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Zachráněný zámek 

 

Doslova encyklopedií architektonických slohů je zámek v Hrádku, nově zrekonstruovaný 
jako společenské, kulturní a ubytovací centrum. 

Záchrana historicky cenného zámeckého areálu, rozkládajícího se na místě původní tvrze ze 
13.–14. století, se datuje od roku 2000, kdy se majitelem a investorem stala společnost 
Šumavaplan, spol. s r. o., Praha. V té době byl z dnešního klenotu zdevastovaný objekt 
v havarijním stavu – zatékalo do něj, dřevěné části byly napadeny dřevomorkou, stropy 
zřícené, nosné zdi narušené, okna, dveře a podlahy buď chyběly, nebo byly nepoužitelné, 
nefunkční. (Již v roce 1979 se zřítila barokní věž, součást původního zámku). 

V první etapě „záchranných prací“ šlo tedy o zastavení devastace objektů v areálu včetně 
architektonických prvků a historických maleb, ve druhé pak o jeho oživení ve smyslu 
funkčního využívání a zároveň zpřístupnění veřejnosti. 

Zámecký areál tvoří dvě rovnoběžná jednopatrová a jedno nízké křídlo s renesančními prvky, 
uvnitř najdeme klenby s lunetami, gotický portál a železné dveře z 15. století. Nový zámek 
z roku 1731 s lunetovými poli české klenby má dvě kruchty, v parku dva renovované 
okrouhlé nízké bastiony (původně část opevnění) s protáhlou kuželovou střechou a kapličku 
se sochami sv. Václava a Jana Nepomuckého. K renesančnímu zámku z druhé poloviny 16. 
století s dochovanými štíty a klenbami, těsně přiléhá zámecký park s kašnou. 

Po deseti letech renovací tu vznikly exkluzivní ubytovací kapacity – pokoje jsou stylově 
vybavené podle historického původu např. ve stylu Ludvíka XV. a francouzského rokoka, 
tudorovské renesance i anglického chippendalu. A jak jinak na zámku – najdeme tu komfort 
královských apartmánů. 

Na český zámek patří především česká a staročeská kuchyně, kterou v moderní úpravě 
nabídnout kuchařští mistři ve stylové restauraci. 

Nechybí místa pro pořádání společenských a kulturních akcí, svateb, navštívit můžeme 
i muzejní expozici – muzeum Františka Pravdy, kněze a spisovatele, který strávil na zámku 



v Hrádku celý život jako farář v zámecké kapli, vychovatel a pedagog, nositel literární 
činnosti aj. 

K nejkrásnějším prostorám zámku patří restaurované sály – soudní, erbovní a svatební. 
Oživený stavební klenot, jehož interiéry jsou vybaveny prvky i nábytkem respektujícím daný 
architektonický sloh, nyní nabízí řadu možných využití: již zmíněné ubytování a stravování 
na vysoké úrovni, pořádání konferencí, kongresů (vybavení moderní interaktivní technikou), 
společenských setkání, firemních reprezentačních akcí, diváci ocení ojedinělé prostředí při 
nejen divadelních a hudebních pořadech ad. 

Veřejnosti zpřístupněna je přitom kromě komplexu hotelu, restaurace, společenských prostor 
a expozice muzea i zámecká kaple sv. Valburgy, která vzhledem k tomu že Hrádek vlastní 
kostel nemá, najde jistě bohaté využití. 

K revitalizaci tohoto kulturního dědictví, zasahujícího svým významem přes rámec našeho 
regionu, patří i obnova zámeckého parku a jeho otevření veřejnosti. Již nyní je pro každou 
letní sezónu připraveno „Zámecké kulturní léto“ s pestrou programovou nabídkou. 

Náročná rekonstrukce zámku i areálu je z větší části hotova, některé další úpravy budou 
probíhat již za provozu. Při procházce všemi dosud dostupnými místy je více než zřejmé, že 
ti, kteří se o záchranu památky zasloužili, jsou nejen odborníci na slovo vzatí, ale do práce 
vkládají i hodně osobního zaujetí a vůle vytvořit harmonii mezi vzkříšenou historií 
v současnosti a požadavky moderní doby na vysoké úrovni. 

Nakolik se tento záměr podařil, mohou zhodnotit návštěvníci už za týden, kdy po oficiálním 
slavnostním otevření 24. června bude „Společenské, kulturní a ubytovací centrum, Hrádek“ 
zpřístupněno. 

Záchrana hrádeckého zámku a přilehlých prostor si vyžádala, kromě času, vysoké odbornosti, 
pracovního nasazení a zaujetí samozřejmě nemalé finanční prostředky. Rekonstrukce 
takového rozměru by se, i vzhledem k významu z hlediska historických prvků a náročnosti při 
jejich obnově a zachování, pravděpodobně nemohla uskutečnit bez příspěvků z dotačních 
titulů. Projekt přeměny zdevastovaného zámečku podpořili finančně: Program záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, granty Plzeňského kraje a Regionální 
operační program Evropské unie NUTS II Jihozápad (Revitalizace a využití kulturního 
dědictví v rozvoji cestovního ruchu). 

Projektové a inženýrské práce zajistil Šumavaplan, spol. s r. o., středisko Sušice, dodavatelem 
staveb je firma Suk–stavby, s. r. o., Hlavňovice, dodavatelem interiéru firma MIRLAND, 
s. r. o., truhlářské práce provádělo Truhlářství Zdeněk Lísa z Hrádku. 
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