním tématem této bakalářské práce, měl v tomto ohledu alespoň částečné štěstí. 

Po únorovém převratu 1948 neskončil v rukou armády či jiných ozbrojených či 

zemědělských složek, které by jeho prostory pouze využívaly. Naopak, zámek byl a je i 

v současné době určen jako objekt pro výuku střední školy, díky čemuž jeho hlavní části 

byly alespoň z pohledu základní údržby udržovány v dobrém stavu. 

Zámek v Žamberku je chráněnou kulturní památkou od roku 1958. Historie zámku, 

který je ústředním místem žamberského panství, však sahá hlouběji do minulosti. Když 

se dnes řekne Parish, baron ze Senftenbergu, mnoho pamětníků na dobu, spojenou 

s touto šlechtickou rodinu s nostalgií vzpomíná. Bohužel si dnes skutečnou historickou 

hodnotu zámku mnoho mladých lidí neuvědomuje, což je podle mého názoru škoda. 

Dnes při průjezdu okolo jsou patrné pouze známky dřívějšího průmyslového využití.  

Většina 1  prostor zámku tedy dnes neslouží jako upomínka na časy rozkvětu 

žamberského panství, ale již od 50. let 20. století jsou hlavní části zámku využívány pro 

účely středoškolského vzdělávání a ubytování mládeže a okolní hospodářské objekty 

pro účely místních (a dnes již bývalých) výrobců alkoholických nápojů. 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat historií zámku od jeho vzniku na 

počátku 17. století až do současné doby a spolu s tím přiblížit také vývoj samotného 

                                                             
1 Až na zámeckou kapli Nanebevzetí Panny Marie, která je v současnosti majetkem Parishů. 
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panství, zejména města Žamberk, který je se zámkem neoddělitelně spjat. V této 

bakalářské práci se pokusím popsat původní vzhled zámku, stavební vývoj a jeho 

využití od jeho založení Mikulášem z Bubna a Litic, přes počátek 19. století, kdyse celé 

panství stalo majetkem šlechtického rodu Parishů, který vyjma období vlády 

komunismu, sídlí v Žamberku do dnes. Rovněž stručně zmíním historii města Žamberka 

a okolí, která se bezprostředně vztahuje k zámku a jeho historickému vývoji. Nedílnou 

součástí této bakalářské práce bude zhodnocení současné historicko-kulturní prezentace 

zámku a přilehlých prostor pro veřejnost. Pokusím se zhodnotit, zda-li je tato prezentace 

adekvátní současnému stavu a historické cennosti objektů v areálu zámku, zda-li je 

dostatečně přitažlivá pro obecnou veřejnost a zda-li má takto pojatá prezentace 

dostatečný ohlas mezi veřejností. Součástí této části práce bude i anketa mezi veřejností, 

která zohlední nejenom vědomosti žamberských obyvatel ohledně historie zámku, ale 

zejména úspěšnost současné prezentace historických skutečností a vědomostí mezi 

obyvatelstvem ohledně cenného zámeckého areálu v Žamberku. V závěrečné části práce 

se pokusím nastínit nový pohled na budoucí využití objektu žamberského zámku, 

přilehlých hospodářských objektů a parku a jejich historicko-kulturní prezentaci nejen 

pro místní občany, ale také pro širokou veřejnost.  

Zámek Žamberk je dominantou svého okolí i širokého kraje. Samotný zámek i jeho 

okolí, zejména zámecký park, rybníky v okolí i lesní hřbitov rodiny Parishů znám již od 

svých dětských let. Vždy jsem se zajímala o jeho historii a stejně tak mne zarážel jeho 

současný stav a využití. Tyto okolnosti, stejně jako skutečnost, že se jedná o 

architektonický skvost, mne vedly k záměru přiblížit jeho pohnutou historii a současný 

osud v této bakalářské práci. Uzavřená nádvoří, nepřístupná kaple a též jeho historie je 

mezi širší veřejností téměř neznámá a tyto skutečnosti bych chtěla touto prací místním 

lidem přiblížit. 

Historií zámku v Žamberku a jeho stavebním vývojem se v průběhu času zabývalo 

několik významných historiků. Jmenujme například Augusta Sedláčka, Františka A. 

Hebera,Zdeňka Wirtha, Emanuela Pocheho, Jiřího Slavíka a Františka Musila. Je 

důležité říct, že mnozí historikové se ve svých závěrech liší. NapříkladPhDr. Emanuel 

Poche se ve své knize Umělecké památky Čechuvádí, že zámek byl původně gotický 

hrad, z něhož se do současnosti dochovala pouze kaple a hranolová věž v parku jako 

upomínka na bývalé opevnění.2 

                                                             
2Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech 4, Praha 1982, s. 387-388. 
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Toto tvrzení se rozchází s názorem Augusta Sedláčka3, který místo hradu připouští, 

že v místech kde stojí zámek stál v druhé polovině 16. století obytný kamenný dům 

známí pod názvem Karlovský, či Karlov. Tento názor s ním sdílí i profesor František 

Musil, 4  který zároveň zavrhuje tvrzení Zdeňka Jašky, že by v místě zámku stál 

augustiniánský klášter.5 

S novým objevem přišel Ing. Jiří Slavík6, který při stavebně historickém průzkumu 

části zámku zjistil nové poznatky o prvotní stavbě zámku, které se značně liší od závěrů 

předchozích badatelů. 

Výše zmíněné názory odborníků doplňuje fond Velkostatek Žamberk, který je 

součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku. Zde můžeme nalézt vedle záznamů 

týkající se hospodaření velkostatku i zápisy věnující se historii panství, přehledné mapy 

a opisy listin a smluv, které dokládají mimo jiné vztah majitelů panství s jeho 

obyvateli.7 

Z těchto výše uvedených názorů je v současnosti nejasné přesné místo, kde se 

nacházel Karlovský dům. Široká veřejnost, ale i mnozí odborníci se domnívají, že 

jediným možným místem, i v rámci zmínek z pramenů,8 je dům v severozápadním rohu 

zámeckého prvního nádvoří, kde byl původně zřízen pivovar. Potvrdit či vyvrátit toto 

tvrzení může pouze archeologický průzkum, který prozatím nebyl uskutečněn. 

Hlavní metodou práce je analýza historických pramenů a jejich následná komparace. 

V rámci práce bylo také rozesláno dotazníkové šetření ohledně povědomí o historii a 

současném stavu zámku mezi místními obyvateli, s jehož závěry je také v této 

bakalářské práci pracováno.  

 

  

                                                             
3August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II,3. vydání, Praha 1994, s. 92. 
4František MUSIL. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 92-96. 
5Zdeněk JAŠKA. Historie Žamberka v dokumentech. in: Almanach 100. let požární ochrany v Žamberku 

1873 – 1973, Žamberk 1973, s. 49. 
6Jiří SLAVÍK. Ke stavební historii zámku v Žamberku, in: Východočeské listy historické, Hradec Králové 

2004, č. 21-22, s. 383 - 385 (dále jen VLH č. 21-22, 2004). 
7SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk. ev. č. pom. 527. 
8SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk. 
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1 MĚSTO ŽAMBERK 

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n.m.,9 

v severovýchodní části Pardubického kraje. Je centrem Žamberska a širokého okolí. 

Rozloha města činí 16,91 km² a počet obyvatel jen města Žamberka čítal koncem roku 

2006 přes 6 tisíc.10 

Součástí města Žamberka na jeho východní straně je Zámecký rybník. Tento rybník 

se nachází, jak již z názvu vypovídá, pod zámkem a je napájen náhonem zvaným Vajda, 

který začíná v nedaleké obci Líšnici a ústí zpět do Divoké Orlice v Žamberku.11 

V Žamberku se nacházely hned dva mlýny. Zřejmě nejstarším mlýnem byl tzv. 

Horní mlýn, který stával u Zámeckého rybníka od 16. století a byl zcela v režii majitelů 

panství. U něho stála pila, papírna a nad ním vodárenská věž, která je pozůstatkem po 

dřívějším opevnění i v dnešní době.12 

Druhým mlýnem byl tzv. Dolní mlýn, který se nacházel pod Hlubokou ulicí přímo u 

Divoké Orlice. Kolem Dolního mlýna se dříve nacházelo středisko žamberského 

průmyslu. Mohli jsme zde nalézt například panskou olejnu, koželužnu, bratrskou 

barvírnu, kovárnu, ševcovnu a panské hamry. 13 

Město Žamberk má také svůj znak - ve žlutém štítě (historicky užíván také zlatý 

štít) je u spodu zelený trávník. Na něm stojí divoký kanec černé barvy doleva obrácený, 

na jehož hřbetě stojí orlice s rozloženými křídly, rovněž doleva hledící. Tato orlice 

je svisle půlená se zlatým zobákem a spáry. Její pravá polovina je černé barvy, kdežto 

levá polovina má barvu červenou.Prsa orlice zdobí stříbrná pružina.14 

V podobě znaku města Žamberka tak jak se popsán výše, je zaznamenáno 

období 15. století, které se zapsalo jak do historie, tak i do současnosti města. Černo-

červená orlice s pružinou přes prsa je totiž pozůstatkem po knížatech Minsterberských, 

kteří město, přesněji jeho litickou část, vlastnili v druhé polovině 15. století. Kanec se 

začal objevovat ve znaku města až později. Určit přesné období však nemůžeme.15 

                                                             
9Seznam zastávkových panelů a jejich tématika. Naučné stezky v okolí. Město Žamberk. Žamberk.cz. 

[online]. [cit. 2015/03/20]. Dostupné z: http://www.zamberk.cz/index.php?ids=307. 
10Počet obyvatel ve městech a městysech 1896 – 2006, Města a městyse v ČR - 2006,Český statistický 

úřad, Pardubický kraj, Čzso.cz[online]. [cit. 2015/03/22] Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536396/13750733.pdf/66c7176c-0b2b-4a46-be5b-

9d03b7c3c2dd?version=1.0. 
11Josef ŠTĚCH. Žamberecko, vlastivědný popis, Žamberk 1933, s. 15, 165. 
12Jan JIREŠ. Průvodce historií města Žamberka II., Žamberk 1997, s. 13. 
13Josef ŠTĚCH. Žamberecko, vlastivědný popis, Žamberk 1933, s. 15. 
14Jiří ČAREK. Městské znaky v českých zemích, Praha 1985, s. 427. 
15tamtéž 
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2 POČÁTKY PANSTVÍ 

Počátky města Žamberka, jenž je ve starých listinách s přízviskem „nad Vysokou 

Orlicí“, se píší na přelomu 13. a 14. století, kdy město vzniklo při vrcholné kolonizaci 

území střední Divoké Orlice.16 

Samotný název Žamberk má také zajímavý původ. V historii zněl jinak. Jelikož 

tehdejší osadu obývali převážně němečtí osadníci, které povolal ve 14. století rod 

Půticů, tehdejší vlastníci panství, původem ze západočeského Plzeňska, nazývalo se 

město Senftenberch. 

Ve většině pramenů se v rámci založení města Žamberk hovoří o rodu Drslaviců, 

jako o majitelích tohoto území, kteří sem pozvali německé kolonizátory. Ovšem v tomto 

případě se jedná o omyl, který bohužel přetrvává dodnes - rod Drslaviců je mylně 

uváděn jako zakladatel města již od dob národního obrození.   

Skutečnost je však jiná. Drslavicové, tak jak jsou rodově známí, ve skutečnosti 

neměli se Žamberkem nic společného. O rozšíření tohoto omylu se zasloužil již 

František Palacký. Na základě chybného úsudku a podobnosti erbů spojil dva různé 

rozrody, ve kterých se často objevoval jméno Drslav,17 do jednoho a chybně tak ovlivnil 

názory a badatelské práce na dalších 100 let. Kromě rodu z Litic a Potštejna zařadil 

Palacký do tohoto rozrodu rod z Dobrušky, z Častolovic, ale také rod Černínů 

z Chudenic, Švihovských z Rýzmburka a několik dalších méně významných rodů.18 

Omyl Palackého napravil až Václav Novotný v knize České dějiny z roku 1937. 

Novotný zde uvádí, že od výše zmíněného Drslava jsou odvozeny rody z Potštejna a 

Litic, také zřejmě rody z Dobrušky a z Častolovic. Ovšem rod Černínů z Chudenic, 

Švihovských z Rýzmburka a další, kteří mají velmi podobný erb, jako výše uvedení, 

sem již nepatří. Pro lepší rozlišení těchto dvou rozrodů pak Václav Novotný zvolil u 

potomků Drslava název Půtici, odvozené od často se vyskytujícího jména Půta a u 

ostatních rodů (Černínů z Chudenic, Švihovských z Rýzmburka a dalších) ponechal 

název Drslavici.19 

Název Senftenberch můžeme z němčiny přeložit jako mírné návrší, či návrší 

s mírnými svahy, což zcela odpovídá poloze města Žamberka, které se opravdu 

                                                             
16František MUSIL, Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 92. 
17Což je, jak uvádí František Musil v citovaném článku Otázky kolem počátků hradu Potštejna…, 

odvozené od Drslava, kastelána plzeňského, jehož působení je doloženo v letech 1160 – 1167. 
18František MUSIL: Otázky kolem počátků hradu Potštejna neboli může být rok 2009 rokem 750. výročí 

první písemné zprávy o Potštejně, Orlické hory a Podorlicko 15, 2008, s. 207 (dále jen OHP 15, 2008). 
19Václav NOVOTNÝ, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara, České dějiny I., č. 4, ed. Jan 

Laichter, Praha 1937, s. 440 – 442. 
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rozprostírá na mírném návrší na levém břehu řeky Divoké Orlice. Druhou variantou 

původu názvu města Senftenberg však je, že samotný název, který je poprvé doložen 

roku 1290, s sebou ze své domoviny přinesli obyvatelé z Lužice v období vrcholné 

kolonizace. Současný název Žamberk se pak, díky vlivu okolních českých osad, vyvinul 

již ve 14. století. Variantu o osídlení tehdejšího litického panství lužickými kolonizátory 

potvrzuje i možný původ názvu vedlejší obce Kunvald. Tento název mohl vyplynout 

z měst Cunewalde, či Kunewald, jenž rovněž můžeme nalézt v Lužici. 20 

První historickou zmínku o městě Žamberku nacházímev listině zroku 1332. V této 

listině je uvedeno, že opat zbraslavský, který tehdy vlastnil hrad landšperský a panství 

lanškrounské, prodal roku 1332 lanškrounskou rychtu jakémusi Tyčkovi ze 

Žamberka. 21 Avšak František Musil se ve své stati řešící problematiku nejstarších 

žamberských dějin pozastavuje nad tím, zda-li mohl být v té době v poddanském 

Žamberku někdo natolik bohatý, aby si koupil jednu z nejvýznamnější částí 

landšperského panství. 22 Vysvětlení spočívá v hypotéze Františka Musila, že kupec 

Tyčko mohl být původem z lužického Senftenberka nacházejícího se na území 

Zhořelecka, které ovládal český král Jan Lucemburský definitivně od roku 1329. Již 

uvedený Tyčko (jenž bylo v Lužici velmi rozšířené jméno, které se však psalo Tyczko), 

tak mohl pocházet z lužického Senftenberka, odkud přesídlil v době vrcholné 

kolonizace nejprve do českého Žamberka a následně, jak dokládá listina, do 

Lanškrouna.23 

3 MAJITELÉ PANSTVÍ Z POTŠTEJNA, 

ŽAMPACHU A LITIC 

Počátkem 14. století byl nějaký čas majitelem Potštejna a okolního území, včetně 

Žamberka,český král Jan Lucemburský. Přechodu majetku z rodupánů z Potštejna na 

krále Jana Lucemburského údajně předcházely události, které započaly kolem roku 

1310. Dle hypotézy Josefa V. Šimáka náležely Litice počátkem 14. století Prockovi 

z Potštejna. Ovšem v době po zavraždění Václava III. se jich měl protiprávně zmocnit 

                                                             
20František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 211.  
21Zdeněk JAŠKA. Historie Žamberka v dokumentech. in: Almanach: 100 let požární ochrany v Žamberku 

1873-1973, Žamberk 1973, s. 46 – 47. 
22František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 212. 
23tamtéž 
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pražský patricij Peregrin Puš. To vyvolalo konflikt mezi Prockem z Potštejna a 

Peregrinem Pušem, který byl zakončen zavražděním Procka z Potštejna. Tento čin měl 

za následek zavraždění Peregrina Puše Prockovým synem Mikulášem z Potštejna, což 

se událo roku 1311. Josef V. Šimák celou svou hypotézu opírá o událost z roku 1309, 

kdy pražští a kutnohorští patricijové unesli ze Sedleckého kláštera několik představitelů 

české šlechty a drželi je na hradu Litice.24 

Tuto hypotézu však vyvrací František Musil ve svém článku o počátcích hradu 

Potštejna, v němž dokládá Šimákův omyl, když jméno hradu „Luditz“ uvedené ve 

Zbraslavské kronice, spojuje s Liticemi, ležícími na Divoké Orlici. Doklady o tom, že 

by Peregrin Puš někdy vlastnil hrad Litice, v současné době chybějí. Taktéž Šimákova 

domněnka, že zajatci byli uvězněni na Liticích je pouhá pramenně nedoložená 

hypotéza.25 

Vraťme se však zpět k Mikuláši z Potštejna. Podle Augusta Sedláčka byl Mikuláš po 

zavraždění Peregrina Puše poslán do vězení. A i když se jeho stoupenci snažili dojednat 

smír s Pušovci, celá záležitost byla rozřešena až 11. dubna 1312 na smírčí výpovědi. 

Zde bylo ustanoveno, pro Mikuláše a jeho druhy 26 , kteří mu pomohli zavraždit 

Peregrina, mnoho finančních pokut a trestů, které měli spasit Peregrinovu duši. Všechny 

uložené tresty se mu zřejmě podařilo splnit až roku 1330, kdy se jak uvádí A. Sedláček: 

„na den sv. Matouše Světlíka lazebníka v Kostelci ode všech platův osvobodil. Poté 

udělal ze svého hradu Potštejna loupežnické sídlo, ze kterého vyjížděl loupit do okolí.27 

Tak činil až do roku 1338, kdy byl obviněn z loupežnictví. Král Jan Lucemburský 

v této souvislosti poslal svého syna markraběte Karla, aby zjednal pořádek. Karel 

neváhal a s vojskem se vypravil na Potštejn, aby zpupného šlechtice potrestal. Poprvé 

markrabě Karel oblehl hrad Potštejn již roku 1338. Tehdy se však Mikuláš z Potštejna 

podrobil bez boje. Ovšem klid na hradě Potštejně a v jeho okolí netrval dlouho. Roku 

1339 se markrabě Karel opět vypravil loupeživého Mikuláše z Potštejna podrobit 

králově vůli. Tentokrát však byl hrad Potštejn dobyt a hradní pán Mikuláš zahynul 

v troskách hradní věže, ve které se ukrýval. Majetek pánů z Potštejna byl zabaven ve 

prospěch krále až do roku 1341. Jan Lucemburský tehdy větší část majetku (Potštejnské 

panství, Vamberk, Kostelec nad Orlicí a Žamberk) vrátil synovi Mikuláše, Ješkovi 

                                                             
24Josef ŠIMÁK.Kronika Československá III., Praha 1925, s. 585. 
25OHP 15, 2008, s. 212. 
26A. Sedláček ve svém díle Hrady, zámky a tvrze České II. jmenuje Oldřicha z Brandýsa a služebníky 

Gerharda a Blahutu. 
27August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 9. 
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z Potštejna a jeho bratrům. Samotný vrch, kde stával hrad Potštejn, si ale ponechal. 

Vedla jej k tomu zejména jejich výborná strategická poloha. Ješek z Potštejna (syn 

Mikuláše z Potštejna) se následně zřekl jakýchkoli svých nároků na hrad Litice, vsi 

nacházející se v litickém panství a město Choceň, které bylo původně v majetku 

českého krále. Důvod, proč se Ješek z Potštejna zřekl výše uvedených majetků, nelze 

přesně určit. Je však možné, že byl Žamberk jakousi odměnou od krále za to, že se 

Ješek vzdal nároků na hrad Litice a vsi.28 

Karel IV. rozpoznal strategickou polohu Potštejna, kteroumohl využít pro případnou 

obranu země. Proto následněv polovině 14. století hrad opravil a vytvořil z něj 

nedobytnou pevnost.29 

Poté se Karel IV, v té době již český král a římský císař, rozhodl získat strategicky 

výhodné potštejnské panství od potomků Mikuláše z Potštejna zpět. Místo násilné cesty 

se však rozhodl pro dohodu. K zisku potštejnského panství dopomohl Karlu IV. konflikt 

s loupeživým rytířem Janem Pancířem ze Smojna, který sídlil na nedalekém hradu 

Žampachu. Obléhání hradu Žampach proběhlo v roce 1355, či 1356 a skončilo jeho 

dobytím a následným oběšením rytíře Jana.Roku 1356 prodal Ješek (Jan) z Potštejna 

potštejnské panství císaři Karlovi IV. za 3500 kop grošů. Obléhání hradu Žampach 

mělo za následek vznik pověsti o hradu Karlov, který údajně vybudoval Karel IV. 

v Žamberku v prostoru dnešních hospodářských budov na prvním nádvoří zámku 

v Žamberku. 30 Tyto pověsti jsou však mylné.31 

Další informace o majitelích Žamberka máme z roku 1353, kdy se stal majitelem 

litické poloviny panství Jindřich (Hynek) Pykna z Lichtenburka. Rod pánů 

z Lichtenburka hrad Litice a s tím spojené panství směnili s Karlem IV. za svůj rodný 

hrad Lichnici u Třemošnice (v okresu Chrudim). Jindřich však záhy po tomto roce 

zemřel. 32  Do paměti žamberského obyvatelstva se zapsal Jindřichův syn Jan 

z Lichtenburka, který roku 1361 poslal do Žamberka jistého faráře Václava, jenž zde 

působil do roku 1377. Dalším významným majitelem litické části panství byl Jindřich 

mladší z Lipé, který litickou část spravoval roku 1365. Dalším, avšak pouze nepřímo 

doloženým majitelem této části se stal Boček z Kunštátu roku 1371, kdy je uveden jako 

                                                             
28František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 214 - 215. 
29August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 12. 
30František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 216. 
31viz kapitola Karlovský dům 
32František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 218. 
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patron kostela v Sopotnici. Po Bočkovi z Kunštátu zůstalo toto území v držení rodu až 

do roku 1495, kdy jej odkoupil Vilém z Pernštejna.33 

4 HISTORIE MĚSTA 

V historii města Žamberka je velmi důležitý rok 1408. Z tohoto roku pochází 

listina, v níž je poprvé uveden již český název města. Tato listina podle Zdeňka Jaška 

pojednává o rychtě v Žamberku (psáno jako Žiamberk) a svědčí o českém vlivu v okolí 

Žamberka, které mělo za následek jeho počeštění.34 

Další důležitou skutečností v historii města Žamberka je jeho rozdělení na dvě 

poloviny, přičemž každá polovina byla součástí jiného panství. Přesný rok a okolnosti, 

které k tomuto rozdělení vedly,bohužel neznáme. Jistotu o rozdělení města 

(oppida)Žamberka máme až roku 1365, kdy bylo litické panství(obsahující polovinu 

Žamberka, hrad Litice, vsi Kunvald, Kameničná, Helvíkovice, Záchlumí a polovinu vsi 

Sopotnice a Brnné) prodáno tehdejším majitelemJanem (Ješkem) Pyknou 

z Lichtenburka a jeho synovcem Janem z Lichtenburka nejvyššímu maršálkovi 

Království českého, Jindřichu III z Lipé.35 

Obě panství, mezi něž byl rozdělen Žamberk, převzaly svůj název podle hradů, 

v nichž sídlili majitelé dané části panství. Severozápadní část Žamberka, jak je již výše 

uvedeno, náležela k hradu Litice, proto se nazývala litická. Část litickou pak vlastnil od 

již výše zmíněného roku 1495 rod pánů z Pernštejna. Vilém z Pernštejna koupí litické 

části panství rozmnožil svá východočeská dominia rozléhající se od Polabí až po 

Orlické hory. 36  V majetku Pernštejnů zůstala litická část až do roku 1556, kdy ji 

Jaroslav z Pernštejna, vnuk slavného Viléma toho rodu, prodal jistému Arnoštovi, 

falckrabímu na Rýně a hraběti Kladskému za 60.000 kop grošů českých.37 Od něj se 

panství roku 1558 dostalo do rukou Václava Okrouhlického z Kněnic, jehož potomci ho 

roku 1562 prodali Mikuláši z Bubna.38 

Jihovýchodní část Žamberka pak náležela k hradu Žampachu. Název žampašské 

části panství je odvozen od hradu Žampach ležící jihozápadně od města Žamberka a to 

                                                             
33Eduard ALBERT – KarelCHOTOVSKÝ: Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 10. 
34Zdeněk JAŠKA, Historie Žamberka v dokumentech, in: Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku 

1873 - 1973. ed: J. Přibyl. Žamberk 1973. s. 47. 
35František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 218. 
36PetrVOREL: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 2012, 

s. 100. 
37August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a vrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994. s. 18. 
38Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ: Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 10. 
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zřejmě od doby, kdy hrad i s příslušenstvím daroval Čeňkovi z Potštejna Karel IV., což 

se podle již výše citovaných Pamětí žamberských stalo 28. srpna 1367. Od té doby se 

potomci Čeňka z Potštejna psali jako Žampachové z Potštejna. 39  Roku 1513 k ní 

náležely vsi Dlouhoňovice, Bohousová, Hejnice, Hnátnice, Trundorf 40 , Lukavice, 

Líšnice, Klášterec, Lhotka, Pastviny a Nekoř. Výše zmíněného roku 1513 zastavil 

žampašskou část panství Jan Žampach z Potštejna Burjanovi Trčkovi z Lípy. Tento 

právní akt nám poskytuje první doloženou zprávu o žampašské polovině panství.41 

Jan Žampach z Potštejna si roku 1513 ponechal vsi Lukavice, Líšnice, Klášterec, 

Lhotka, Pastrviny a Nekoř. Žampašská část panství se opět navrátila do původní 

velikostiaž roku 1539, kdy Zdeněk Žampach z Potštejna, syn Jana Žampacha, odkoupil 

prodanou část území. O tom, jakým byl Zdeněk Žampach z Potštejna správcem 

rodového majetku, svědčí i to, že roku 1550 zbavil obyvatele své poloviny Žamberka 

robot.Žampašská část panství je ale obestřena i zajímavou historií z doby husitských 

válek. Čeňkův druhorozený syn Mikeš, který zdědil panství roku 1395, po smrti svého 

bratra Jana, byl členem husitského hnutí. To bylo příčinou vyplenění krajiny okolo 

Žampachu, ale i Litic, katolíky spojenými se Slezany, ke kterému došlo roku 1421. Po 

Mikešově smrti roku 1427 se Žampachu zmocnil Jan Městecký z Opočna, v jehož 

držení byl však pouhé dva roky, než ho dobyl, s pomocí Hradčanů, již výše zmiňovaný 

Jan Žampach, přívrženec strany pod obojí.42 

Po rozdělení města Žamberka na dvě části plnily tyto poloviny funkci městského 

centra v daném panství. Je zajímavé, že patronátní právo k žamberskému kostelu měli 

Lichtenburkové a později Jindřich III. z Lipé, tedy majitelé litické části.43 

Důležitou částí historie žamberského panství je i působení Jednoty bratrské. Ta jak 

známo vznikla roku 1457 v nedalekém městě Kunvaldě. O síle, s kterou v Žamberku 

Jednota bratří českých působila, svědčí i fakt, že žamberský utrakvistický farář Michal, 

působící zde do své smrti roku 1500, patřil mezi vážené členy jednoty a stal se dokonce 

                                                             
39EduardALBERT –KarelCHOTOVSKÝ: Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 8. 
40Jednalo se o malý dvůr dnes již zaniklý, nacházel se na pravém břehu Divoké Orlice, zhruba 1,5 km 

východně od Žamberka, směrem na Líšnici jednalo se o malý dvůr dnes již zaniklý, nacházel se na 

pravém břehu Divoké Orlice, zhruba 1,5 km východně od Žamberka, směrem na Líšnici. 
41František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 218. 
42Eduard ALBERT – KarelCHOTOVSKÝ: Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 8. 
43František MUSIL, Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 218. 
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jejich knězem.V době sepsání České konfese (1575) však vliv českých bratří v Čechách 

opadl.44 

5 BUBNOVÉ Z LITIC 

S přicházející rudolfínskou dobou nastaly také velké změny na žampašském a 

litickém panství. Žamberk a okolí v této době konečně získal od majetku významný a 

bohatý šlechtický rod. Tato skutečnost se stala základem pro pozdější bohatý rozvoj 

panství. 

Jak je již výše uvedeno, po smrti Václava Okrouhlického z Kněnic přešel majetek na 

jeho potomky. Ti však byly nezletilí a tak správa majetku přešla na poručníky. Ti, jak 

uvádí August Sedláček: „…uhodivše o sumu trhovou s Mikulášem z Bubna na 

Přestavlcích, r. 1562, 26. října s ním smlouvu trhovou spečetili a r. 1563 dne 17. června 

jemu zámek Litice a tvrz Doudleby s příslušenstvím ve dsky vložili.“45 

Rod pánů z Bubna, jenž má svůj původ na hradě Buben na Plzeňsku, má ve svém 

znaku buben (tympán). Poprvé se rod Bubnů objevuje v letech 1388 – 1392. Tehdy byl 

jejich předek Stacho z Hrádku (někde je také uveden jako Stacho z Bubna)46 kastelánem 

na hradě Potštejn. Koncem 14. století se pravděpodobně rod rozdělil na dvě větve. 

Vedle větve Varlichů z Bubna zde nalezneme i větev Bubnů se kterými se setkáváme ve 

stejném období ve východních Čechách.47 

Členové druhé větve Varlichů z Bubna byli nezámožní a v 18. a 19. století působili 

v Rakousku, především jako důstojníci v armádě. Posledním představitelem Varlichů 

z Bubna byl baron Josef Varlich z Bubna, který zemřel roku 1934 ve věku 82 let.48 

Velmi zajímavé je i pojetí erbů obou těchto rozrodů. Nejlépe jsou oba popsány 

v Ottově slovníku naučném. Zde je uvedeno, že: „hrabata z Bubna a z Litic mají 

poloviční štít a v pravo ve zlatém poli pokosně postavený hnědý buben (kotel), v levo 

v modrém poli lví hlavu s krkem vynikajícím z otevřené zlaté koruny, kdežto rytíři 

Varlichové z Bubna mají pouhý zlatý buben v modrém poli, jenž na helmici třemi 

pštrosími péry jest okrášlen.“49 

                                                             
44Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ. Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 12. 
45August Sedláček. Hrady, zámky a tvrze království Českého II.,3. vydání, Praha 1994, s. 84. 
46Aleš VOŠAHLÍK a kol. Státní zámek Doudleby nad Orlicí,Propagační tvorba KSSPPOP, Turnov 1973. 
47Pavel JUŘÍK. Encyklopedie šlechtických rodů, Praha 2014, s. 163. 
48Pavel JUŘÍK. Encyklopedie šlechtických rodů, Praha 2014, s. 163.  
49Martin KOLÁŘ. Z Bubna a z Litic. in: Ottův slovník naučný 4., Praha 1891, s. 823. 



20 
 

Pro tuto práci jsou nejdůležitější předkové rozrodu z Bubna a z Litic, jejichž 

usídlení se ve východních Čechách dalo vzniknout zámku v Žamberku. Podle již výše 

uvedeného Ottova slovníku naučeného měl Stacho Buben z Hrádku bratra Otíka 

z Bubna, který se oženil s Kačkou ze Hříště. Z tohoto manželství vzešel synHeřman 

z Hříště, jenž měl dva vnuky. Těmito vnuky byl Mikuláše z Bubna na Libchavě a Otík 

z Bubna na Březně, jimiž v první polovině 16. století začíná zjištěná posloupnost předků 

pánů z Bubna a z Litic. Otíkovým starším synem byl totiž Mikuláš z Bubna (*1552 - † 

1608), který roku 1562 koupil litické panství a psal se od té doby jako Mikuláš z Bubna 

a z Litic.50 

Jak uvádí prof. Eduard Albert v knize Paměti žamberské: „Roku 1575 přikoupil 

Mikuláš z Bubna i polovici žampašskou a tak se Žamberk dostal od té doby pod jednoho 

pána, jsa napotom hlavním sídlem rodu bubnovského.“51 

Pro lepší představu o velikosti panstvíbude dále uveden stručný přehled 

spravovaných obcí dle zápisu z fonduVelkostatek Žamberk nacházející se v Státním 

oblastním archivu v Zámrsku.Rod pánů z Bubna a Litic v 50. letech 17. století v rámci 

žamberského panství spravovaldvanáct vesnic (Líšnice, Pastviny, Klášterec, 

Bartošovice, Kunvald, Pěčín, Slatina, Kameničná, Německá Rybná, Záchlumí, Česká 

Rybná, Helvíkovice), město Žamberk a městys Litice. Přitom zemědělská produkce 

byla na panství situována do osmi dvorů(zámecký v Žamberku, Popluží, Helvíkovice, 

Německá Rybná, Slatina, Horský dvůr ležící severně od Kunvaldu, Pastviny, 

Trundorfský). Později k těmto dvorům přibyl ještě dvůr Houkov a Malý dvůr 

(Líšnice).52 

 Vedle výše zmíněné zemědělské výroby se na panství nacházel pivovar 

(Žamberk), cihelna (pod dvorem Popluží), vápenice (ve Slatině), lomy na mlýnský i 

štukový kámen (Klášterec), hamry (Žamberk), olejna (Žamberk) a šest mlýnů.53 

 S nástupem rodu Bubnů z Litic nastaly pro Žamberk lepší časy. Po spojení obou 

částí panství se Mikuláše z Bubna a Litic rozhodl sídlitna hradu Litice, nedaleko od 

Žamberka.54Přesto však Bubnové začali se zvelebováním panství. 

Začátek budovatelského úsilí kupce panství, Mikuláše staršího z Bubna a z Litic, 

nasvých nově nabytých pozemcích se píše po jeho příchodu v druhé polovině 16. století. 

                                                             
50Martin KOLÁŘ. Z Bubna a z Litic. in: Ottův slovník naučný 4., Praha 1891, s. 823. 
51Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ. Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 10. 
52SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
53tamtéž 
54František MUSIL. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústní nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 95. 
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Někdy v tomto obdobíse rozhodl započít s výstavbou renesančního zámečku na svých 

pozemcích v nedalekých Doudlebech. Zdejší zámeček byl dostavěn roku 1590.55 

Přestože Mikuláš starší z Bubna a Litic sídlil, jak je již výše zmíněno, trvale na 

hradu Litice, rozhodl se kolem roku 1600 vystavět v Žamberku renesanční zámek.56 

Přesný důvod, proč přistoupil k tomuto záměru, je dodnes nejasný. Můžeme se jen 

domnívat, že jej k tomu vedla potřeba reprezentativnějšího sídla rodu, které by se 

nacházelo v centru panství, kterým Žamberk bezpochyby byl. Rovněž nepohodlné a 

poměrně odlehlé litické sídlo v centru lesů neposkytovalo dostatečné pohodlí.  

5.1. Historie zámku 

Historie zámku a jeho okolí je velmi pohnutá a zajímavá. V této kapitole se pokusím 

přiblížit především historii, podobu a postupné stavební úpravy zámku v Žamberku. 

V dnešní době můžeme zámek nálezt nedaleko náměstí, ve východní části města 

Žamberk na skalnatém návrší.  

Samotná historie tohoto místa je také zajímavá. Jak bylo uvedeno již v úvodu práce, 

existují názory, že na místě dnešního zámku stával hrad, jehož pozůstatkem je dnešní 

kaple Nanebevzetí Panny Marie a vodárenská věž v zámeckém parku.57 Toto tvrzení 

však není podloženo žádnými prameny, ani archeologickým dokladem. Proto se jako 

počátek vývoje šlechtického sídla v Žamberku uvádí předchůdce dnešního zámku – 

Karlovský dům. Tuto stavbu, která byla postavená ještě v době před sjednocením 

žampašského a litického panství, tedy před samotným započetím stavby zámku, 

můžeme dle mého názoru považovat za první plnohodnotné sídlo šlechticů, kteří se 

rozhodli v Žamberku přebývat. Ovšem vzhledem k tomu, že bylo samotné město 

Žamberk rozděleno od roku 1365 na dvě části, které spadaly pod samostatná sídla na 

hradech Žampach a Litice, nebylo zřejmě v Žamberku zapotřebí významnějšího sídla. 

Karel Žampach z Potštejna vlastil žampašskou polovinu Žamberka a dalších pět vesnic 

až do roku 1575, kdy ji prodal majiteli litické části panství, Mikuláši z Bubna a Litic.58 

5.2. Karlovský dům 

Karlovský dům můžeme považovat za prvopočátek šlechtického obydlí v Žamberku 

a proto je dle mého názoru důležité pozastavit se u jeho historie. Zápis z opisu „Urbáře 

panství Žiamberského z roku 1657“, který byl vyhotoven roku 1681, nám říká, že 

                                                             
55Aleš VOŠAHLÍK. Státní zámek Doudleby nad Orlicí. Propagační tvorba KSSPPOP, Turnov 1973. 
56František MUSIL. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústní nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 95. 
57Emanuel POCHE. Umělecké památky východních Čech 4. Praha 1982, s. 387. 
58František MUSIL. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústní nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 92 - 93. 
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v místech dnešního prvního nádvoří stávalo jakési panské sídlo. Přímo se zde píše: 

„Jdouce od města v placu před zámeckým na pravý straně jest chaloupka pro vrátného 

a na levý straně od města při vratech jest kovárna panská a obydlí kováře, nad tou dům 

vysoký zděný, však spuštěný, slove Karlovský, z kterého pán pivovar udělati dáti 

v úmyslu býti ráčil. V tom domě, jak se zpráva činí, dokud zámek vystaven nebyl, 

vrchnost byt měla.“59 

Existence Karlovského domu ve východní části Žamberka byla příčinou mnoha 

nepodložených domněnek. Jedna z nich tvrdí, že na místě dnešního zámku stával hrad60, 

který byl založen Karlem IV. při jeho dobývání nedalekého Žampachu v letech 

1355/1356 a posléze byl zničen husity. Ovšem dle Františka Musila neměl Karel IV. při 

dobývání Žampachu potřebu zakládat jakékoliv sídlo v Žamberku. Proto tuto domněnku 

můžeme připočítat pouze lidové tvořivosti. Daleko pravděpodobnější variantou vzniku 

Karlovského domu je, že dostal své jméno podle Karla Žampacha z Potštejna. Tento 

šlechtic vlastnil žampašskou část panství od roku 1568 a zřejmě v období po tomto roce 

nechal postavit v místě dnešního prvního nádvoří zámku již výše zmíněný kamenný 

dům. Existují i domněnky, že v místě kde dnes stojí zámek, stál v letech 1356 až 1421 

klášter augustiniánů.61 Tuto hypotézu však vyvrací František Musil, který toto tvrzení 

vysvětluje mylným ztotožněním místopisných názvů uvedených v konfirmačních 

knihách z 2. poloviny 14. století. Tohoto omylu se dopustil Jaroslav Schaller, když 

spojil toponymum Zamberg (jedná se o obec Prameny u Mariánských lázní) s 

východočeským Žamberkem.62 

Přes vysvětlení původu Karlovského domu se tak dostáváme zpět k potřebě nového 

sídla pro rod Bubnů z Litic a tím k samotné stavbě zámku. Počátek stavby zámku 

v Žamberku je obestřen mnoha různorodými názory z řad odborníků. Například 

František Musil ve svém díle popisuje zámek tak, jak ho známe i v současnosti. Tedy 

jako„čtyřkřídlou stavbu obdélníkového půdorysu, která měla vstupní průčelí obrácené 

k severu. Vnitřní nádvoří bylo příčným spojovacím křídlem rozděleno na dvě téměř 

stejně velká čtvercová nádvoří, spojená vzájemně průjezdem v příčném křídle.“63Tento 

popis doplňuje August Sedláček, který se zmiňuje o tom, že ještě na počátku 19. století 

                                                             
59SObA Zámrsk. f. Velkostatek Žamberk, kniha 171. 
60O tomto gotickém hradu se zmiňuje např. PhDr. Emanuel Poche ve své knize Umělecké památky 

Čech 4., z roku 1982. 
61Zdeněk Jaška. Historie Žamberka v dokumentech. in: Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku 

1873 – 1973. Žamberk 1973, s. 49. 
62František MUSIL. Otazníky kolem nejstarších dějin Žamberka, in: Život s historií: sborník příspěvků 

k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové. CSc., ed. V. Wolf, Trutnov 2009, s. 213 – 214 
63František MUSIL. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústní nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 95. 
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se v okolí zámku nacházely staré zdi, sklepy a šíje v místech, kde „vysoká hlídka 

stávala“. Tyto pozůstatky původních staveb v okolí zámku však nechal zbořit jeho další 

majitel, hrabě Windischgrätz.64 

Dalším autorem, který se zabývá zámkem v Žamberku je Emanuel Poche. Ten, 

oproti předchozím autorům, zastává názor, že na ostrohu východně od města Žamberka 

stával gotický hrad, který byl chráněn rybníky65 a opevněním.66 

Co se týče otázek opevnění zámku, nelze na ni nalézt zcela jednoznačnou odpověď. 

Vzhledem k tomu, že všechny zbytky opevnění, jak je zmíněno výše, nechal zničit 

hrabě Windischgrätz při přestavbě zámku počátkem 19. století, můžeme dnes čerpat jen 

z dochovaných obrazů, na nichž je zámek zachycen. 

V tomto ohledu se dochovalo několik uměleckých vyhotovení z 18. století, která 

jsou dnes součástí sbírek Městského muzea v Žamberku. Nejstarším z nich je obraz 

z roku 1712 od neznámého autora. Na tomto obrazu je zachyceno obezdění zámku a 

zámeckého parku, což bychom mohli z dnešního pohledu zahrnout do opevnění. Ovšem 

v tom případě vyvstává otázka dalších fortifikačních prvků. Když pomineme 

hranolovou věž východně od zámku, která je zachycena na všech dostupných obrazech 

a kterou se podařilo dochovat do dnešní doby, můžeme si na obrazu všimnout dvou bašt 

umístěných v rozích opevnění pod zámkem. Opevnění, nacházející se na obrazu pod 

zámkem na jeho severní straně, se však do dnešní doby nezachovalo a je otázkou, zda 

by bylo prokázáno při případném archeologickém průzkumu, jelikož v místech, kde se 

opevnění nacházelo, dnes vede frekventovaná silnice první třídy. 

Emanuel Poche se zmiňuje i o již výše uvedené hranolové věži, jenž zřejmě 

bylasoučástí možného opevnění. Můžeme předpokládat, že se jedná o jednu ze dvou 

věží, které zmiňuje i František Musil.67 O původní obranné funkci této věže svědčí i 

dodnes viditelná střílna v západní zdi věže. Ovšem je zde také možnost, že se od 

začátku jednalo pouze o „vodárnu“ a ne o obrannou věž. Tuto hypotézu potvrzuje fakt, 

že tato věž skutečně dodávala vodu. Nejprve pouze do zámku a později i do kašny, která 

se nachází na náměstí. Funkci vodárny věž plnila až do roku 1858, kdy byl v Žamberku 

zřízen městský vodovod.68O věži v zámeckém parku, která měla funkci vodárny se 

                                                             
64August SEDLÁČEK.Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 92. 
65Východně pod zámkem se nachází rybník dnes nazývaný Zámecký a další dva menší rybníky, které jsou 

součástí zámeckého parku. 
66Emanuel POCHE. Umělecké památky Čech 4. Praha 1982, s. 387. 
67František MUSIL. Hrady, tvrze a zámky okresu Ústní nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, s. 95. 
68Josef PŘIBYL. Kronika požárního sboru v Žamberku. in: Almanach 100 let požární ochrany 

v Žamberku 1873 – 1973. Žamberk 1973, s. 7. 
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zmiňuji i August Sedláček. Ten v této souvislosti dodává, že se jako vodárna užívala již 

150 let (tedy již někdy od 17. století).69V rámci této věže se Emanuel Poche mylně 

domnívá, žejejí součástí byla i hvězdárna, ve které působil ve druhé polovině 19. století 

dánský hvězdář Theodor Brorsen.70 Dnes již však, díky průzkumům v 90. letech 20. 

století víme, že objekt hvězdárny stál nedaleko zámku v zámeckém parku, západně od 

jihovýchodního křídla zámku.71 

Pravdivý popis budovy zámku nám nabízí také Zdeněk Wirth. Ten se zmiňuje o 

tom, že byl zámek postaven v renesančním slohu kolem roku 1600 a do 20. století 

několikrát přestavěn. Jedná se o komplex tří nádvoří, přičemž první a druhé vnitřní 

nádvoří je spojeno rokokovým portálem. Dále uvádí, že první vnitřní nádvoří bylo 

v přízemí ohraničeno arkádami. 72  Arkády se bohužel do dnešní doby nedochovaly. 

Jejich pozůstatky jsou patrné na druhém vnitřním nádvoří. 

Úplně nový pohled na stavební vývoj zámku přinesl stavebně-historický 

průzkumIng. Jiřího Slavíka, publikovaný v roce 2004 ve Východočeských listech 

historických. Tento průzkum proběhl v rámci oprav omítek východních fasád zámku 

v roce 2000 a podařilo se díky němu zjistit zajímavé skutečnosti měnící dosud zavedený 

pohled na stavební vývoj zámku. Jiří Slavík zde uvádí, že nejstarší část zámecké 

budovy, která je datována kolem roku 1600, byla sice čtyřkřídlá, ale obepínala pouze 

dnešní vnitřní třetí nádvoří.73 

Dle Jiřího Slavíka se jednalo o „jednopatrovou stavbu ve východním průčelí 

dlouhém 47,2 m se sedmi či osmi osami sdružených oken, mezi nimiž byly za třetí a 

čtvrtou okenní osou od jihu umístěny arkýřové záchody (prevéty). Stěnu nahoře 

ukončovala lunetová římsa o 20 lunetách.Vypálení zámku Švédy v roce 1643 znamenalo 

zánik tehdejší renesanční podoby zámku. Ten byl do roku 1657 opraven a 

pravděpodobně prodloužen o tři křídla, uzavírajícípřední nádvoří s archaizující kaplí, 

ve zdivu provázanou se zdivem křídla.“74 

                                                             
69August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 92. 
70Emanuel POCHE. Umělecké památky Čech 4. Praha 1982. s. 388. 
71Martin CHOLASTA. Tři výpravy AS v HK do Žamberka. in: Dánský astronom Theodor Brorsen. 

Hradec Králové 1998. s. 30 – 31. 
72Zdeněk WIRTH. Umělecké památky Čech I. Praha 1957. s. 900. 
73VLH č. 21-22, 2004, s. 385 
74tamtéž 
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Jak uvádí Jiří Slavík, mezi zámkem v Žamberku a zámkem v Doudlebách nad Orlicí 

existuje řada podobností, které potvrzují původní podobu zámku v Žamberku.75 Vedle 

čtyřkřídlé dispozice zámků jsou to i výše zmíněné lunety76. 

Díky těmto výše uvedeným názorům si dnes můžeme představit zámek v Žamberku 

jako původně renesanční jednopatrovou budovy se čtyřmi křídly s arkádami kolem 

vnitřního nádvoří, na jehož východní straně dominovala vodárenská věž jako součást 

možného opevnění.  

Po vypálení švédskými vojsky roku 1643 byl zámek barokně přestavěn a prodloužen 

o další vnitřní nádvoří, kterému dominuje archaizující 77  kaple umístěná v jeho 

severozápadním nároží. 

Celkový zámecký komplex měl tak tři nádvoří, která se udržela do současné doby. 

První nádvoří se nachází nejblíže k městu a je od něj odděleno barokní branou 

zdobenou sochou sv. Floriána a dvěma erby, z nichž jeden je pánů z Bubna a Litic. Na 

prvním nádvoří se nacházejí hospodářské budovy, které byly v průběhu druhé poloviny 

20. století upraveny, či dostavěny pr potřeby Vinařských závodů.  

Celkové druhé nádvoří je zároveň prvním vnitřním nádvořím zámku a jeho vzhled 

byl koncem 80. a počátkem 90. let 20. století poznamenán stavbou domova mládeže 

(internátu).  

Poslední třetí nádvoří, či druhé vnitřní nádvoří zámku, si jako jediné zachovalo do 

současnosti svou vnější podobu bez zásadních změn. 

Vraťme se však zpět do počátků zámku. Mikuláš starší z Bubna a z Litic zemřel 

roku 1608 a jelikož byl bezdětný, zůstalo panství bez nástupce. Mikuláš však sepsal 

krátce před svou smrtí testament, jímž určil dědice svého majetku. Tímto testamentem 

také stanovil již výše zmíněný fideikomis, tedy nedělitelnost všech svých panství, 

kterými byla panství Litice, Žamberk, Doudleby, Jelení a Bláta.78 

Po smrti Mikuláše staršího z Bubna a Litic měl celý jeho majetek přejít na Jindřicha 

Jana z Bubna, což byl syn jeho synovce Mikuláše Vratislava z Bubna. Ten byl však 

v roce 1608 nezletilý a tak převzal poručnictví nad panstvími a k nim náležejícím 

majetkem jeho otec, Mikuláš Vratislav z Bubna a na Březně. Mikuláš Vratislav však 

                                                             
75VLH č. 21-22, 2004, s. 387. 
76Západní průčelí zámku v Doudlebách zdobí 20 lunet a východní průčelí 21 lunet. 
77Dle charakteristiky Emanuela Pocheho v díle Umělecké památky Čech 4 se jedná o gotickou kapli 

s barokními prvky. Vzhledem k tomu, že kaple zřejmě vznikla společně se zámkem v 17. století, jedná se 

spíše o tzv. barokní gotiku, která se v daném období projevuje. 
78Aleš VOŠAHLÍK a kol. Státní zámek Doudleby nad Orlicí, Propagační tvorba KSSPPOP,Turnov 1973. 
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zemřel již roku 1617,a to na Březně. Poručnictví nad majetkem po Mikuláši starším 

z Bubna a z Litic tak přešlo na Jana staršího z Bubna a na Libchavách.79 

Zde si neodpustím jednu historickou zajímavost. Dle Ottova slovníku naučného 

patřil zmíněný Jan starší z Bubna a na Libchavách do větve Varlichů. Jelikož se za 

stavovského povstání postavil na stranu stavů, byl roku 1623 odsouzen a potrestán 

propadnutím jeho statku v Libchavách. Oproti tomu jeho příbuzní z větve Bubnů 

z Litic, synové Mikuláše Vratislava, mezi nimiž byl i Jindřich Jan, byly pro svou 

věrnost k císaři a katolické církvi 8. listopadu 1629 povýšeni do stavu panského. Roku 

1644 získal Jindřich Jan a jeho bratr Kunata Jaroslav hraběcí titul a to jak pro sebe, tak 

pro své potomky.80 

Hrabě Jindřich Jan z Bubna a z Litic se oženil s Kateřinou z Valdštejna a zastával 

pozici královského tajného rady a císařského komořího.81 Za svého života již příliš 

nepobýval na hradu Litice, namísto toho si oblíbil zámek v Žamberku. Proto se název 

původního Litického panství změnil na Žamberské panství a hrad Litice začal pomalu 

chátrat. Již roku 1681 byl úplnou zříceninou, kterou údajně navštívil a celou prošel 

Bohuslav Balbín. Hrabě Jindřich Jan z Bubna a z Litic zemřel 11. března 1653, v té 

době zastával funkci zemského hejtmana.82 

V době spravování Žamberského panství Jindřichem Janem proběhl i již výše 

zmíněný požár města a zámku, který způsobila švédská vojska dne 23. srpna 1643. 

Podle opisu Urbáře z roku 1681 byl, již přestavěný zámek vybudován „veskrze 

od kamene, pod krytem šindelním.“83 

Karel Jedlička v Almanachu vydaném k 50. výročí Střední školy obchodu, řemesel a 

služeb v Žamberku uvádí, že za barokní přestavbou zámku stojí syn a nástupce 

Jindřicha Jana hrabě František Adam z Bubna a z Litic. Přestavba seúdajně týkala 

převážně interiérů zámku. Změněn byl ale i exteriér. Například byly částečně zrušeny 

nádvorní arkády,84 byly upraveny hospodářské budovy na prvním nádvoří a zároveň 

                                                             
79Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ. Paměti žamberské, 2. vydání,Žamberk 2012, s. 145. 
80Martin KOLÁŘ. Z Bubna a z Litic. in: Ottův slovník naučný 4., Praha 1891, s. 824. 
81tamtéž 
82August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 86 - 87. 
83SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, kniha č. 171. s. 1. 
84Vzhledem k tomu, že na druhém vnitřním nádvoří jsou na fotografiích z 50. let 20. století arkády 

zachyceny, jednalo se zřejmě o arkády na prvním nádvoří. Pokud však vezmeme v úvahu, že křídla 

obklopující první vnitřní nádvoří byla dostavěna až roku 1657 znamená to, že na prvním vnitřním nádvoří 

arkády nikdy nebyly. (viz VLH č. 21-22, 2004, s. 385). 
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s tím byl prostor tohoto nádvoří oddělen od městské zástavby zdí s barokní Florianovou 

branou, která zde stojí do dnes. Okolí zámku pak bylo upraveno jako zahrada.85 

Co se týče otázek stavebních úprav zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie, 

můžeme využít několika pramenů k této kapli se vztahujících. Například Zdeněk Wirth 

se v této souvislosti zmiňuje pouze o vybavení kaple, u kterého uvádí dobu kolem roku 

1700.86 Emanuel Poche je v tomto směru konkrétnější a uvádí rok 1691, kdy byla podle 

něj kaple barokně upravena tehdejším vlastníkem Františkem Adamem z Bubna a 

z Litic. Do roku 1691 řadí i barokní zařízení kaple. Z tohoto období uvádí obraz sv. Jana 

Nepomuckého, který je součástí pravého bočního oltáře, obraz Panny Marie s vidinou 

Šestera utrpení Kristových, dále oltáře a kazatelnu.87Velký průlom do řešení otázky 

kolem stáří zámecké kaple přinesl již výše uvedený stavebně-historický průzkum Jiřího 

Slavíka, v němž se zmiňuje o tom, že zdivo přistavěného křídla zámku a kaple je 

vzájemně provázané. Z toho vyplývá, že kaple byla zřejmě postavena spolu s novou 

částí zámku mezi lety 1643 až 1657. O období 17. století jako o době výstavby kaple 

mluví i Karel Jedlička.88V každém případě vděčíme za barokní úpravy zámku hraběti 

Františku Adamovi z Bubna a z Litic. 

Z hlediska historie zámecké kaple je důležitá skutečnost, že byl prostor kaple využit 

od roku 1711 jako rodová hrobka pro rod Bubnů z Litic. První zde byl pohřben hrabě 

František Adam z Bubna a z Litic roku 1711. První dva majitelé litického panství z rodu 

Bubnů z Litic jsou uloženi v barokní kostnici kostela sv. Václava v Žamberku. 89 

Vzhledem k tomu, že kostnice byla vybudována až roku 1744,90 lze předpokládat, že 

původním místem uložení ostatků Mikuláše staršího z Bubna a z Litic a Jindřicha Jana 

z Bubna a z Litic byl kostel. 

V době otcovy smrti byl František Adam nezletilý, a proto se správy panství ujal 

zemským soudem nařízený sekvestrator91 Jindřich starší Kapoun ze Svojkova. Správa 

panství byla však do roku soudem změněna a udělena Václavu Zárubovi z Hustířan na 

                                                             
85Karel JEDLIČKA. Historie zámku. Almanach SŠ OŘS v Žamberku. Webzdarma.cz[online]. [cit. 

2015/04/25] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-historie-zamek.htm. 
86Zdeněk WIRTH. Umělecké památky Čech I., Praha 1957, s. 900. 
87Emanuel POCHE. Umělecké památky Čech 4., Praha 1982, s. 387. 
88Karel JEDLIČKA. Historie zámku. Almanach SŠ OŘS v Žamberku. Webzdarma.cz [online]. [cit. 

2015/04/25] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-historie-zamek.htm. 
89Jiří SLAVÍK. Ke stavební historii zámku v Žamberku. in: Východočeské listy historické, č. 21-22. 

Hradec Králové 2004, s. 385. 
90Zdeněk Wirth. Umělecké památky Čech II. Praha 1957, s. 900. 
91Tzn. Nucený správce. 
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Cerekvici a Janu Gerštorfovi z Gerštorfu, který byl purkrabím Hradeckého kraje. 

Teprve roku 1668 byl majetek předán Františku Adamovi.92 

Hrabě František Adam z Bubna a z Litic se zapsal do historie Žamberka i dalším 

stavitelským činem. Roku 1681 se uskutečnila stavba kaple sv. Rozálie, která je na 

Kaplickém vrchu dodnes jednou z dominant města Žamberka. 93 

Naši představu o barokní přeměně zámku v Žamberku doplňuje již výše zmíněný 

obraz z roku 1712, který je často reprodukován v publikacích zabývajících se městem 

Žamberkem94, ale i na internetových stránkách města Žamberka.95 

Nástupcem Františka Adama se stal jeho syn Antonín Ignác z Bubna a Litic. O jeho 

přínosu pro žamberské panství se mnoho nedochovalo. V dostupných písemných 

pramenech je pouze zaznamenáno, že zemřel 8. března 172596 a to krátce po své ženě 

Anně Maxmiliáně z Bubna a z Litic, rozené baronce Kapounové ze Svojku.97 

Po jejich smrti byla správa panství svěřena do rukou poručníků. Teprve 24. července 

1739 převzal správu panství jejich syn Antonín Vít, který se do povědomí všech zapsal 

vedle stavby kostela sv. Václava i nutnými opravami zříceniny hradu Litice. Jak uvádí 

August Sedláček nutné opravy hradu se vyznačovaly především položením prken a 

trámů, které tvořily jakýsi kryt nad pozůstatkem hradu.98 

Co se týče stavebních úprav zámku, můžeme říci, že se po roce 1711 zastavily a 

zámek, až do roku 1809, kdy získal nového majitele, spíše chátral.99 Sám hrabě Antonín 

Vít z Bubna a Litic si oblíbil spíše zámek v Doudlebách.100 

Postupnému chátrání zámku mnoho neprospěly ani slezské války v letech 1741 – 

1742 a 1744 – 1745. Město bylo neustále okupováno jak habsburskými, tak pruskými 

vojsky, která obyvatelstvo soustavně připravila o zásoby potravin, finance a navíc si na 

něm vynucovala ubytování. Veškeré strasti obyvatelstva spojené s válkou jsou velmi 

výmluvně zachyceny v díle Eduarda Alberta a Karla Chotovského.101 

                                                             
92August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 86 - 87. 
93Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ: Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 153. 
94např. Josef PŘIBYL, Almanach 100. let požární ochrany v Žamberku 1873 – 1973, Žamberk 1973; Jan 

DROCÁR, Žamberk, genealogická tabule majitelů zámku, Městské muzeum v Žamberku 2009. 
95Město Žamberk, Historie města, Žamberk.cz [online]. [cit. 2015/03/27] Dostupné z: 

http://www.zamberk.cz/index.php?ids=401. 
96August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 87. 
97Martin KOLÁŘ. Z Bubna a z Litic. in: Ottův slovník naučný 4., Praha 1891, s. 824. 
98August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 87. 
99Karel JEDLIČKA. Historie – majitelé zámku. Almanach k 50. výročí SŠOŘS Žamberk, Webzdarma.cz 

[online]. [cit. 2015/04/28] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-historie-zamek.htm. 
100Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ. Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 29. 
101Eduard ALBERT – Karel CHOTOVSKÝ. Paměti žamberské,2. vydání, Žamberk 2012, s. 29–46. 
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Mezi významné události 18. století, které se uskutečnily na zámku v Žamberku, 

patří návštěva císaře Josefa II., která se uskutečnila 6. června roku 1766, kdy sem 

zavítal v doprovodu generálů Laudona, Lascyho, Nostitze, Kolloreda a Augšperka.102 

Posledním majitelem žamberského panství z rodu Bubnů z Litic byl hrabě František 

Adam, který se správy panství ujal roku 1787. Po jeho smrti roku 1809 bylo svěřenectví 

zrušeno zemským soudem a Žamberské panství prodáno hraběti Veriandovi 

Windischgrätzovi.103 

Páni z Bubna a z Litic následně přesunuli své hlavní sídlo do nedalekých Doudleb 

nad Orlicí. Z předchozího majetku zbyly rodu Bubnů z Litic již zmiňované Doudleby, 

Horní Jelení a Bláto, jejichž správy se ujal hrabě František Adam, který se roku 1815 

zasnoubil s Eleonorou baronkou Enisovou.104 

Do novodobých dějin se z rodu Bubnů z Litic nejvíce zapsal hrabě Mikuláš, který 

v září 1939 za sebe i za svého otce Michaela podepsal prohlášení české šlechty 

prezidentu Emilu Háchovi. Roku 1940 byl jmenován ministrem zemědělství 

v protektorátní vládě generála Aloise Eliáše. Po celou dobu svého působení 

v protektorátní vládě, 105  ale i po skončení ve funkci, se choval čestně a loajálně 

k českému národu, což shledala roku 1945 i Trestní nalézací komise Ústředního 

národního výboru hlavního města Prahy, která ho vyšetřovala kvůli podezření 

z kolaborace.106 

Roku 1992byl majetek rodu Bubnů z Litic navrácen v restitučním řízení Eleonoře 

Dujkové, rozené Bubna-Litic a jejímu bratrovi Adamovi Vítovi Bubna-Litic. Společně 

spravují zámek Doudleby nad Orlicí a majetek v Horním Jelení.107 

6 V. A. Windischgrätz 

Jak již bylodříve uvedeno, roku 1809 koupil Žamberské panství od rodu Bubnů 

z Litic Verian Alfréd hrabě Windischgrätz za 600.000 zlatých.108 Tímto okamžikem 

bylo zahájenoobdobí zámeckých přeměn. 

                                                             
102Eduard ALBERT – KarelCHOTOVSKÝ. Paměti žamberské, 2. vydání, Žamberk 2012, s. 51. 
103August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 87. 
104Martin KOLÁŘ. Z Bubna a z Litic. in: Ottův slovník naučný 4., Praha 1891, s. 824 
105Hrabě Mikuláš z Bubna a Litic byl uvolněn z úřadu při rekonstrukci vlády v lednu 1942, což uvádí 

Pavel Juřík v Encyklopedii šlechtických rodů. 
106Pavel JUŘÍK. Encyklopedie šlechtických rodů, Praha 2014, s. 164 – 165. 
107tamtéž 
108August SEDLÁČEK. Hrady, zámky a tvrze království Českého II., 3. vydání, Praha 1994, s. 87. 



30 
 

Hrabě Windischrätz plánoval ze zakoupeného zámku v Žamberku vybudovat své 

reprezentativní sídlo. Původně renesanční zámek, přestavěný po požáru roku 1643 ve 

stylu raného baroka, nevyhovoval jeho reprezentativním představám. Jeho záměrem 

bylo přestavět zámek ve stylu rokoka.Díky tomu se na zámku uskutečnily rozsáhlé 

přestavby. Největší úpravu zaznamenalo druhé nádvoří, když bylo vybouráno jeho 

jihozápadní křídlo směřující do zámecké zahrady. 109  Tím bylo nádvoří otevřeno a 

přizpůsobeno svému reprezentativnímu účelu, jelikož se zároveň tento prostor stal 

čestným dvorem, jímž hosté vcházeli do budovy zámku.110 

Další rokokové úpravy, provedené hrabětem Windischgrätzem, se týkaly 

spojovacího křídla mezi druhým a třetím nádvořím zámku. Toto křídlo se díky 

rokokové úpravě, která spočívala hlavně v ozdobně zdobeném vstupním portálu s 

balkonem, stalo hlavním vstupním průčelím zámku. Tento vstupní portál s balkonem 

můžeme obdivovat i v současnosti. Z velké části také díky brilantní práci restaurátorů, 

kteří v roce 1996 restaurovali jak secesní 111 , tak rokokový portál na druhém 

nádvoří.112Rokokovou úpravou prošly i některé místnosti v prvním patře zámkua celý 

zámek získal novou rokokovou fasádu.113Do současné doby se však nepodařilo tyto 

úpravy zachovat.Proměnou prošel také okolní zámecký park, který byl upraven 

v anglickém stylu. 114 Pouhý rok po ukončení všech úprav zámku se rozhodl hrabě 

Windischgrätz žamberské panství prodat.115 

Prodej panství se uskutečnil dne 5. srpna 1815, kdy byla podepsána Kupní a 

prodejní smlouva. V opisu smlouvy, který je uložen ve Státním oblastním archivu 

v Zámrsku v rámci archivního fondu Velkostatek Žamberk, se píše, že tato smlouva je 

uspořádána: „mezi Weriandem, hrabětem a pánem z Windischgrätzu, c. k. komořím 

                                                             
109Pavel VLČEK. Encyklopedie českých zámků, Praha 2006, s. 258. 
110Karel JEDLIČKA. Veriand Alfréd hrabě Windischgrätz.Historie – majitelé zámku. Almanach k 50. 

výročí SŠOŘS Žamberk, Webzdarma.cz [online]. [cit. 2015/04/28] Dostupné z: http://almanach-
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111Secesní vstupní portál na 2. nádvoří nechal vyhotovit baron Oskar Parish počátkem 20. století u 

sochaře Františka Rouse. 
112Jiří HEJZLAR. Postup opravy a statické zabezpečení barokního portálu v 1. nádvoří zámku 

v Žamberku, Restaurátorský záměr, Choceň 1996. 
113Karel JEDLIČKA. Veriand Alfréd Windischgrätz. Historie – majitelé zámku. Almanach k 50. výročí 

SŠOŘS Žamberk, Webzdarma.cz [online]. [cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-

ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-historie-zamek.htm. 
114Jan JIREŠ, Průvodce historií města Žamberka II., Žamberk 1997, s. 33. 
115Podle Průvodce historií města Žamerka II od Jana Jireše ho k tomu vedl nedostatek finančních 

prostředků, který způsobily uvedené přestavby zámku. 
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jakožto prodávajícím a panem Johannem Parishem, anglickým šlechticem jako 

kupujícím“ a to za sumu jeden milion zlatých.116 

7 Parishové 

Celá koupě žamberského panství rodem Parishů je obestřena zajímavou historií. 

John Parish mladší nemohl, jako cizinec, vlastnit žádné deskové panství v Čechách.117 

Proto byl na vlastní žádost a po prokázání svých dobrých činů v rámci Rakouského 

císařství v době napoleonských válek, rytířským diplomem ze dne 19. února 1816 

povýšen do rytířského stavu.118 O rok později, přesněji 19. března 1817, byl diplomem 

povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem von Senftenberg, což dokládá erb na 

barokním vstupním portálu, který spojuje třetí nádvoří se zámeckým parkem.119 

Co se týče počátků rodu Parishů, podle pověsti jsou členové tohoto rodu potomky 

Roberta de Parise, jenž přišel do Anglie společně s Vilémem Dobyvatelem a roku 1069 

byl dokonce jeho vyslancem u papeže.120 

Rodové jméno Parish, tak jak ho známe dnes, se v tomto znění objevuje až od roku 

1679. Původní historické jméno tohoto rodu znělo jen Paris. Ovšem v roce1679 se 

konala svatba Johna Parise a Anny Guthrieové a to v South Leithu. Při zápisu do 

registru sňatků na civilním úřadě, bylo nedopatřením připsáno na konec jména Paris 

písmeno h. Rod Parisů si tuto změnu ponechal až do současnosti, a proto jsou u 

příslušníků tohoto rodu zmiňovány obě formy příjmení.121 

Historie erbu rodu Parishů je rovněž zajímavá. Na erbu jsou vyobrazeny tři zlaté 

uťaté hlavy jednorožců na červeném štítě. Od roku 1899, kdy byl Oskar Parish povýšen 

do šlechtického stavu a stal se baronem, přibyla na štít zlatá hodnostní koruna tohoto 

stavu.122 Dále je součástí erbu přilba s červeno-zlatými přikrývadly, jejímž klenotem je 

hlava jednorožce, která vyrůstá z koruny. Jako štítonoši jsou zobrazeni dva zlatí 

jednorožci. Pod štítem je napsáno motto rodu: VERITAS ET JUS123 

                                                             
116SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 924. 
117Desková panství byla napsána v Deskách zemských a mohly je vlastnit jen prvním tři stavy. 
118Jan JIREŠ, Průvodce historií města Žamberka II., Žamberk 1997, s. 36. 
119Jiří MERGANC, Jak se dostali Parishové do Žamberka. in: Dánský astronom Theodor Brorsen, 

Hradec Králové 1998, s. 9. 
120Jan DROCÁR,ŽAMBERK, genealogická tabule majitelů zámku, Městské muzeum Žamberk 2009. 
121Jan DROCÁR. ŽAMBERK, genealogická tabule majitelů zámku, Městské muzeum Žamberk 2009. 
122Karel JEDLIČKA, Historie zámku. Parishové. Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku. 

Webzdarma.cz [online]. [cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-

historie-zamek.htm. 
123tzn. Pravda a právo 
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Původ rodu Parishů je rovněž zajímavý. Tento rod pochází z Anglie, kde se několik 

generací tohoto rodu psalo jako Parys of Little Linton. V průběhu občanské války 

v Anglii v letech 1642 – 1651 se Charles Paris spolu se svými bratry přidal na stranu 

royalistů.Po porážce Karla II. v bitvě u Worcesteru roku 1651 byl Parisům, jako 

přívržencům monarchie, vyvlastněn majetek a rodina musela prchnout z Anglie. 

Charlesův syn Edward pak zřejmě přesídlil i s rodinou do skotského Leithu.124 

Ze Skotska rod Parishů přesídlil do Hamburku roku 1756, kde George Parish založil 

obchodní a bankovní dům. Se svou ženou Isabelou Smithovou měl celkem sedm dětí. 

Nás však nejvíce zajímá osud jejich syna Johna (*1742 – †1829), kterého George 

Washington jmenoval 7. června 1790 americkým vicekonzulem pro Hamburk a 

následně 10. února 1793 konzulem.125 

Do historie Žamberka a celého panství se z pěti synů Johna Parishe staršího zapsal 

John Parish mladší (*1774 – †1858), který jako nejstarší syn získal jméno po svém otci. 

Při svých obchodních cestách do Velké Británie se seznámil s Katharine Birneyovou, se 

kterou se po dlouhé známosti a na přání svého otce, dne 27. srpna 1814 oženil. Údajně 

patřila Katharine mezi chovanky útulku ve městě Bath, který John Parish starší 

podporoval. Skutečnost, že se rodina Johna Parishe mladšího s tímto sňatkem smířila 

však nezaručovala stejné smíření ze strany hamburské společnosti.126Přesídlení Johna 

Parishe mladšího a jeho ženy z Hamburku do Žamberka však nebylo podníceno 

původem Katharine. S největší pravděpodobností se jednalo o dlouhodobý plán.127 

Jakým způsobem se John Parish mladší dozvěděl o tom, že hrabě Windischgrätz 

prodává žamberské panství, nevíme. Jisté však je, že Žamberk navštívil poprvé 

počátkem dubna roku 1815 a téhož roku v srpnu, jak je již výše uvedeno, panství 

koupil.128 

Baron John Parish mladší se jako nový majitel žamberského panství zaměřil na 

zvelebení zámeckého parku. Vedle empírového pavilonu v podobě antického 

                                                             
124Jan DROCÁR, ŽAMBERK, genealogická tabule majitelů zámku, Městské muzeum Žamberk 2009. 
125Jiří MERGANC, Jak se dostali Parishové do Žamberka. in: Dánský astronom Theodor Brorsen, 

Hradec Králové 1998, s. 8. 
126Jiří MERGANC, Jak se dostali Parishové do Žamberka. in: Dánský astronom Theodor Brorsen, 

Hradec Králové 1998, s. 8. 
127Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
128Jiří MERGANC, Jak se dostali Parishové do Žamberka. in: Dánský astronom Theodor Brorsen, 

Hradec Králové 1998, s. 9. 



33 
 

chrámku129mu vděčíme také za kašnu se sochou mořské panny a mramorové sluneční 

hodiny, nacházející se v současné době v blízkosti vodárenské věže.130 

Johnu Parishovi mladšímu vděčíme i za soubor litografií žamberského panství, které 

si objednal u malíře Martina Tejčka roku 1822. Prostřednictvím souboru těchto dvanácti 

litografií se autorovi podařilo zachytit vedle krásy přírody, nacházející se v žamberském 

panství, i stavebně-historické dominanty, mezi něž vedle zříceniny hradu Litice a 

kostela sv. Václava patří i zámek v Žamberku.131 

Podoba zámku v roce 1822 je zachycena hned na dvou litografiích. První litografie 

s názvem „Schloss Senftenberg von Morgen“ zobrazuje celkový pohled na město 

Žamberk od východu s dominantou zámku a zámeckou kaplí, pod nímž se rozprostírá 

zámecký rybník s horním mlýnem. Druhá litografie, na níž můžeme vidět podobu 

zámku, se jmenuje „Stadt Senftenberg von Abend“ a zachycuje malebný pohled na 

město od západu. Město je zde zobrazeno od kostela sv. Václava po jeho 

nejvýchodnější část, ve které se nachází i zámecký areál. Tato litografie dokládá podobu 

zámku v první polovině 19. století, kdy chybí jihozápadní křídlo na druhém nádvoří. 

Dalším dokladem podoby zámku a okolního zámeckého areálu je mapa z roku 1816, 

jenž je součástí fondu Velkostatek Žamberk nacházející se v Státním oblastním archivu 

v Zámrsku. Tato mapa zobrazuje území „Zámeckého dvora“. Tento dvůr sice 

představuje jen malý zlomek z tehdejšího žamberského panství, ovšem zachycuje pro 

nás nejdůležitější část. Touto částí je míněn zámek s dvěma vnitřními nádvořími, 

hospodářské budovy na prvním nádvoří, taktéž hospodářské budovy umístěné 

v zámeckém parku a samotný zámecký park.132 

Baron John Parish mladší se mimo jiné velmi zajímal o přírodní vědy, vedle 

matematiky to byla například astronomie. Jeho zájem o tento vědní obor ho vedl k 

vybudování zděné budovy hvězdárny, která se nacházela v zámeckém parku, nedaleko 

zámku. Od roku 1844 zde bádal a dokonce učinil i několik významných objevů dánský 

hvězdář Theodor Brorsen, který ve hvězdárně působil až do roku 1858, kdy zemřel 

                                                             
129Dle rozhovoru s baronem Johnem M. Parishem bylo zjištěno, že původní gloriet, vystavěný Johnem 

Parishem mladším, byl téměř celý dřevěný. Současný gloriet, který můžeme nalézt v jižní části parku, 

nechal vystavět dle podoby původního baron Charles Parish v první polovině 20. století. 
130Karel JEDLIČKA, Historie zámku, Parishové, Almanach k 50. výročí SŠOŘS 

v Žamberku,Webzdarma.cz[online]. [cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-

ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-historie-zamek.htm. 
131Jiří SLAVÍK – Marie OTAVOVÁ, Obrazy z panství Žamberk – soubor litografií Martina Tejčka, 

Městské muzeum Žamberk 2006. 
132SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, mapa č. 20. 
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baron John Parish mladší. Žamberk však opustil až roku 1870, kdy se vrátil do 

Dánska.133 

Z roku 1858 se nám do současnosti zachovala i pozitivní událost. Je jí zřízení 

městského vodovodu a to samospádem. Jak zmiňuje Josef Přibyl v Almanachu 100 let 

požární ochrany v Žamberku z roku 1973: „… potrubím dlouhým 1.100 m ze studánky 

za kaplí do místa, který však zásoboval pouze dva výtokové stojany. Dodával denně 

10m³pitné vody. Později jím byla zásobena i kašna na náměstí.“Ze stejného zdroje 

víme, že dříve zásobovala obyvatele města vodou vodárenská věž u zámku. Ta však 

dodávala vodu pouze do budovy zámku. O roku vzniku této vodárenské věže,která se 

dochovala do dnešní doby, nám bohužel chybí písemné doklady, ale pravděpodobně 

vznikla počátkem 17. století společně se zámkem.134 

Jelikož manželství Johna Parishe mladšího a Katharine zůstalo bezdětné, přešel 

majetek na Johnova synovce George Parishe, jenž byl synem Johnova mladšího bratra 

Richarda a jeho ženy Susanne Godeffroyové.135 Vzhledem k tomu, že George Parish 

nebyl přímým potomkem Johna Parishe mladšího, nemohl užívat titul barona a s ním 

spojený erb obohacený o hodnostní korunu tohoto šlechtického stavu. 

George Parish (*1807 – †1881) obchodoval kromě Evropy i ve Spojených státech 

Amerických.Po nabytí panství v Žamberku hov 60. letech 19. století rozšířil o statek 

v Brandýse nad Orlicí. 136 Vedle rozšíření svých statků se také zabýval jejich 

modernizací. Kromě úpravy interiérů zámku se zasadil o přestavbu a modernizaci 

hospodářských budov na prvním nádvoří. Svou pozornost zaměřil hlavně na prostory 

pivovaru. Bohužel se nám nedochovaly bližší informace o těchto úpravách. Nicméně to 

byl právě George Parish, který založil lesní hřbitov rodu Parishů, který se nachází 

v jižní části zámeckého parku.137V prostoru tohoto lesního hřbitova nalezneme osm 

hrobů s ostatky členů rodu Parishů a to od Johna Parishe mladšího a jeho ženy 

Katharine. 

V letech působení George Parishe na žamberském panství (1858 – 1881) byla 

zbořena výše zmíněná hvězdárna. Astronomická společnost v Hradci Králové se 

                                                             
133Jiří MERGANC, Jak se dostali Parishové do Žamberka. in: Dánský astronom Theodor Brorsen, 

Hradec Králové 1998, s. 10. 
134Josef PŘIBYL a kol., Kronika požárního sboru v Žamberku, Almanach 100 let požární ochrany 

v Žamberku, 1973, s. 7.  
135Jan DROCÁR, ŽAMBERK, genealogická tabule majitelů zámku, Městské muzeum Žamberk 2009. 
136SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart 918. 
137Karel JEDLIČKA, Historie majitelů zámku, Parishové, Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku, 

Webzdarma.cz[online]. [cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-

historie-zamek.htm. 
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několikrát pokoušela zjistit místo, kde byla hvězdárna vystavěna a to již od roku 1990, 

kdy obnovila svou činnost.138 

U příležitosti bádání po místu, kde přesně v zámeckém parku v Žamberku stávala 

hvězdárna, podnikli tito badatelé celkem tři návštěvy Žamberka. První návštěva se 

uskutečnila 6. dubna 1991 a jejím cílem bylo seznámení badatelů s okolím a hlavně 

historií související s hvězdárnou a působením Theodora Brorsena. Při té příležitosti 

objevili v Městském muzeu dva glóby z inventáře hvězdárny a fotografii, která 

zachycuje Theodora Brorsena a barona Johna Parishe mladšího při vědeckém bádání 

před budovou hvězdárny. Druhá výprava se uskutečnila 17. dubna 1993, ale ani 

zkušební výkopy v blízkosti zámku nepomohly objasnit umístění hvězdárny. 

K objasnění alespoň přibližné polohy hvězdárny napomohla již výše zmíněná 

fotografie. Podle určitých záchytných bodů z fotografie se badatelům podařilo zjistit, že 

se hvězdárna pravděpodobně nacházela na spojnici mezi kaplí Rozárkou vystavěnou na 

Kapelském vrchu a vodárenskou věží ležící v zámeckém parku, a to přibližně 20 m od 

jižního nároží zámecké budovy.139 

Po smrti George Parishe roku 1881 se stal novým majitelem panství jeho synovec 

Oskar Parish (*1864 – †1925). Vzhledem k tomu, že do roku 1894 žil v Německu a 

Švýcarsku, spravovali panství poručníci. Trvale se Oskar Parish usadil na území 

Rakousko-Uherské monarchie až po svém sňatku s Adelhaid Wiederspergovou, který se 

uskutečnil roku 1891 v Medlešicích u Chrudimi. Vedle aktivního politického života (od 

roku 1895 byl členem rakouské říšské rady i českého zemského sněmu) se velmi 

věnoval svým statkům. Například v Žamberku založil chudobinec, dále zámeckou 

knihovnu a rozšířil zámecký park do podoby, ve které ji známe dnes.140 

Baron Oskar Parish141 se rozhodl na přelomu 19. a 20. století upravit také zámek a 

obohatit ho o secesní prvky. Vedle úprav interiérů zámku, nechal zhotovit secesní 

vstupní portál na druhém nádvoří, který bude zmíněn později spolu s ostatními 

vstupními portály.142 

                                                             
138Martin CHOLASTA, Tři výpravy AS v HK do Žamberka, in: Dánský astronom Theodor Brorsen, ed.J. 

Bartoška, M. Cholasta, L. Dlabola, Hradec Králové 1998, s. 30-31. 
139Martin CHOLASTA, Tři výpravy AS v HK do Žamberka, in: Dánský astronom Theodor Brorsen, ed.J. 

Bartoška, M. Cholasta, L. Dlabola, Hradec Králové 1998, s. 30-31. 
140SObA Zámrsk, f. Rodinný archiv Parishů, Žamberk 1770 – 1948 (1960), č. arch. pom. 8909, ev. č. 

NAD 277, inventář, s. 5. 
141Karel Jedlička uvádí v Almanachu k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku, že byl Oskar Parish povýšen do 

šlechtického stavu svobodných pánů roku 1899. Od té doby přetrval titul barona až do současné doby. 
142Karel JEDLIČKA, Historie majitelů zámku, Parishové, Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku, 

Webzdarma.cz  [online]. [cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-

historie-zamek.htm. 
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Baron Charles Parish, převzal rodinný majetek po smrti otce Oskara Parishe roku 

1925. Roku 1921 se oženil s Alžbětou (Elisabeth) Marií Oppersdorffovou a společně 

přivedli na svět šest dětí. Syny Johna Marmaduka (*1923), Francise Richarda (*1924) a 

Charlese (*1925), a dcery Margarete (*1921), Elisabeth (*1927) a Marii Harriet (*1930 

– †1996).143 

Rodina žila v Žamberku tradičním životem, který vedla šlechta v prvorepublikovém 

Československu. Vedle obchodních cest a návštěv příbuzných jezdili obdivovat kulturu 

například do Francie, Itálie a Švýcarska. Pořádali hony, zajímali se o sport. Při všech 

těchto činnostech ale nikdy nezapomínali na zodpovědnost, kterou mají vůči svým 

zaměstnancům ve velkostatku Žamberk – Brandýs nad Orlicí. Nejvíce si to 

pochopitelně uvědomoval Charles Parish, jenž byl velkým lokálním patriotem.Charles 

Parish se příliš nezapojoval do politického dění v Československu. Výjimkou byl ve 20. 

letech pokus o vznik konzervativní agrární strany, ve kterém se angažoval, aby zmírnil 

dopady radikální pozemkové reformy.144 

Svou loajalitu k Československu projevil roku 1939, když spolu s dalšími šlechtici 

podepsal deklaraci věrnosti české šlechty k republice. To mimo jiné vedlo k tomu, že 

byl majetek rodu Parishů podroben nucené správě. I přes omezené prostředky, které 

rodina v období nucené správy měla,jim to nezabránilo poskytovat hmotnou podporu 

potřebným a na zámku v Žamberku hostit významné osobnosti té doby. Jen namátkou 

můžeme uvést herce Václava Vydru staršího, či kunsthistoriky Josefa Cibulku a 

Emanuela Pocheho.145 

Ke konci druhé světové války byl do prostoru zámeckého areálu přestěhován 

koňský lazaret SS.146 Pobyt velkého množství koní a k nim potřebného personálu však 

nezpůsobil v zámeckém areálu žádné škody. Po roce 1945 se tak baron Charles Parish 

mohl plně zabývat správou svého majetku.147 

Zásadní byl pro zámek a přilehlý zámecký areál rok 1948. V květnu, po únorovém 

převratu toho roku,se Charles Parish rozhodl i se svou rodinou emigrovat do Kanady. 

Z rodiny zůstala na zámku v Žamberku pouze manželka zesnulého barona Oskara 

Parishe Adelheid, rozená z Wiederspergu. Národní výbor ji povolil pobývat v prostoru 

                                                             
143SObA Zámrsk, f. Rodinný archiv Parishů, Žamberk 1770 – 1948 (1960), č. arch. pom. 8909, ev. č. 

NAD 277, inventář, s. 5. 
144tamtéž 
145tamtéž 
146SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
147Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
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zámku do roku 1952, kdy se musela vystěhovat. V Žamberku zůstala až do roku 1963, 

kdy jí bylo povolenoodstěhovat se za sestrou do Vídně.148 

Veškerý majetek rodu Parishů byl zabaven ve prospěch Československého státu dle 

§13 zákona č. 23/1948 Sb. adán do národní správy pod vedením národního správce Jana 

Svobody, který se, jak je uvedeno ve fondu Velkostatek Žamberk ve Státním oblastním 

archivu v Zámrsku: „významným způsobem podílel na uskutečňování vůle lidu na 

žambereckém velkostatku a na maření pokusů reakčních elementů o zvrat“.149 

8. ZÁMECKÝ AREÁL 

Samotná budova zámku byla dne 1. října 1948 přidělena k užívání tehdejšímu 

místnímu národnímu výboru (dále jen MNV) v Žamberku.Ten ji poskytl k užívání 

národnímu podniku Rudné doly. 150 

Jak uvádí Karel Jedlička, bývalý ředitel SŠ OŘS151 v Almanachu k 50. výročí této 

školy, byla v suterénu zámku prádelna zaměstnanců místního hospodářství. Přízemí pak 

bylo upraveno pro potřeby jídelny a kuchyně okresního národního výboru (dále jen 

ONV)152 a část přízemí sloužila jako depozitář Městského muzea v Žamberku.153 

Po prohlídce zámku pracovníky Ministerstva školství vědy a umění (dále jen 

MŠVU) v květnu 1952, byl zámek zařazen jako „budova užitkové povahy“ 154  a 

následně 9. prosince 1952 prohlášen Ing. Štormem z MŠVU, jako zámek II. kategorie. 

V souvislosti s tím byla údržba budovy svěřena tehdejšímu přídělci, kterým byl Národní 

podnik Chirana, jenž zřídil v budově zámku internát pro své zaměstnance.155 

Roku 1956 byla v budově zámku zřízena učňovská škola. Postupem času přešla 

údržba zámecké budovy přímo na správní orgány, které řídily učiliště. Vzhledem 

k tomu, že se instituce, které zámek užívaly od roku 1948, příliš nezajímaly o údržbu 

této stavby, vyústila celá záležitost se stavem zámku v roce 1973k vypsání havarijního 

                                                             
148Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
149SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
150SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
151Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, která se nachází v prostorách zámku. 
152Později přešla kuchyň s jídelnou pod národní podnik Restaurace a jídelny. 
153Karel JEDLIČKA. Historie zámku. Státní správa. Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku. 

Webzdarma.cz [online]. [cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-

historie-zamek.htm. 
154ŠTORM, Žamberk, zámek II. kategorie, Památková údržba, Praha 1952. 
155ŠTORM, Žamberk, zámek. Prohlášení za památkový objekt II. kategorie. Praha 1952. 
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výměru zámku. Učňovská škola, která v objektu zámku v té době sídlila, tak musela 

bezodkladně přistoupit ke generálním opravám celé stavby.156 

V co nejkratší době musela být opravena střecha zámku, kde se nejen rozpadala 

střešní krytina, ale v rámci dlouhodobého zatékání, hrozilo propadnutí celé střešní 

konstrukce. Obyvatele Žamberka a motoristy projíždějící po silnici I/11 vedoucí pod 

severním svahem, ohrožoval sesuv velkého množství nánosů popela a škváry, které byly 

na svah vyváženy z ústřední kotelny školy.157 

Havarijní stav se týkal i interiérů zámku. Kvůli bezohlednému užívání budovy 

různými národními podniky a institucemi bez jakékoli údržby byly vedle schodišť, 

nábytku a parketových podlah, zničeny i tapety v místnostech, lustry a 

zrcadla.V dezolátním stavu byla elektroinstalace, topný systém, ale i rozvody vody a 

odpadů. Klenby odpadního systému, které vedly pod nádvořími, se začaly propadat, což 

vedlo k poškození dlažby na nádvořích, proto byl odpad odváděn bez jakéhokoli 

pročištění do řeky Orlice.  Pro zachování co největšího počtu původních předmětů 

z interiéru zámku byla jejich část uložena do depozitáře muzea, část do půdních 

prostor.158Bohužel se nepodařilo zabránit tomu, aby byla větší část inventáře zcizena 

neznámo kam. 

Ve spisové dokumentaci, která se nachází v Národním památkovém ústavu (dále jen 

NPÚ) v Pardubicích, sedochovala umělecko-historická analýza zámku z 12. června 

1962, kterou vypracoval Dr. J. Wagner. Díky tomuto dokumentu můžeme zhodnotit 

stav zámecké budovy v 60. letech 20. století.  

V 60. letech 20. století byly stále ještě zřetelné původní omítky, které měly 

v přízemí omítkovou bosáž a v patře ploché rámy, které se lišily od vlastní plochy 

strukturou použitých omítek. Okna byla obdélná s pískovcovými šambránami, což 

přetrvalo do současnosti.159 

V přízemí zámku byly v roce 1962 zachovalé tři typy kleneb. Mohli jsme zde nalézt 

valené klenby s lunetami, klenby klášterní a křížové s hřebínky. Barokní spojovací trakt 

mezi druhým a třetím nádvořím zdobila klenba křížová. V jihozápadním a 

jihovýchodním křídle zámku byly zachovány renesanční valené klenby. 

                                                             
156Karel JEDLIČKA. Historie zámku. Státní správa. Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku. 

Webzdarma.cz[online].[cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-

historie-zamek.htm. 
157tamtéž 
158Karel JEDLIČKA. Historie zámku. Státní správa. Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku. 

Webzdarma.cz[online].[cit. 2015/04/30] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-

historie-zamek.htm. 
159J. WAGNER. Žamberk – zámek, Umělecko-historická analýza, Praha 1962. 
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V severovýchodním křídle zámku se nacházely klasicistní zrcadlové stropy. Místnost 

nacházející se v jihozápadním nároží zdobil vrcholně barokní strop. 160 Klenby tvoří 

v současnosti jeden z mála dochovaných historických prvků zámku. Jejich vzhled se 

podařil zachovat beze změn. 

Schodiště v budově zámku byla tři. V jihovýchodní části zámku, vedle barokního 

vstupního portálu ze zámecké zahrady, se nacházelo renesanční dvouramenné schodiště 

s barokní úpravou. Další dvouramenné schodiště, se nacházelo ve středu 

severovýchodního křídla zámku, třetí schodiště pak bylo jednoramenné barokní a 

nacházelo se v severozápadním křídle zámku, vedle klasicistního vstupního portálu, 

který propojuje první nádvoří se zámkem. Do současnosti se podařilo zachovat výše 

uvedené renesanční dvouramenné schodiště s barokními úpravami, kterému dominuje 

obraz s květinovou tématikou, který je umístěn nad vstupem na schodiště. Dnes se 

využívá i schodiště ve středu severovýchodního křídla zámku. Toto schodiště si 

uchovalo barokní prvky. Dřívější dřevěný materiál schodů však ve většině případů 

nahradilo teraso. 

Velmi zajímavé je umístění renesančních sklepních prostor. Ty se rozkládají pouze 

pod jihovýchodním a severovýchodním křídlem zámku a mají valenou klenbu.161Vzhled 

sklepních prostor se zachoval až do současnosti a jeho umístění může být důkazem 

potvrzující závěr stavebně-historického průzkumu Ing. Jiřího Slavíka o nejstarší části 

zámku.162 

Celkový vzhled budovy zámku byl velmi podobný současnosti.163Všechna nádvoří 

byla propojena třemi vstupními portály. Z prvního nádvoří s hospodářskými budovami 

se vcházelo do komplexu zámku klasicistním vstupním portálem z pískovcových 

sloupů. Dvě vnitřní nádvoří spojoval rokokový vstupní portál s balkonem, který byl 

počátkem 20. století doplněn secesní výzdobou od žamberského sochaře Františka 

Rouse. Dílem Františka Rouse je i secesní vstupní portál, umístěný v severním křídle 

prvního vnitřního nádvoří zámku.164Poslední barokní vstupní portál zámku spojoval 

zámek se zámeckým parkem. Tento portál pochází pravděpodobně ze 17. 

století.165Součástí tohoto barokního portálu je erb barona Johna Parishe mladšího, který 

                                                             
160 J. WAGNER. Žamberk – zámek, Umělecko-historická analýza, Praha 1962. 
161tamtéž 
162VLH č. 21-22, 2004, s. 385. 
163tamtéž 
164Karel JEDLIČKA. Historie zámku. Almanach k 50. výročí SŠOŘS v Žamberku. Webzdarma.cz 

[online]. [cit. 2015-03-25] Dostupné z: http://almanach-ssorszbk.webzdarma.cz/05-1-historie-zamek.htm. 
165Emanuel POCHE. Umělecké památky východních Čech 4. Praha 1982, s. 387. 
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zdobí portál ze strany zámeckého parku dodnes a pochází zpočátku 19. století. Tento 

erb tvoří štít se dvěma poli a jako štítonoši jsou zde zobrazeni dva jednorožci. V horním 

poli erbu je znázorněna vpravo hledící hlava jednorožce a v dolním poli je zobrazen 

vpravo hledící kanec. Klenotem erbu je hodnostní koruna šlechtického stavu baronů. 

Poslední přestavba zámku, která proběhla na přelomu 19. a 20. století, se týkala 

převážně interiérů, ale některé prvky z ní pro nás zůstaly zachovány do současné 

doby.Patří sem například podoba střechy zámku, hlavní římsa a snížení terénu na 

východním průčelí zámku.166 

Při výše uvedené přestavbě získaly fasády zámku členění eklekticko-secesního 

charakteru. Při opravě fasád zámku v roce 2000 se bohužel již neobnovila původní 

hrubá omítka suterénu a přízemí, která působila plastickým dojmem. 167 

Vraťme se však zpět do 60. let 20. století. Počátkem roku 1963 chtělo ředitelství 

učňovské školy uskutečnit v budově zámku několik stavebních úprav. Pokud by se jim 

podařilo některé z nich prosadit u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody 

(dále jen SÚPPOP), znamenalo by to neadekvátní zásah do podoby celé budovy zámku. 

Příkladem je návrh na zastřešení prostoru prvního vnitřního nádvoří zámku železnou 

konstrukcí se skleněnými výplněmi. Tímto zastřešením měl vzniknout prostor, který by 

škola využívala jako tělocvičnu. Tento návrh byl však památkáři zamítnut 

s odůvodněním, že by to znamenalo zásadní narušení památkového charakteru budovy. 

Navíc navrhovaný záměr skládané konstrukce nebyl navrhovatelem (tedy školou) 

dostatečně technicky, ani hospodářsky promyšlen.168 

8.1. Kaple 

Největší ozdobou zámeckého areálu je jednolodní kaple Nanebevzetí Panny Marie, 

která se nachází na severozápadním nároží zámku. Tato kaple byla barokně přestavěna, 

(či postavena) Františkem Adamem z Bubna a Litic v 17. století.  

Nejdokonalejší popis zámecké kaple nám poskytuje Emanuel Poche ve svém díle 

Umělecké památky Čech 4. Uvádí zde, že kaple je do severu uzavřena trojbokým 

presbytářem, v němž se nachází hlavní oltář. V letech 1865 – 1866 byla rozšířena 

kruchta (kůr) kaple do podoby, ve které ji známe dnes. Klenbu kruchty zdobí freska sv. 

                                                             
166VLH č. 21-22, 2004, s. 385. 
167tamtéž 
168J. WAGNER. Vyjádření k navrhovaným úpravám - zámek Žamberk, Praha 1963. 
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Cecílie z roku 1866. Do prostoru kaple se vstupuje obdélnou předsíní,jejíž strop je 

zdoben valbovou klenbou s lunetami.169 

Jediný vstup do kaple je z prvního nádvoří. Existovalo propojení zámecké budovy 

s kaplí, ale na přání barona Johna Marmaduka Parishe byl tento vchod v 90. letech 20. 

století zazděn.170 

Klenba presbytáře je sklenuta křížově do štukových žeber, která jsou krytá barokním 

skantem171 z konce 17. století.172Klenbu presbytáře dotváří vyobrazení českých patronů. 

Můžeme zde nalézt sv. Ludmilu, sv. Víta, Zikmunda, Ivana, Vojtěcha, Norberta a 

Prokopa.Štuková výzdoba vytváří i rámy freskovým malbám. Soudobé fresky 

zobrazující katolické výjevy pocházejí z přemalby v 19. století. Vedle postav svatých 

zde můžeme vidět i půlkruhový štukový reliéf Zvěstování Panny Marie. Střed lodní 

klenby zdobí tři výjevy: Nanebevzetí Panny Marie s anděly, Nejsvětější Trojice 

s Pannou Marií a Duch svatý. Okolí těchto výjevů dotváří vyobrazení čtyř evangelistů. 

V rozích lodi jsou pak vyobrazeni sv. Filip, sv. Jiljí, sv. Augustin a sv. Jeroným. Ve 

středu lodní klenby u zdí jsou vyobrazeni sv. Václav a sv. Jan Nepomucký.173 

Část mobiliáře kaple Nanebevzetí Panny Marie je součástí seznamu movitých 

kulturních památek České republiky s vysokou historickou hodnotou. Podle kontroly 

tohoto mobiliáře, která se uskutečnila v lednu roku 1997, většina mobiliáře pochází 

z konce 17. a počátku 18. století. Výjimku tvoří gotická socha Panny Marie z poloviny 

15. století, která je součástí hlavního oltáře kaple, jenž je taktéž zasvěcen Panně Marie a 

renesanční náhrobník z roku 1579. Můžeme zde nalézt i předměty z doby stavebních 

úprav kaple na konci 19. století, ale i z přelomu 19. a 20. století.174 

Mezi předměty v seznamu movitých kulturních památek můžeme nalézt vedle již 

výše uvedeného hlavního oltáře, renesančního náhrobníku a sochy Panny Marie 

například barokní dřevěné lavice, rozvilinové boční oltáře sv. Anežky a sv. Jana 

Nepomuckého zdobené akantovými listy, či obrazy Korunování trním a Bolestná Panna 

Marie a Kristova utrpení, které pocházejí konce 17. a počátku 18. století.175 

                                                             
169Emanuel POCHE,Umělecké památky východních Čech 4., Praha 1982, s. 387. 
170Dle rozhovoru s Ing. Petrem Vlasatým, zástupcem ředitelky SŠ OŘS v Žamberku. 
171Bohatou štukovou akantovou dekorací. 
172J. WAGNER. Žamberk – zámek, Umělecko-historická analýza, Praha1962. 
173Emanuel POCHE: Umělecké památky východních Čech 4., Praha 1982, s. 387. 
174Jarmila KOVAŘÍKOVÁ. Zpráva z místního šetření zaměřeného na kontrolu mobiliáře v kapli 

Nanebevzetí Panny Marie, 1997. 
175tamtéž 
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Za zmínku stojí i pseudobarokní oltář sv. Alosie z dílny žamberského sochaře 

Františka Rouse, který se nalézá v předsíni kaple a byl vyhotovený kolem roku 1900.176 

Kaple byla v restitučním řízení v 90. letech 20. století vrácena do majetku rodiny 

Parishů. Kaple je veřejnosti nepřístupná, otevřena je pouze v době konání 

bohoslužeb.177 

8.2. Mobiliář 

V roce 1954 bylo místním národním výborem (dále jen MNV) rozhodnuto o 

ukončení likvidace„kulturně historického a užitkového mobiliáře v zámku 

v Žamberku“.178 

Likvidace byla provedena členy Národní kulturní komise v čele s jejím předsedou 

Dr. Zdeňkem Wirthem. Tato Národní kulturní komise provedla vytřídění mobiliáře 

zámku v Žamberku podle seznamu veškerého movitého majetku, který byl vypracován 

komisí Národního pozemkového fondu v předchozích letech a to za přítomnosti Státní 

národní bezpečnosti (dále jen SNB). Tento seznam obsahoval 68 stran s 3300 

inventárními čísly.179 

Rozdělený mobiliář byl následně z části rozmístěn do státních zámků.180 Další část 

mobiliáře byla předána k užívání například kanceláři prezidenta republiky, ministerstvu 

zahraničního obchodu, či zemědělskému a technickému muzeu v Praze. Knihy, které 

byly součástí zámecké knihovny, byly odvezeny Národní kulturní komisí.181 Po roce 

1989 byla část knih navrácena původním majitelům. Při běžném prozkoumání 

navrácených knih však bylo zřejmé, že část krabic s knihami byla uložena 

v nevyhovujících podmínkách. Tyto knihy byly napadeny plísní v takovém rozsahu, že 

se již nedaly zachránit.182 

Část mobiliáře byla zabavena a postupně zlikvidována v rámci exekučního řízení 

vzniklého z dluhu na dani a dávkách, které neuhradil baron Parish. Předměty z drahých 

kovů byly převzaty Státní bankou 4. prosince 1950. Jednalo se o 148.200 gramů stříbra 

a 1.30 gramů zlata. Ostatní byly postupně rozprodány ve veřejných dražbách.183 

                                                             
176Emanuel POCHE. Umělecké památky východních Čech 4. Praha 1982, s. 388. 
177Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
178DOLEČKOVÁ, Likvidace kulturně-historického a užitkového mobiliáře v zámku v Žamberku, Zápis 
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181DOLEČKOVÁ, Likvidace kulturně-historického a užitkového mobiliáře v zámku v Žamberku, Zápis 

z jednání MNV v Žamberku ze dne 19. srpna 1954. 
182Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
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8.3. Hospodářské budovy 
Velký zásah v podobě přestavby se udál i v hospodářských budovách na prvním 

nádvoří. Roku 1948 byla v rámci znárodnění zámeckého areálu znárodněna i budova 

bývalého pivovaru184. Po únorovém převratu se celý areál hospodářských budov na 

prvním nádvoří, včetně pivovaru, stal majetkem Vinařských závodů, které ho v průběhu 

let několikrát stavebně upravovaly v rámci přizpůsobení potřeb provozu tohoto 

národního podniku.185 

V letech 1950 až 1952 Vinařské závody upravily část, v níž se dříve nacházel 

pivovar.186Tyto úpravy byly provedeny v rámci rozšíření výroby. Bližší informace o 

provedených úpravách bohužel nemáme. V Almanachu z roku 1973, který byl vydán 

k příležitosti 100. výročí od začátku požární ochrany v Žamberku, je v souvislosti 

s touto úpravou budovy uvedeno, že: „výroba z 35.000 lahví ročně se zvyšuje na 

400.000 lahví roční výroby.“187 

Další úpravy pro potřeby Vinařských závodů jsou prováděny v roce 1960, a to ve 

sklepech bývalé zámecké jízdárny na prvním nádvoří. Tyto sklepní prostory byly 

upraveny pro potřebu uskladnění lahvového vína.188 

Největší zásah do vzhledu hospodářských budov na prvním nádvoří nastal počátkem 

70. let 20. století a to výstavbou provozní haly v proluce mezi kaplí Nanebevzetí Panny 

Marie a budovou bývalého pivovaru, ze kterého se v 50. letech stala administrativní 

budova Vinařských závodů.  

Nová provozní hala měla nahradit provizorní přístřešky používané jako skladiště 

lahví a zasklený přístřešek s pultovou střechou, který kryl přísunovou linku 

znečištěných lahví. Tyto přístřešky byly do nádvoří otevřené a jak dodává pisatel, tyto 

přístřešky nepůsobily příliš estetickým dojmem.189 

Po prostudování projektové dokumentace a posouzení dané situace SÚPPOP a 

dalšími odpovědnými úřady 190  byl projekt přístavby provozu Vinařských závodů 

schválen jako jediná možná alternativa. KSSPPOP vydalo pouze doporučení, aby byl 

mezi kaplí a novou přístavbou ponechán prostor nejméně 6 m a fasáda nového objektu 

                                                             
184Lze předpokládat, že se jedná o místo, kde dříve stál Karlovský dům. 
185SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
186Jedná se o budovy ležící v severní části prvního nádvoří na svahu nad silnicí, které na východ sousedí 

s kaplí Nanebevzetí Panny Marie. 
187Josef PŘIBYL. Vinařské závody Žamberk. in: Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku 1873-

1973, Žamberk1973, s. 74. 
188tamtéž 
189TINTĚRA: Přístavba Vinařských závodů Žamberk v areálu zámku, Odborný posudek, Praha 1970. 
190Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (dále jen KSSPPOP), apod. 
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se shodovala s fasádou sousedící administrativní budovy. 191  Výsledek této výstavby 

můžeme posoudit sami z fotografií v příloze této bakalářské práce. 

Počátkem 70. let prováděly Vinařské závody další stavební úpravy hospodářských 

budov na prvním nádvoří. Jednalo se o stavbu skladu lahví na protilehlé straně nádvoří 

v předpokládaném investičním nákladu 750.000 Kč 192 , k níž se nám dochovala 

kompletní projektová dokumentace. Při srovnání obou postavených budov na prvním 

nádvoří je na první pohled patrné, že postavený sklad lahví, který na jihovýchodě 

sousedí již se zámeckým parkem, je architektonicky daleko vhodnější zvolenou stavbou 

vzhledem k podobě zámku, než přistavěná, částečně montovaná,budova vinařského 

provozu. Stavba vinařského provozu se svým vzhledem (prosklená hliníková fasáda 

vestavěná mezi kapli a budovou bývalého pivovaru) kazí severní panorama zámeckého 

areálu. Jsou známy případy, kdy vhodným architektonickým řešení bylo dosaženo 

souladu mezi historickou a moderní zástavbou.193 Zde se však stal pravý opak – viz 

fotografická příloha. 

8.4. Budova Domova mládeže 

V roce 1956 byla v budově zámku v Žamberku založena Krajským ředitelstvím škol se 

sídlem v Hradci Králové učňovská škola. V prvních dvou letech od vzniku školy, se zde 

vyučovaly oboryzedník a klempíř. Ovšem od roku 1958 se se změnou ředitele, změnili 

počet vyučovaným oborů. Vedle zmíněných oborů zedník a klempíř, přibyly obory 

tesař, zámečník, zkadlena, prodavač elektrotechnického zboží, řezník-uzenář, apod. 

Nárůst studentů školy měl samozřejmě vliv i na potřebu ubytování studentů. Od samého 

prvopočátku existence školy bylo ubytování nevyřešenou záležitostí. Jak se zmiňuje 

tehdejší ředitel učňovské školy,Ing. Karel Jedlička ve svém „Vyjádření k územnímu 

řízení o umístění stavby domova mládeže SOU“ ze dne 22. února 1988, ubytování 

studentů bylo vyřešeno pouze provizorně. K ubytování studentů byly využity místnosti 

nacházející se v budově zámku, které byly pro tyto účely příliš velké. Studenti tak byli 

ubytováni v počtu deseti až dvaceti chlapců či dívek na jeden pokoj, k dispozici měli 

patrová lůžka a minimální vybavení nábytkem. Vzhledem k tomuto nevyhovujícímu, ba 

                                                             
191Libor ČERNÍK, Přístavba Vinařských závodů Žamberk v areálu zámku, Žádost o vyjádření, Pardubice 

1969. 
192J. GALAS, Územní rozhodnutí o umístění stavby skladu lahví, Rozhodnutí, Žamberk1972. 
193Například Tančící dům v Praze. 
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dokonce nedůstojnému způsobu ubytování, se škola snažila od začátku své existence 

tuto situaci vyřešit vybudováním nového Domova mládeže.194 

Již roku 1962 můžeme nalézt iniciativu ředitelství školy vedoucí k přístavbě 

budovy internátu v prostoru chybějícího křídla na druhém nádvoří.195 Plánovaný záměr 

se však z nejasných příčin neuskutečnil. 

Dne 1. července roku 1975 nastoupil do pozice ředitele školy již výše uvedený Ing. 

Karel Jedlička. Vzhledem k realizaci tehdy nové československé výchovně vzdělávací 

soustavy,196která vzešla z rozhodnutí ÚV KSČ z července roku 1973197, se radikálně 

zvýšil počet studentů a škola musela řešit vedle stravování a výuky také ubytování 

nového počtu žáků a proto začala být výstavby nutností, která nesnese odkladu. Ve 

stejné době se však stal neúnosným i stav budovy zámku, což vedlo v roce 1973 

k vydání havarijního výměru, jak již je výše uvedeno. Proto musel být záměr na 

výstavbu domova mládeže odsunut na vedlejší kolej a veškeré dostupné finance 

přesměrovány na nutné generální opravy zámku. Roku 1982 byla dosavadní učňovská 

škola přeměněna na Střední odborné učiliště (dále jen SOU) a v rámci této přeměny 

přešlo vlastnictví budovy zámku na Okresní stavební podnik v Ústí nad Orlicí (dále jen 

OSP v Ústí nad Orlicí). Nový vlastník budovy zámku se rozhodl v rámci probíhajících 

oprav zámku investovat 400.000 Kč ročně z fondu oprav a modernizace.198 

I přes zvýšení finančních prostředků určených na opravy zde však stále trvala 

nutnost výstavby domova mládeže. Proto navrhl Dr. František Menšík, tehdejší vedoucí 

oddělení řídící SOU při odboru školství Východočeského krajského národního výboru 

(dále jen OŠ Vč KNV), využít finanční prostředky určené na dostavbu tehdejších 

ubytovacích kapacit. Rada Vč KNV s tímto záměrem souhlasila a uvolnila v rámci 

tohoto projektu 8 milionů Kčs.199 

Když již byly zajištěny finanční prostředky, vyskytl se další problém a to kde daný 

domov mládeže vystavět. Hned ze začátku bylo jasné, že lokalita, v níž se nachází 

budova zámku, je velmi historicky cenná a případný necitlivý zásah do architektury 

                                                             
194Karel JEDLIČKA, Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby domova mládeže SOU, Žamberk 

1988. 
195Josef JOSÍFEK, Povolení přístavby křídla, Učňovská škola Žamberk,  1962. 
196Zákonem z roku 1978 byla prodloužena povinná školní docházka (dále jen PŠD) na 10 let, přičemž 

dosavadní devítiletá PŠD byla zkrácena o rok. Proto všichni žáci museli „dochodit“ dva roky PŠD na 

středních školách (učilištích). 
197MORKES, František: Proměny povinné školní docházky, Učitelské noviny, č. 33, 2010. 
198JEDLIČKA, Karel: Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby domova mládeže SOU, Spisová 

dokumentace NPÚ v Pardubicích, 1988, s. 1. 
199tamtéž 
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zámku, či okolního zámeckého parku by byl velmi negativně přijat odborníky ze strany 

památkové péče, ale obzvláště obyvateli Žamberka.200 

Po zhodnocení těchto skutečností se začalo uvažovat o možnosti stavební úpravy 

jiné stavby v majetku školní správy, či Okresního stavebního podniku Ústí nad Orlicí 

(dále jen OSP Ústí nad Orlicí). K této možnosti se velmi přikláněl i tehdejší ředitel SOU 

v Žamberku, Ing. Karel Jedlička. Na mnoha oficiálních jednáních, jenž se konala v 

letech 1985 až 1987 a kteráse týkala řešení výstavby domova mládeže, navrhoval Ing. 

Jedlička objekty v různých částech města Žamberka, které by po stavebních úpravách 

naprosto vyhovovaly účelu ubytování studentů SOU. Mezi ostatními účastníky těchto 

jednání nakonec převládl názor, že nejlepší možností bude výstavba domova mládeže 

v rámci dostavby budovy zámku.201 

Již na předposledním jednání, které se konalo 2. října 1986, byla předložena studie 

plánované dostavby zámku, která byla schválena Státním ústavem pro rekonstrukci 

památkových měst a objektů (dále jen SURPMO) v Praze. Na tomto jednání se 

projednávaly zásady předloženého řešení dostavby, kdy se ujednalo, že v suterénu 

stavby bude umístěn „energetický zdroj pro celý areál zámku, tj. uhelná kotelna 

s výrobou teplé užitkové vody a první až čtvrté patro bude využito pro účely internátu“ a 

jejich základní koncepce byla schválena všemi účastníky jednání. 202  Na jednání 

konaném 3. února 1987 byl pak schválen výběr staveniště plánované dostavby. 

Projektovou studii zpracoval Ing. arch. Aleš Granát, přičemž se snažil dodržet 

všechny podmínky, na nichž se shodli účastníci předchozích jednání. Jednalo se hlavně 

o to, aby dostavěný objekt nepřesahoval dosavadní budovu zámku, a to jak výškou, tak 

velikostí celého objektu domova mládeže a jeho stavba příliš nenarušila celkový 

architektonický vzhled komplexu a negativně nezasáhla zeleň v přilehlém zámeckém 

parku.203 

V rámci projektové studie byly zváženy i návrhy na výstavbu domova mládeže 

v blízkosti zámku.204Zde se ukázalo, že výstavba domova mládeže v pouhé blízkosti 

zámku by znamenala vybudování nových inženýrských sítí, připojení k energetickému 

zdroji a odpadům prostřednictvím topného kanálu, přičemž odpadní potrubí by muselo 

                                                             
200tamtéž 
201Karel JEDLIČKA, Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby domova mládeže SOU, Vyjádření 

Žamberk 1988. 
202Ivana BLAHETOVÁ, Zápis z porady o výstavbě domova mládeže, Žamberk 1986. 
203tamtéž 
204Jak uvádí Karel Jedlička ve svém Vyjádření, jednalo se především o návrh výstavby domova mládeže 

v areálu zahradnictví, které sousedí se zámeckým parkem na jeho severozápadní hranici. 
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být vedeno napříč zámeckým parkem. Tyto nutné stavební úpravy by vedly 

k překročení rozpočtu, který již dříve schválila Rada Vč KNV. V případě realizace 

návrhu výstavby v rámci dostavby zámku by byly využity inženýrské sítě, 

elektroinstalace a odpady zavedené v budově zámku, které potřebují pouze opravit. 

Tento argument byl klíčový a velkou měrou přispěl k výstavbě domova mládeže jakou 

součást budovy zámku. 

OSP Ústí nad Orlicí, jenž byl majitelem budovy a zároveň jejím investorem a 

generálním dodavatelem stavebního materiálu si na základě výše zmíněné projektové 

studie zajistil materiálovou bilanci, jejíž součástí byla dodávka montovaného skeletu 

určeného pro hrubou stavbu domova mládeže očekávaná koncem roku 1988.205 

Průběh stavby znatelně poznamenaly listopadové události roku 1989. 

V porevolučním období se vzedmula vlna nespokojenosti s pokračováním ve výstavbě 

domova mládeže a to jak ze strany žamberské veřejnosti, tak i ze strany odborníků.  

Největší zásluhu na opětovném prošetření přístavby mělo Občanské fórum (dále jen 

OF) v Žamberku, které v lednu 1990 vyvolalo nová jednání. Stavba domova mládeže 

měla v té době hotový venkovní skelet, kromě osazení oken u vyzdívek z plynosilikátů. 

I přes skutečnosti, že v této fázi stavby již nebyla možná přestavba objektu a na 

demontáž neměl OSP potřebné finanční prostředky, byl případ podstoupen k jednání 

nezávislé stavební komisi OF.206 Dále byla vyhlášena architektonická soutěž na tento 

objekt a dotazníková anketa.207 

Na podnět Ministerstva kultury ČR začal referát kultury Okresního úřadu v Ústí nad 

Orlicí prošetřovat okolnosti, které vedly k dostavbě domova mládeže. Po prostudování 

všech podkladů nebylo zjištěno porušenízákona o státní památkové péči, 208  ani 

stavebního zákona.209Nedostatkem bylo neúplné vyjádření odboru kultury tehdejšího 

ONV, které bylo zapříčiněno neúčastí pověřeného pracovníka památkové péče na 

jednáních.Dále bylo zjištěno, že KSSPPOP souhlasila se stavbou domova mládeže pod 

nátlakem ze strany OSP Ústí nad Orlicí. Ten byl od roku 1982 majitelem a tedy 

správcem budovy zámku a souhlas KSSPPOP si vynutilo pod pohrůžkou, že přestane 

zámek užívat a tedy i opravovat, když nevyjádří souhlas se stavbou.210V souvislosti 

                                                             
205Karel JEDLIČKA, Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby domova mládeže SOU, Žamberk 

1988. 
206Jednání proběhla 19. března a 11. dubna 1990. 
207Pokládanými otázkami byly účastníci směřování k souhlasu s přístavbou podle původního projektu. 
208Zákon č. 20/1987 Sb. 
209Zákon č. 50/1976 Sb.  
210Alexandr GREGAR, Zámek Žamberk – dořešení nevhodné přístavby, Zápis z jednání,Žamberk 1991. 
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s tím byla uspořádána řada jednání, kterých se účastnily zástupci většiny 

zainteresovaných orgánů, 211  aby rozhodly, zda rozestavěný objekt domova mládeže 

zničit, či dostavět. Ovšem s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem, že v průběhu 

jednání stavbu již nešlo přestavět ani demontovat, se Referát kultury Okresního úřadu 

v Ústí nad Orlicí přikláněl k názoru, že OSP souhlasil s jednáními hlavně z důvodu 

uklidnění veřejného mínění, než s cílem sjednat nápravu. I přes všechny zjištěné 

skutečnosti se nakonec musel Referát kultury Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí 

přiklonit k dokončení přístavby podle původního projektu s tím, že situaci definitivně 

rozhodně výsledek jednání s baronem Johnem Marmadukem Parishem, restituentem 

zámeckého areálu.212 

V roce 1994 se uskutečnila jednání ohledně spojovacího krčku mezi domovem 

mládeže a zámeckou budovou.Vzhledem k tomu, že se v tomto prostoru měla nacházet 

kuchyně určená k praktické výuce studentů a jídelna, byl celý záměr konzultován 

s Okresní hygienickou stanicí Ústí nad Orlicí a samozřejmě i s Památkovým ústavem 

v Pardubicích. Památkový ústav i zástupci SOU se přiklonili k navrhované 

vícepodlažnívariantě spojovacího krčku, jejíž projektovou dokumentaci vyhotovila 

společnost ARKO s. r. o. Tato projektová dokumentace byla odsouhlasena Památkovým 

ústavem v zastoupení p.m Kovaříkem a doporučena k rozpracování do prováděcího 

protokolu.213 

Restituční řízení trvalo od roku 1990 do roku 2004. Výsledkem bylo navrácení 

pozemků, lesů, budovy zámku i s přilehlým zámeckým parkem baronu Johnu 

Marmadukovi Parishovi. Ten po dohodě s Radou Pardubického krajenejprve pronajal a 

roku 2004 prodal budovu zámku Pardubickému kraji, s nímž má právo hospodařit SŠ 

OŘS, která se nachází v budově zámku dodnes. Hospodářské budovy na prvním nádvoří 

zůstaly i přes snahy barona Parishe o jejich navrácení, nadále v majetku Českých 

vinařských závodů a. s.214 

                                                             
211Městský úřad v Žamberku, Okresní úřad v Ústí nad Orlicí, Státní úřad památkové péče v Praze, 

Ministerstvo kultury ČR, Památkový ústav v Pardubicích, OSP v Ústí nad Orlicí. 
212Alexandr GREGAR, Zámek Žamberk – dořešení nevhodné přístavby, Zápis z jednání, Žamberk1991. 
213Jaromír NOVOTNÝ, Spojovací krček a jídelna – SOU zámek v Žamberku, 1994. 
214Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
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9. ZÁMECKÝ PARK 

Historie zámeckého parku je velmi zajímavá. Z již výše uvedených informací víme, 

že zámecký park, tak jak ho známe dnes, vznikl počátkem 19. století, kdy Žamberské 

panství koupil hrabě Windischgrätz.  

Následující majitel panství, baron John Parish mladší, záměr svého předchůdce ještě 

rozšířil o několikero pamětihodností. V severovýchodní části zámeckého parku se 

nacházely mramorové empírové sluneční hodiny, v jejichž blízkosti byla umístěna 

kašna s litinovou soškou mořské panny. V jižní části parku byl ve stejném období 

vystavěn empírový pavilon v podobě antického chrámku, z něhož je nádherný pohled na 

zámecký park. Jeho nástupce baron Charles Parish obohatil, jak je již výše uvedeno, 

prostor zámeckého parku o lesní hřbitov. Proto myslím můžeme říci, že je to právě rod 

Parishů, který se největší měrou zasloužil o to, že byl zámecký park se svou rozlohou 

cca 100 ha roku 1926 prohlášen za chráněné území. A to prostřednictvím výnosu215 

Státního pozemkového úřadu v Praze. 216  K této ochraně přibylo roku 1958 zapsání 

zámeckého parku jako celku spolu s budovou zámku a hospodářskými budovami na 

prvním nádvoří, mezi nemovité kulturní památky.217 

Tento ucelený komplex zámeckého areálu zahrnoval v době správy rodu Parishů 

vedle zámku, jenž byl mimo jiné sídlem hospodářského úřadu, vodárenské věže a 

pivovaru na prvním nádvoří i ovocnou a zeleninovou zahradu, ovčín, budovu lesního 

úřadu a Malý dvůr, později také nazýván Dvůr Park.218 

9. 1 Hospodářský dvůr 

O hospodářských budovách náležejících ke dvoru parku, které jsou umístěny 

v zámeckém parku, se dovídáme již z Urbáře z roku 1681. Zde je popsáno, že dvůr byl 

vystaven z kamene pod krytem šindelním. Byly zde dvě maštale, které stály naproti 

sobě přes dvůr. Dále zde byla „ratejna se čtyřmi komorami“, kůlna a stodola.219 

                                                             
215Výnos ze dne 29. 1. 1926, č. 153, 188/25 – I/2 ve smyslu přídělového zákona §20. 
216Jiří MERGANC. Devastace hospodářské části zámeckého parku v Žamberku. Stížnost. Hradec 

Králové, 1988. 
217Nemovité památky. Národní památkový ústav. MonumNet.npu.cz.[online]. [cit. 2015-04-23] Dostupné 

z: 

http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=130366&oKodOk=5304&oNazSidOb=%AEamberk&

Uz=B&PrirUbytOd=03.05.1958&PrirUbytDo=23.04.2015&Limit=25. 
218SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
219SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, kniha 171, s. 36. 
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Další informace o hospodářských budovách v parku se dochovaly z doby, kdy 

byl zámek v majetku Parishů počátkem 19. století.220  Na mapě z roku 1816221  jsou 

znázorněny budovy dvora východně od zámku. Jednalo se o čtyři budovy, které 

dohromady vytvářely ucelený obdélný dvůr.  

Z hlediska jejich úprav a přeměn nás nejvíce zaujme období 70. a 80. let 20. 

století. Na počátku tohoto období zde byly snahy ze strany národního podniku 

Československé státní statky o přebudování dvora na výkrmnu.Tento záměr však byl, 

kvůli neúplné dokumentaci ze strany národního podniku zamítnut Krajským střediskem 

státní památkové péče a ochrany přírody (dále jen KSSPPOP).222V rámci užívání těchto 

objektů Jednotnými zemědělskými družstvy (dále jen JZD) Líšnice a Lukavice zde však 

byl umístěn dobytek.223 

V roce 1976 se JZD Lukavice a Líšnice domluvila ve spolupráci s národním 

podnikem Zelenina Hradec Králové, na výstavbě skladu konzumních brambor. Tento 

svůj záměr chtěli uskutečnit v prostoru bývalého dvora v zámeckém parku v Žamberku, 

který obě zemědělská družstva v té době využívala. 

V rámci projektové dokumentace, kterou vypracoval státní podnik Agroprojekt 

Jihlava, byla navržena výstavba nové boxové bramborárny na 5.000 tun brambor. Tento 

nový objekt se měl vystavět v několika ročních etapách s ročním rozpočtem do dvou 

milionů Kčs. Předpokládaný rok ukončení výstavby byl 1982. 

Na jednání svolaném na 2. prosince 1976 všichni zástupci zúčastněných stran 

brali největší zřetel na množství dopravy, která by mohla narušit chráněný zámecký 

park, ale po vzájemné dohodě se záměrem vystavět bramborárnu souhlasili.224 

Nově přistavěný objekt bramborárny se nachází uprostřed hospodářského dvora 

a v současné době je bez využití.225 

Dalším rokem přeměn v hospodářských budovách v parku byl rok 1985. 

V tomto roce navrhlo JZD Letohrad přeměnu budovy bývalých stájí226 a špýcharu227 na 

pěstírnu žampionů a sociální zařízení.228 

                                                             
220SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, ev. č. pom. 527, č. l. NAD 427, kart. 918. 
221SObA Zámrsk, f. Velkostatek Žamberk, Mapa č. 20. 
222Libor ČERNÍK, Žamberk – uvažovaná rekonstrukce zem. dvora v zámeckém parku na bramborárnu, 

Pardubice 1976. 
223HUBÁLEK, Připravovaná výstavby bramborárny, Zápis z jednání, Žamberk 1976. 
224HUBÁLEK, Připravovaná výstavba bramborárny, Zápis z jednání, Žamberk 1976. 
225Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
226budova umístěna na jihozápadním okraji dvora 
227třípatrová budova umístěna na jihovýchodním okraji dvora 
228Petr KOVAŘÍK, Stavební úpravy objektu býv. „Žambereckého dvora“, Projednání obecných zásad 

stavebních úprav, Lanškroun 1985. 
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Budova špýcharu měla i díky svému architektonickému charakteru zůstat stejná, 

bez větších stavebních úprav. Úpravy, které byly v tomto objektu možné, se týkaly 

velikosti oken v závislosti na nově budovaných podlažích a vrat v jihovýchodním 

průčelí, u nichž se dohlíželo hlavně na symetrické umístění v rámci celého objektu 

špýcharu.229 

Daleko větší stavební zásah do stavby se týkal bývalých stájí. Zde měla být 

vybudována pěstírna žampionů. S tímto účelem souviselo i rozšíření budovy na straně 

do parku, i do dvora a to o čtyři metry. Toto zvětšení bylo nutné pro manipulační 

chodby.230 

Stavební proměna bývalých stájí v žampionárnu se uskutečnila podle plánu. 

V současné době jsou tyto budovy ve vlastnictví barona Parishe. Budova žampionárny 

je v současné době využívána jako sklad.Její dřívější využití připomíná jen nápis 

„ŽAMPIONÁRNA“ na východním rohu budovy. 

9. 2 Empírové sluneční hodiny a kašna se sochou mořské panny 

Empírové sluneční hodiny a kašna se sochou mořské panny jsou jednou 

z posledních upomínek na dobu, kdy panství vlastnil baron John Parish mladší v 19. 

století.Empírové sluneční hodiny se nacházely v zámeckém parku a společně s kašnou 

se sochou mořské panny s rybou dotvářely romantické prostředí zámeckého parku. 

 Zatímco o kašnu a hlavně sochu mořské panny s rybou bylo v průběhu 80. let 

20. století pečováno, což nám dokládají zprávy o restaurování,231mramorové empírové 

sluneční hodiny se staly cílem vandalů, kteří záměrně tuto památku ničili. Nejprve 

někdo odcizil kovové části těchto hodin a posléze je shodil z mramorového podstavce, 

na kterém byly umístěny. Tento zásah způsobil, že se hodiny ve svém středu rozlomily. 

Ani po opravě hodin se však situace nezlepšila. Ničení hodin přetrvávalo až do 90. let 

20. století, kdy se baron Parish rozhodl sluneční hodiny do prostoru parku již nevracet a 

raději je uschoval mimo dosah veřejnosti.232 

 Již výše zmíněná kašna v zámeckém parku je v současnosti jedinou kašnou 

v celém zámeckém areálu. Ovšem nebylo tomu tak vždy. V rámci spisové dokumentace 

NPÚ v Pardubicích, související se zámkem v Žamberku, se nacházejí zmínky o dalších 

dvou kašnách, které se však do dnešní doby nedochovaly.  

                                                             
229tamtéž 
230tamtéž 
231Oldřich DRAHOTUŠSKÝ, Zpráva o restaurování pískovcového soklu pod sochou mořské panny 

s rybou, Praha 1988. 
232Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
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 Všechny byly vyrobeny z pískovce a měla různou velikost. Největší kašna byla 

umístěna na druhém nádvoří, přesně v místech kde dnes stojíbudova domova mládeže. 

Právě z důvodu stavby domova mládeže byla kašna odstraněna z prostoru druhého 

nádvoří. Co přesně se s jejími částmi stalo, není dodnes jasné. Je však velmi 

pravděpodobné, že pískovcové části použil někdo z okolních obyvatel jako stavební 

materiál. Další kašna měla menší rozměry než předešlá a nacházela se v centrálním 

prostoru hospodářského dvora v zámeckém parku. Ovšem i ta bránila nové výstavbě, a 

sice bramborárny. Na jednání týkající se výstavby bramborárny bylo doporučeno 

pracovníky KSSPPOP, aby se v souvislosti se stavbou projednalo i přemístění této 

pískovcové kašny a to na místo, kde bude sloužit svému účelu.233 Na toto doporučení 

zřejmě nebyl brán zřetel, jelikož se části kašny po jejím vyzvednutí z hospodářského 

dvora ztratily neznámo kam.234 

10. Prezentace zámku 

Prezentace zámku v Žamberku je v současné době uzpůsobena především 

potřebámStřední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk (dále jen SŠOŘS), která v 

budovězámku sídlí a udržuje ji v dobrém stavu.  

Dlouhou a zajímavou historii zámecké budovy v dnešní době prezentuje jen výletní 

okruh městem, v rámci kterého je u jihovýchodní části zámku umístěna tabule 

s krátkým popisem historie zámku a zámeckého parku. Tato tabule je v současné době 

ve velmi špatném stavu a údaje na ní nejsou historicky správné. 

Samotná SŠOŘS na svých internetových stránkách 235  prezentuje budovu zámku 

vedle fotografií i podle mne velmi zdařilou možností virtuálních prohlídek interiérů 

jednotlivých učeben nacházejících se v budově zámku.  

Prostřednictvím této aplikace si mohou nejen uchazeči o studium prohlédnout 

zachovalé valené klenby s lunetami, které zdobí většinu místností zámku, a jenž se staly 

jednou z mála do dnešní doby dochovaných připomínek architektonické historie 

zámecké budovy. 

Prezentace zámku prostřednictvím dalších institucí je různá. Například Městské 

muzeum v Žamberku prezentuje zámek a jeho historii v rámci mnoha kulturně-

                                                             
233HUBÁLEK, Připravovaná výstavba bramborárny, Zápis z jednání, Žamberk 1976. 
234Dle rozhovoru s baronem Johnem Marmadukem Parishem. 
235Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Úvodní stránka, Zámek.žamberk.cz [online]. [cit. 

2015/04/28] Dostupné z: http://www.zamek.zamberk.cz/. 
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vzdělávacích aktivit, v nichž se zaměřuje na město Žamberk, jehož je zámek 

neodmyslitelnou součástí. Při návštěvě muzea jsou prezentovány mnohé předměty 

z bývalého inventáře zámku. Vedle řady obrazů s portréty majitelů panství a dobového 

nábytku je zde k vidění, například nádherně vyřezávaná dřevěná skříň s loveckými 

motivy, která patří do majetku rodu Parishů. Již samotnou údržbou a prezentací tohoto 

inventáře mezi širokou veřejnost muzeum, dle mého názoru, napomáhá prezentaci 

zámku a jeho historie. 

Významným projektem, který přispívá nejen k prezentaci zámku, jsou Svátky dřeva. 

Tato žamberská událost se koná vždy v červnových dnech a společně s Městským 

muzeem v Žamberku se na jejím uskutečnění podílí vedle Města Žamberka i Střední 

škola obchodu, řemesel a služeb (dále jen SŠ OŘS).  V roce 2015 se uskuteční již 

patnáctý ročník této kulturně-společenské akce, která se od roku 2005 koná v prostorách 

zámku, zámeckých vnitřních nádvoří, ale i v zámeckém parku.Cílem Svátků dřeva je 

propojení řemesel pracujících se dřevem s širokou veřejností. Každý ročník je tematicky 

odlišný avšak neméně zajímavý. Vedle možnosti sledovat různé technologické postupy 

opracování dřeva zde mají návštěvníci možnost zakoupit i výrobky ze dřeva apod.236 

Město Žamberk prezentuje zámek a jeho historii již výše uvedeným Výletním 

okruhem městem a podporou Svátků dřeva.  

11. Současný stav 

V současnosti se budova zámku zcela přizpůsobila probíhající výuce v jejích 

prostorách. Ve vnitřních prostorách zámku můžeme vedle valených kleneb s lunetami 

nalézt i zrcadlové klenby, jako například v prvním patře severovýchodního křídla 

budovy, kde se v současné době nacházejí kanceláře učitelů a ředitelky školy. 

Dalším pozůstatkem historické architektury jsou pískovcové vstupní portály, které 

zdobí většinu dveří v budově zámku. Poslední upomínkou dřívějších časů jsou 

parketové podlahy. O nich máme zmínku v 60. letech 20. století díky již výše zmíněné 

umělecko-historické analýze. 237  V současné době se nacházejí parketové podlahyve 

většině zámecké budovy. Výjimku tvoří přízemí severovýchodního křídla u třetího 

nádvoří zámku, kde se v důsledku předchozích stavebních úprav nachází terasová 

                                                             
236Městské muzeum Žamberk, Svátky dřeva v Žamberku, Svátkydřeva.muzeumzamberk.cz [online]. [cit. 

2015/04/28] Dostupné z: http://svatkydreva.muzeumzamberk.cz/. 
237J. WAGNER. Žamberk – zámek, Umelecko-historická analýza, Pardubice 1962. 
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podlaha. Zástupce ředitelky školy, pan Ing. Petr Vlasatý, mi ale při mé návštěvě SŠ 

OŘS sdělil, že v budoucnosti škola plánuje renovaci této podlahy. 

Největší a do současné doby i poslední, zásah do vzhledu zámku byl proveden 

v rozmezí let 1989 – 1993, a to již výše uvedenou přístavbou budovy domova mládeže 

na jižní straně druhého nádvoří zámku. Jedná se o třípatrový montovaný, 

železobetonový objekt, který je opláštěný panely.238Tento objekt je v současné době 

využíván z větší části jako internát pro studenty střední školy. Jeho přízemní prostory 

jsou však přizpůsobeny praktické výuce oborů souvisejících s pohostinstvím. K tomuto 

účelu náleží kuchyňský provoz a jídelna, která pokračuje v přízemí do části zámeckého 

jihozápadního křídla, které navazuje na budovu domova mládeže. 

12. Pohled do budoucnosti 

Areál zámku, hospodářských budov i přilehlého zámeckého parku, který zdobí 

kulturní a umělecké pamětihodnosti v podobě kašny s litinovou sochou mořské panny s 

rybou, vodárenské věže, či pavilonu v podobě antického chrámku představuje, podle 

mého názoru neuvěřitelný potenciál do budoucnosti v rámci cestovního ruchu. 

Se souhlasem Parishů, současných majitelů zámeckého parku, by se v prostoru 

parku mohly pořádat například „Pohledy do minulosti“, kde by se dala skloubit bohatá 

historie zámku s přírodou. Mohlo by se jednat o procházky parkem v dobových 

kostýmech určité doby, které by seznamovaly návštěvníky s historií zámku a rodu, který 

zde v daném období působil. Vedle Bubnů z Litic, kterým vděčíme nejen za zámek, by 

se při takovýchto akcích dalo využít jako téma například hvězdárna v zámeckém parku 

a mnoho dalších. Při veškerých aktivitách v prostoru zámeckého parku se musí, 

z pochopitelných důvodů, dbát na ochranu zeleně, což je při větším rozměru případných 

akcí téměř nemožné. 

Co se týče hospodářských budov na prvním nádvoří zámeckého areálu, jsou stále 

v majetku Českých vinařských závodů, ale již řadu let jsou nevyužité a chátrají. Proto 

byl roku 2011 všemi uvítán projekt na rekonstrukci hospodářských budov na prvním 

nádvoří. Společnost KF DEVELOPMENT se společně s Českými vinařskými závody a 

Městem Žamberk domluvili na spolupráci při realizaci projektu na vybudování 

„kulturně-společenského centra města“, v rámci kterého bude vybudováno i důstojné 

                                                             
238Karel JEDLIČKA, Střední odborné učiliště, opravy budovy a modernizace SOU, Almanach k 50. 

výročí SŠOŘS v Žamberku, Webzdarma.cz[online]. [cit. 2015/05/03] Dostupné z: http://almanach-

ssorszbk.webzdarma.cz/05-3-historie-sou.htm. 
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bydlení pro seniory. Celý projekt má být navržen tak, aby se co nejvíce skloubila 

historická podstata staveb s jejich novým účelem.239 

Dle informací o projektu, které uveřejnila společnost KF DEVELOPMENT na 

svých internetových stránkáchbudou prostory bývalého pivovaru a administrativní 

budovy Vinařských závodů přeměněny na restauraci, společenský sál, centrální kuchyň, 

ordinace lékařů apod. Co se týče budovy bývalého skladu lahví, ta bude uzpůsobena 

seniorům a jejich ubytování. Dále se zde, dle výše zmíněného zdroje, plánuje umístění 

wellness centra a penzionu.240 

Na mou elektronickou žádost o bližší vyjádření k tomuto projektu společnost KF 

DEVELOPMENT bohužel nereagovala. S povolením Městského úřadu v Žamberku mi 

však byly poskytnuty informace o tomto projektu,241 z nichž vyplývá, že v současné 

době probíhá stavební řízení, ve kterém se řeší určité nedostatky na projektu.242 

Dle článku z 23. června 2014,zveřejněném na stránkách Orlického deníkupočítá 

investor (společnost KF DEVELOPMENT) v rámci dokončení části projektu týkající se 

domova pro seniory v budově bývalého skladu lahví s náklady až 100 milionů Kč. Tyto 

náklady by podle slov Jiřího Felixe, generálního ředitele společnosti KF 

DEVELOPMENT měla společnost zvládnout uhradit i bez dotací z Evropské unie. 

Druhou část projektu, tedy „kulturně-společenské centrum“ v bývalé administrativní 

budově Českých vinařských závodů, by bez dotační podpory zřejmě nešlo uskutečnit. 

Podle předběžného odhadu pana Jiřího Felixe, uvedeném v již výše zmíněném článku 

Orlického deníku, by mohl být projekt domova pro seniory dokončen v roce 2016.243 

V rámci tématu bakalářské práce jsem se chtěla přesvědčit o povědomí obyvatel 

Žamberka o historii zámku a jejich názorech na současnou prezentaci této kulturní 

památky. Za tím účelem jsem připravila anketu mezi obyvateli Žamberka, která byla 

                                                             
239Jiří K. RŮŽIČKA. Zámek v Žamberku se promění, nabídne bazén, dům pro seniory i sál. Pardubice. 

Idnes.cz[online]. [cit. 2015/04/28] Dostupné z: http://pardubice.idnes.cz/zamek-v-zamberku-se-promeni-

nabidne-bazen-dum-pro-seniory-i-sal-pb8-/pardubice-zpravy.aspx?c=A111116_1685979_pardubice-

zpravy_meb. 
240KF DEVELOPMENT, Domov pro seniory Žamberk, Realizované projekty, Kfdevelopment.cz [online]. 

[cit. 2015/04/27] Dostupné z: http://www.kfdevelopment.cz/projekty/realizovane/domov-pro-seniory-

zamberk/. 
241KUBOVÁ, Jitka: Poskytnutí informace, Městský úřad Žamberk, č. j. MUZBK-

9038/2015/PRAV,Žamberk 2015. 
242Jedná se například o nedostatečné osvětlení interiérů budoucího domova pro seniory kde, vzhledem 

k historickému charakteru stavby, nelze přizpůsobit velikost oken tak, aby propouštěly do interiéru více 

přírodního světla. 
243Redakce. Senioři by mohli bydlet v novém už za dva roky. In: Orlický deník.cz[online]. [cit. 

2015/04/27]. Dostupné z: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/seniori-by-mohli-bydlet-v-novem-uz-za-

dva-roky-20140622.html. 
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zaměřena převážně na studenty Střední školy obchodu, řemesel a služeb, která sídlí 

v budově zámku. 

Z celkového počtu osmdesáti dvou respondentů bylo 49 % mužů a 51 % žen. 

Většina respondentů (83 %) tvořila věkovou skupinu do třiceti let. 

Respondenti odpovídali na otázky, zda-li se zajímají o historii zámku  v Žamberku, 

co si myslí o prezentaci zámku jako kulturní památky mezi širokou veřejností. Dále zda 

vědí o projektu společnosti KF DEVELOPMENT a jaký mají názor na plánovaný 

projekt. 

Po analýze získaných odpovědí jsem dospěla k poznání, ževšeobecná znalost o 

historiizámku v Žamberka je velmi malá. S tím zřejmě souvisí i odpověď respondentů 

na další dotaz týkající se současné prezentace zámku. Ta je dle ankety dostatečná. 

Nemohu se proto ubránit názoru, že pokud by byla veřejnost více seznámena s historií, 

její mínění o prezentaci zámku by bylo odlišné. 

Prostřednictvím ankety jsem zjišťovala vedle historického povědomí i to současné, 

týkající se například projektu Domova pro seniory, který je uveden výše. Zde mne 

velmi překvapilo zjištění, že většina respondentů o tomto projektu neví. Je možné, že 

neznalost způsobil i fakt, že stavební práce do dnešních dnů nezačaly a prostory prvního 

nádvoří a hospodářských budov jsou stále v nezměněném stavu. Přes nedostatečnou 

informovanost o projektu však většina respondentů se záměrem projektu souhlasí a vítá 

využití budov na prvním nádvoří.  

Analýza odpovědí na anketu je zpracována v rámci uvedené výsledkové tabulky. 

 

 

 

  

Otázky 
Výsledky (v procentech) 

Kladné Záporné 

Zájem o historii zámku 34 66 

Současná prezentace zámku 78 22 

Povědomí o Projektu 17 83 

Názor na Projekt 68 32 
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ZÁVĚR 

Za cíl této práce jsem si dala celkové shrnutí údajů a skutečností, které se až 

dosud nalézaly v jednotlivých pracích mnoha autorů, ať již co se týká historie nebo 

stavebního vývoje zámku v Žamberku. Ve své práci jsem se snažila co nejpodrobněji 

analyzovat hlavně stavební vývoj zámku v jeho počátcích a následné změny, které 

způsobil režim v letech 1948 až 1989. 

Z historického hlediska jsem se v práci nejprve zaměřila na rod Bubnů z Litic, 

kteří zámek založili a za jejichž působení do roku 1809 dosáhl největšího rozvoje. 

Následně jsem se pokusila přiblížit všechny další majitele zámku a panství, kteří se 

nějakým způsobem zasloužili o současnou podobu zámku a přilehlého zámeckého 

areálu, z nichž jsem se zaměřila především na rod Parishů, který se do Žamberku 

navrátil po roce 1989 a sídlí zde do dnes. 

Při psaní této práce jsem vedle současné a historické literatury čerpala i 

z materiálů dostupných v Městském muzeu v Žamberku, jako například z genealogické 

tabule majitelů zámku v Žamberku, kterou vytvořil Jan Drocár. Bohužel mnoho 

současných autorů se ve svých závěrech na stavební vývoj zámku liší, což se odrazilo i 

v mé práci. 

Přínosem je snaha o historické uvědomění mezi obyvateli Žamberka a okolních 

vesnic a měst. Myslím, že bychom neměli zapomínat na historii daného objektu, ať již 

je veřejnosti běžně přístupný, či nikoli. Naši předci vykonali touto stavbou určitý svůj 

záměr a jakési poselství pro budoucí generace a to bychom měli mít stále na paměti.  

Zámek v Žamberku je dle mého názoru typickým příkladem nepochopení vize 

původních stavitelů. Není špatné památkově chráněné budovy využívat, ale v každém 

případě bychom v rámci našeho „užívání“ měli mít na paměti, že vše co změníme dnes, 

budou hodnotit ti, co přijdou po nás.  
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č. 2.: Mapa zámeckého areálu z roku 1816. V levé části zámek, vpravo Dvůr Park. 
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č. 3.: Mapa Žamberka z Františkova mapování Čech z let 1836 – 1852. 

 

č. 4.: Nákres severovýchodního průčelí zámku v Žamberku, kresba nálezů Jiří Slavík. 

 

č. 5.:Fotografie severovýchodního průčelí zámku.  
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č. 12.: Fotografie domova mládeže z 2. nádvoří zámku. 
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č. 14.: Fotografie barokního vstupního portálu v jihovýchodním průčelí. 
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č. 20.: Fotografie 3. nádvoří. 
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