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Zámek Doksy 

 

 

1 Historie zámku 

1.1 Do roku 1945 

 

Značného významu dosáhly Doksy ve druhé polovině 16. století, kdy se staly centrem tzv. dokského 

panství, které vzniklo rozdělením bezdězského panství v roce 1553. Když jeho majitel Mikuláš Zajíc z 

Házmburku panství prodal v roce 1558 Kateřině z Hungerkoštu, manželce Adama Berky z Dubé, 

zdálo se, že Berkové rozšíří své rozsáhlé državy v severních Čechách. Ovšem nestalo se tak, neboť 

smrt byla rychlejší a ovdovělá Kateřina odkázala svůj majetek rovným dílem svým dětem. Tím se v 

roce 1566 dostalo dokské panství do držení Jana z Vartenberka a vidina scelených berkovských držav 

se rozplynula. A byl to právě Jan z Vartenberka, šikovný a prozíravý hospodář, který položil základy 

dnešního zámku, když „…buduje tu uprostřed skromných domů měšťanských stavení panské s 

dvorcem – základ pozdějšího zámeckého střediska v Doksech.“ (Zdeněk Kalista. Město mezi horami. 

Liberec : Severočeské nakl. 1969, s. 56).  

Jan z Vartenberka postupně od svých sourozenců vykoupil jednotlivé državy, panství rozšířil a scelil a 

v roce 1588 jej od císaře Rudolfa II. odkoupil. Královské, byť od časů Václava IV. zastavované zboží, 

se tak stalo majetkem Jana z Vartenberka a Doksy se staly poddanským městečkem. 

V roce 1595 se bezdězské panství vrací zpět Berkům, neboť Barbora z Lobkovic, vdova po Janu z 

Vartenberka, vstoupila ve stav manželský s Václavem Berkou z Dubé. Ten v roce 1619 vystavuje 

listinu, v níž potvrzuje Dokeským stará privilegia a rozšiřuje o další. Za to požaduje mimo jiné 

povinnost měšťanů pomáhat při stavbě zámku a dvora v Doksech. 

Zde může dojít k záměně s domem, který pravděpodobně nechal stavět otec Václava Berky, Adam 

(1558-1566)  a který byl označován jako „starý zámek v Doksích“, později zván Berkův dům, v němž 

sídlila Barbora z Lobkovic, manželka Jana z Vartenberka. Tento dům byl postupně přeměněn v 

hostinec, v němž musel šenkýř čepovat pivo z panského pivovaru. Berkův dům, zájezdní hostinec, byl 

zbourán v roce 1927 a na jeho místě byla postavena dnešní budova pošty. Tuto domněnku podporuje i 

zápis v městské dokské knize ze 2. poloviny 16. století, kde se mluví o domě paní Barbory z Lobkovic 

v jedné řadě s jinými dokskými domy – tedy nikoli jako o význačném panském stavení.  

Z výše uvedeného budeme považovat za zakladatele dokského zámku Jana z Vartenberka a dobu 

založení zámku konec 16. století. 

Václav Berka z Dubé se však ze svého rozsáhlého panství netěšil dlouho, neboť jako jeden z čelných 

představitelů českého stavovského odboje v letech 1618-1620 musel po nešťastné bitvě na Bílé hoře 

uprchnout ze země. Jeho zkonfiskovaný majetek koupil za babku Albrecht z Valdštejna a včlenil jej do 

svého frýdlantského vévodství. Po Albrechtově násilné smrti v únoru 1634 bylo ohromné 
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Valdštejnovo panství rozděleno mezi jeho vrahy. Doksko připadlo irskému plukovníkovi Walteru 

Buttlerovi. V roce 1638 panství přešlo díky sňatku Anny Marie z Donína, vdovy po W. Buttlerovi, do 

rukou Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu, pána velice krutého. Aby vykoupila jeho hříchy před tváří 

boží, nechala jeho druhá manželka Marie Františka z Vrtby založit v roce 1669 tzv. panský špitál, 

dnešní Památník K. H. Máchy. 

Valdštejnové získali Doksy opět v roce 1680 a až do roku 1945 byli jejich držiteli. Za jejich působení 

zámek zaznamenal několik rozsáhlých přestaveb (barokní ve druhé polovině 18. století, druhá spojená 

s modernizací interiéru (centrálním topení, vodovod a zavedení elektřiny na počátku 20. století), neboť 

si ho vybrali za své sídlo.  

Páter Angelus Valdštejn, který se na zámku v Doksech v roce 1931 narodil, vzpomíná: 

Rodiče bydleli v prvním patře středního křídla, kde byly také společenské prostory: velký sál, tzv. 

Plattensaal s krbem na straně dvora, jídelna a „modrý salonek“ na straně do zahrady. Z obou stran byly 

pracovní místnosti otce a matky s psacím stolem, v západní části byla jejich ložnice, na východní části 

další pracovní místnosti mého otce, kde stával také soustruh (tatínek byl vášnivý kutil) a dokola na 

podlaze byla miniaturní železnice – byla to naše hračka. 

My děti jsme všechny bydlely ve 2. patře, a to po dvou: malé děti uprostřed, větší na západě a velké na 

východě, jenže můj starší bratr dostal v roce 1938 jako třináctiletý chlap vlastní pokoj a já jsem zůstal 

ještě jako malý společně s mladšími sestrami. Samozřejmě další místnosti patřily vychovatelkám a 

služebnictvu, neboť v zámku bydlela nejen naše rodina, nýbrž také mnoho zaměstnanců. 

Západní křídlo s renesančním průčelím obsahovalo místnosti pro hosty, východní křídlo mělo mimo 

jiné dva velké sály, které se využívaly jenom tehdy, když bylo hostů hodně. A v přízemí, tam byla 

kuchyně a archiv. Všude, především v přízemí, bydleli zaměstnanci. 

Když začala druhá světová válka a všude bylo nutné šetřit, my všichni jsme se zmáčkli a obývali jsme 

jen západní křídlo včetně kuchyně, neboť pod ním bylo topení. Jen jedenkrát byl zámek reaktivován 

na 2-3 dny, a to bylo na svatbu mé sestry Aglay 7. března 1943. Byla to poslední slavnost v dokském 

zámku. 

V létě roku 1943 SS (přesně „Reichssicherheitshauptamt“) v Berlíně zabavila několik zámků v našem 

kraji, např. také v Mimoni a ve Stráži, a obsadila obě neobydlená křídla našeho zámku. Uložili tam 

tajný archiv a ubytovali rodiny vyšších činitelů SS z Berlína. Jen kaple ve věži a „železniční místnost“ 

nacpané nábytkem zůstaly naše a mohli jsme tam chodit přes obvod esesáků. 

 

1.2 V letech 1945 – 1963 

 

V roce 1945 byl majetek Valdštejnům zkonfiskován a Valdštejnové museli odejít z Čech.  

V roce 1952 byla v Doksech založena vojenská posádka a Vyšší škola důstojníků tankového vojska. 

Zakladatelem této školy byl generál plukovník Vladimír Janko, velitel československých tankových 

jednotek v SSSR během druhé světové války. Vyučovalo se na zámku a v klášteře Voršilek. 

Posluchači byli ubytováni v Bellevue a v budově dnešního zdravotního střediska na Továrním vrchu. 

V roce 1956 ministerstvo národní obrany – tanková a automobilová správa - rozhodlo zřídit z 

vojenského opravárenského podniku ve Šternberku Tankovou výzkumnou a zkušební stanici (TVZS) 

a umístit ji do valdštejnského zámku v Doksech, kde toho roku byla zrušena Vojenská škola 
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tankových techniků, protože k tankovým útvarům nastupovali první absolventi Vojenské technické 

akademie Antonína Zápotockého (VTA AZ Brno). 

V roce 1957 byla TVZS přeorganizována na Vědeckovýzkumný tankový polygon (VVTP) Doksy. 

V roce 1960 se VVTP reorganizuje na vojenské pracoviště s názvem Výzkumné zkušební středisko 

020 (VZS 020) Doksy. Vzhledem k narůstajícím úkolům již nevyhovuje dosavadní provizorní 

umístění v zámku. Proto se ještě téhož roku (1960) začíná budovat pro středisko na Břehyni nový 

moderní areál, do něhož se vlastní středisko přemísťuje v roce 1962. Vojáci tedy opouštějí zámek, 

v Doksech jim zůstává v užívání klášter Voršilek. 

   

1.3 V letech 1963 – 2012 

 

Když se ze zámku v roce 1962 odstěhovalo Výzkumné zkušební středisko 020 (VZS 020) Doksy, 

přešel zámek do vlastnictví ministerstva zemědělství. To zde v roce 1963 otevřelo střední odbornou 

školu – zemědělské učiliště. V roce 2000 bylo převedeno, jako všechny střední odborné školy, pod 

nového zřizovatele, jímž byl Liberecký kraj, a stalo se příspěvkovou organizací pod názvem Střední 

odborné učiliště zemědělské a Učiliště Doksy.  V rámci I. kola optimalizace se od 1. 9. 2007 sloučila 

škola na zámku se SOŠ Česká Lípa, Lužická ulice.  

V další vlně optimalizace byla k 1. 9. 2011 celá Střední odborná škola opět sloučena, tentokrát se 

Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v České Lípě, ulice 28. října. V Doksech je 

nyní odloučené pracoviště této střední školy. Vzhledem ke změně organizace výuky se do České Lípy 

přesunuly některé gastroobory a postupně by mělo dojít k centralizaci a přesunutí dalších oborů do 

České Lípy. Pro Liberecký kraj bylo využívání budovy zámku pro účely školy a domu mládeže 

neefektivní, a tak byly od září 2012 zbývající obory přesunuty do zadních budov v areálu zámeckého 

parku. Budovu zámku museli opustit také všichni nájemci, aby mohlo proběhnout zakonzervování 

celého objektu. Od srpna 2012 je zámek nabídnut k prodeji. 

Kulturní památkou je zámek od 3. 5. 1958  -  č. 27862/5-2880. 

Přehled držitelů a majitelů zámku 

Jan z Vartenberka   1566-1595 

Barbora z Lobkovic   1595-1607 

Václav starší Berka z Dubé  1607-1621 

Adam z Valdštejna   1622-1623 

Albrecht Eusebius z Valdštejna  1623-1634 

Walter Buttler    1634-1638 

Kryštof Fredinand z Heissensteinu 1638-1680 

Arnošt Josef z Valdštejna  1680-1708 

František Josef z Valdštejna  1708-1722 

František Arnošt z Valdštejna  1722-1748 
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Vincent z Valdštejna   1748-1797 

Arnošt Filip z Valdštejna  1797-1832 

Kristián z Valdštejna   1832-1858 

Arnošt Fr. Kristián z Valdštejna  1858-1904 

Arnošt Karel z Valdštejna  1904-1913 

Adolf z Valdštejna   1913-1930 

Karel z Valdštejna   1930-1945 

Stát - ????    1945-1952 

MNO – vojáci    1952-1963 

Ministerstvo zemědělství  1963-2000 

Liberecký kraj    2000-2012 

2 Stručný popis 
 

Celý objekt zámku i zámecká zahrada byly od roku 1945 minimálně udržovány. Je až s podivem, jak 

celý objekt těchto téměř 70 let vydržel, aniž doznal výraznější újmy.  

Celý areál zámku lze rozdělit do 4 skupin. Jde o vlastní trojkřídlý objekt zámku, zámeckou zahradu, 

vstupní vrátnici a objekt kotelny. Hospodářské budovy jsou v soukromém vlastnictví fyzických osob, 

budova tělocvičny a budovy v zadní části zámeckého parku (v současné době slouží většinou jako 

dílny pro SOU) nejsou zatím předmětem převodu či prodeje. Uvažuje se však, že do 2 let bude chtít 

Liberecký kraj tyto objekty rovněž nabídnout. V této studii se jimi nebudeme dále podrobně zaobírat. 

Budova zámku čp 183 a celý areál zámeckého parku, kašna, bazén, ohradní zeď s branou jsou od roku 

1958 kulturní památkou. V rejstříku NPÚ je zámek uveden pod číslem rejstříku: 27862/5 – 2880.  

 

Parcela % plochy Omezení památkové ochrany Specifikace 

Katastrální území Doksy u Máchova jezera 

425 100  Zámek čp. 183 

428/1 100  Zámecký park, kašna, bazén, ohradní 

zeď s branou 

428/2 100 Bez staveb Zámecký park 

428/3 100 Bez staveb Zámecký park 
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428/4 100 Bez staveb Zámecký park 

428/5 100 Bez staveb Zámecký park 

428/6 100 Bez staveb Zámecký park 

428/7 100 Bez staveb Zámecký park 

 

Plochy a objemy: 

 plocha kubatura 

 m2 m3 

   

I.P.P.-sklep 382,00 1 528,00 

I.N.P.-přízemí 2 137,90 9 620,51 

II.N.P.-1.patro 2 137,90 10 847,16 

III.N.P.-2.patro 967,07 4 448,51 

   

Celkem 5 624,87 26 444,18 

 

Podkroví  6 888,07 

 

2.1 Objekt zámku a ostatní stavby 

 

Vrátnice – jednoduchý přízemní objekt se stanovou střechou umístěný u vstupu do areálu zámku.  

Kotelna – je umístěna v severní části celého areálu. Jde o zděný objekt původní, elektroakumulační 

kotelny. Malá část je využita pro umístění nových plynových kotlů a zbytek budovy je nevyužitý a je 

zde ponecháno zařízení původní kotelny. Objekt kotelny je v majetku Libereckého kraje a s jeho 

převodem se zatím nepočítá. 

Zámek tvoří trojkřídlý objekt. Hlavní centrální budova je orientována k jihu, je třípodlažní. Nejstarší 

renesanční část je dvojpodlažní s původně obytným podkrovím, je orientována západním směrem a 

její jižní polovina je podsklepena. Třetí část zámku tvoří dvojpodlažní východní křídlo spojené 

s hlavní budovou věží, ve které byla umístěna zámecká kaple. Střechy zámku jsou sedlové kryté 

pálenými taškami na latích, v nedávné minulosti byla střecha provizorně opravována. Omítka a 

částečně i některé zděné prvky (hlavně u západní – renesanční části) jsou narušeny vodou a vyžadují 

opravu, toto se týká rovněž okapů, dešťosvodů a oplechování. Rozvody elektřiny jsou podle vyjádření 

pracovníků školy staré s AL vodiči. Topení v celém objektu je jednotrubkové rozdělené do okruhů po 

jednotlivých podlažích, v místnostech jsou ocelové, značně poškozené, konvektory. Původní místnosti 

jsou v prostorách určených pro ubytování a výuku rozděleny sádro-kartonovými přepážkami 

s ocelovými zárubněmi. Půdní prostory jsou nevyužívané a silně znečištěné ptačím trusem a jsou zde i 

zbytky původního akumulačního vytápění – dnes již bez funkce. Ve věži je umístěn původní hodinový 

stroj, je zarezlý a v současnosti nefunkční, nicméně není viditelně poškozen. 
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2.2 Zahrada a její součásti 

 

Zámecká zahrada  - její nynější podoba pochází z 20. let 19. století, bohužel některé scenérie jsou 

narušené nebo zcela zničené. Karel Hieke se v knize České zámecké parky a jejich dřeviny z roku 

1984 zmiňuje o druhové pestrosti parku. Nachází se v něm asi 23 jehličnatých a 63 listnatých druhů 

dřevin. Z jehličnanů je zajímavá sbírka borovic. Listnaté stromy jsou přímo před zámkem zastoupeny 

jedinečným exemplářem lípy velkolisté - se třemi srostlými kmeny, velkolistou lípou americkou, 

menším výběrem javorů i zdravých jilmů. 

 

V zahradě je umístěna naučná stezka „Máchova stezka“ realizovaná v roce 2010 OPS Máchovo jezero 

z prostředků Programu rozvoje venkova – osy IV. – LEADER. Celá zahrada (areál zámku) je oplocena 

zdí. Součástí parku je zahradní jezírko o průměru 11 m a kašna na nádvoří o průměru 11,5 m. 

3  Poslední využití zámku  
 

Posledních téměř 49 let byl zámek sídlem dokského pracoviště Středního odborného učiliště Česká 

Lípa. Po roce 2005 zde (v přízemí budovy) sídlila také Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero. 

Centrální budova - Hlavní vchod do celého objektu vstupní dvoranou s průchodem na nádvoří. V 1. N. 

P. jsou situovány kanceláře, sklady, sociální zařízení, šatny a obřadní síň. 2. N. P. sestává 

z kulturního sálu (rytířský sál), kanceláří, učeben, sociálního zařízení a chodby se schodištěm. Ve 

3. N. P. jsou situovány ubytovací místnosti, sociální zařízení, společenské místnosti, chodba a 

schodiště. 

Západní (renesanční) křídlo - Sklepení  je bez využití. V 1. N. P. jsou situovány učebny, kabinet, 

umývárny, kanceláře, chodby a schodiště. Ve 2. N. P. jsou ubytovací místnosti, společenská 

místnost, kancelář, sociální zařízení, chodba a schodiště. V podkroví je velká místnost bez využití. 

Východní křídlo - 1. N. P. je využito jako kuchyně, přípravna s nákladním výtahem, šatna, sklady a 

dílny. Ve 2. N. P. je situována jídelna s otevřenou terasou, společenská místnost, výdejna jídel, 

sociální zařízení, chodba se schodištěm a byt 2 + 1 se základním sociálním vybavením. Ve 

spojovací věži (ve 3. N. P.) je ubytovací zařízení včetně sociálního zařízení. 

4 Náklady na provoz SOU za roční období 
(září 2011 – srpen 2012) 

měsíc / rok 
elektřina plyn 

 kWh Kč m3 Kč 

     

09/2011 10 535 43 892,71 259 9 182,13 

10/2011 13 169 50 333,66 4 063 49 842,29 

11/2011 11 569 48 899,42 10 953 123 904,77 

12/2011 14 775 69 434,34 11 573 130 648,50 

01/2012 13 289 52 327,38 12 730 160 339,70 

02/2012 13 417 52 028,87 14 376 178 772,10 

03/2012 12 320 49 080,97 11 754 148 251,94 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_odborn%C3%A9_u%C4%8Dili%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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04/2012 10 065 44 640,30 8 085 105 763,44 

05/2012 8 672 42 312,93 0 12 148,61 

06/2012 7 532 40 886,81 0 12 148,61 

07/2012 2 906 33 632,32 0 12 148,61 

08/2012 2 625 32 132,83 0 12 148,61 

     

ROK 120 874 559 603 73 793 955 299,31 

 

Ceny jsou včetně DPH 

Spotřeba vody nebyla zjištěna. 

Podklady pro výpočet spotřeby byly poskytnuty SOU Česká Lípa. 

 

Elektřina je v objektu používána nejvíce ke svícení a ohřevu TUV. Hlavní využití zámku z  posledních 

desítek let jako škola a internát bylo na spotřebu elektřiny značně náročné (vysoká intenzita osvětlení 

v učebnách, celodenní vytížení kuchyně). Navíc žáci ubytovaní na zámku nebyli nijak motivováni 

k úsporám. SOŠ a SOU Č. Lípa je vlastníkem a provozovatelem vstupního transformátoru umístěného 

v objektu kotelny. V současnosti vlivem radikálního snížení odběru zde narůstají poplatky za tzv. 

jalový proud. Bezprostředně po rozhodnutí o způsobu využití objektu bude třeba vyřešit změnu 

přívodu elektrické energie např. přímým napojením na rozvody NN ve městě. 

 

Objekt je v současnosti vytápěn plynem ze samostatné kotelny. Ve vlastním objektu je topení 

rozděleno do samostatných okruhů po jednotlivých podlažích. Použit je jednotrubkový systém, tento 

systém je nepraktický, neefektivní, ale funkční. Do budoucna bude vhodné systém nahradit novým 

respektujícím nové využití celého objektu – rozdělení tepla a jeho měření. Stávající radiátory jsou ve 

špatném stavu a dle informace byly nedostatečně dimenzovány. Za neodebrání nasmlouvaného 

množství plynu je v současnosti účtováno cca 12 tis. Kč měsíčně. 

 

Poměrně vysoké náklady mají rozhodně spojitost s využitím zámku, který sloužil jako internát, škola, 

byla zde i kuchyně s jídelnou. Využití bylo celoroční, provoz kuchyně celodenní – ubytování a výuka 

mládeže, přičemž zámek má klasické vysoké stropy, byla zde velká spotřeba energií a velké úniky 

tepla. K tomu při rekonstrukci kotelny byly v zámku nevhodným způsobem vyměněny radiátory pro 

rozvod tepla - místo původních litinových byly instalovány deskové plechové konvektory, které byly 

nedostatečně dimenzovány, v současné době jsou téměř zdevastované a ani po estetické stránce do 

objektu zámku nepatří. 

5. Technický stav budovy 

a. Objekt zámku a ostatní stavby 

 

a) Vrátnice - Objekt je značně zdevastovaný a jeho další využití je zcela nejasné. Objekt je bez 

zdroje tepla - původní kotel ÚT byl demontován. 

b) Kotelna - samostatný objekt nově zbudovaný se zavedením elektrického akumulačního 

vytápění je umístěn v severozápadní části areálu. V současnosti jsou v jedné místnosti 

instalovány nové plynové kotle a zbytek budovy i s akumulačními zásobníky ponechány 

svému osudu. 



9 

 

c) Zámek - Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou cihelné a smíšené (kámen a cihly). Smíšené 

zdivo převažuje v 1. N. P. Vnitřní příčky jsou cihelné, dodatečně budované příčky jsou 

sádrokartonové.  

Stropy v1. P. P. a 1. N. P. tvoří cihelné klenby, stropy ostatních podlaží jsou dřevěné         

 trámové. 

 Krov je dřevěný valbový s taškovou krytinou na latích. 

 Okna v obvodových stěnách jsou dřevěná převážně dvojitá špaletová. 

 Dveře jsou dřevěné s dřevěnými zárubněmi. Dveře v sádrokartonových příčkách mají   

 ocelové zárubně. Vnitřní okna jsou jednoduchá dřevěná. 

 Podlahu v 1. P. P. tvoří betonová mazanina a cihly. V 1. N. P. tvoří podlahu kamenná   

 dlažba, palubky, v sociálních zařízeních a v kuchyni je keramická dlažba, v dílně je   

 betonová mazanina. 

Ve 2. N. P. a 3. N. P. jsou podlahy převážně parketové v současnosti pokryté PVC nebo 

koberci, v kulturním sále byla nově provedena vlýsková podlaha, v sociálních zařízeních je 

keramická dlažba. 

Schodiště objektu jsou převážně kamenná, dvoukřídlové schodiště do 3. N. P. je dřevěné. 

b. Zahrada a její součásti 

 

Zámecká zahrada je částečně udržovaná - lze předpokládat, že stromy budou vyžadovat odborné 

posouzení stavu a následné ošetření. 

Kašna i zahradní jezírko je v současnosti nefunkční.  

Oplocení areálu je zděné z cihel a kamene o síle zdiva 85 cm. Zdivo je místy narušené 

s opadanou omítkou. 

6. Nezbytné investice 

 

1. oprava střechy a okapů 

2. oprava fasády vč. říms a štítů 

3. vyčištění půdních prostor 

4. vybourání sádrokartonových příček 

5. u komerčních prostor dobudování vnitřního členění (např. sociálního zázemí u ubytovacích 

prostor) 

6. výměna elektroinstalace 

7. výměna vodoinstalace a odpadů 

8. rekonstrukce topení vč. výměny otopných těles a rozdělení na samostatné okruhy dle 

budoucího využití 

9. renovace podlah (odstranění krytin z parket) 

10. opravy a nátěry dveří a oken 

11. opravy vnitřních omítek a malby 

12. oprava a zprovoznění věžních hodin 

13. instalace zabezpečovacího systému, rozvodu TV a rozvodu internetu 

14. vybavení potřebným nábytkem 

15. údržba zámeckého parku 

 



10 

 

 Všechny práce týkající se předmětu památkové ochrany státu budou vykonávány v souladu 

s požadavky NPÚ. 

 Vnitřní rozvody budou odpovídat druhu využití jednotlivých místností. 

 

V r. 2004 byla realizována oprava střechy zámku na hlavním zámeckém traktu – v celkové částce 

788 025 Kč. Realizace této akce proběhla s přispěním Investičního fondu Libereckého kraje.  

 

Odhad nákladů na realizaci celkové opravy celého zámku: 

 

Položky V tisících Kč Poznámka 

Střecha 4 450 000 Cena nové střechy v případě 

potřeby 

Svislé konstrukce  2 550 000  

Opravy stropů     905 000  

Vnitřní omítky  4 916 000 kompletní 

Fasáda  2 717 000  

Podlahy  5 045 000 V přízemí kompletní 

Výplně otvorů     850 000  

Zemní práce       50 000  

Drenáže     225 000  

Ústřední topení – nové rozvody  2 400 000  

ZTI (zdravotně technická 

instalace) 

 3 569 000  

Truhlářské konstrukce  3 500 000  

Obklady  1 084 000  

Nátěry     290 000  

Elektromontáže  6 663 000  

Slaboproud  3 000 000  

Vzduchotechnika  5 000 000  

Výtah  1 500 000  

Venkovní úpravy  2 000 000  

   

Částka celkem 46 709 000  

Rezerva (15 %)   7 006 350  

Částka včetně rezervy 53 715 350  

DPH  20 % 10 743 070  

Částka celkem vč. DPH 64 458 420  

 

 

a. I. etapa (následující 2 roky) 

 

a) Revize střechy, krovů, okapů, částečná oprava střechy a okapů k zamezení dalších 

škod zatékáním vody do objektu 

b) Vyčištění objektu 

c) Vybourání sádrokartonových příček 
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d) Výmalba objektu – minimálně prostor k prvnímu využití 

e) Řešení vytápění prostor, které budou využívány již v první fázi (dle zvolené varianty 

řešení). Doporučujeme úpravu topného systému dle dispoziční specifikace objektu. 

Zde by měla být již v první fázi zadána odborné firmě studie alternativ topného 

systému. 

f) Instalace zabezpečovacího systému minimálně pro místnosti vybavené instalovanými 

historickými artefakty (možnost napojení na kamerový systém města Doksy, který se 

v současné době připravuje a bude realizován ve spolupráci se státní policií). 

V případě potřeby rozšíření rozvodů telefonu a internetu (v zámku bylo vzhledem 

k jeho dosavadnímu využití rozvedeno, nové rozvody nebo jejich rozšíření pouze 

podle využití jednotlivých prostor) 

 

V současné době je připraven projekt na restaurování dvou kamenných vstupů do zámku 

v Doksech. 

V 1. etapě je počítáno zejména se zprovozněním informačního centra nebo dalších 

prostor, potřebných pro provoz města a jeho organizací.  Současně ale musíme počítat 

s částečnou přípravou stavebních zásahů pro další pokračování oprav – sanace konstrukcí 

v okolí zprovozňovaných prostor a lokální oprava střechy. Rozsah zásahů – polovina 

středního traktu – částka cca 3 500 000 Kč.  

V první fázi by bylo vhodné provést rovněž orientační stavebně technický průzkum, který 

by přesněji specifikoval rozsah stavebních zásahů a případné dílčí doplnění průzkumů. Na 

základě tohoto průzkumu by byly blíže specifikovány jednotlivé etapy oprav zámku. 

 

 

Vyznačení možné první etapy prací 
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b. II. etapa – po r. 2015 

 

g) celková rekonstrukce nevyhovujícího jednotrubkového systému vytápění. Rozdělení na 

jednotlivé samostatné okruhy dle dalšího využití – zde možnost časového posunutí části 

rekonstrukce vytápění s rekonstrukcí dané části objektu 

h) renovace podlah, opravy a nátěry dveří a oken 

i) oprava fasády, říms a štítů 

 

Nové vytápění musí svým rozdělením na okruhy respektovat využití jednotlivých místností (částí 

objektu) a umožňovat oddělenou regulaci těchto okruhů, případně měření spotřeby tepla pro fakturaci 

konečnému odběrateli. U místností sloužících k prohlídce historického objektu bude nutno projednat 

s pracovníky NPÚ druh otopných těles nenarušujících historický ráz objektu (jako jednu z možností 

lze uvést zabudování otopné soustavy do zdi pod omítku např. 

http://www.pedotherm.cz/foto/volne_texty/soubory/33-1.PDF).  

Vytápěním, respektive temperováním, jednotlivých prostor a použitím nízkoteplotních systémů bude 

zároveň dosažena úspora nákladů za plyn. 

c. Dlouhodobá investice 

 

j) rekonstrukce vody a odpadů  

k) rekonstrukce elektroinstalace  

l) oprava a zprovoznění věžních hodin 

Současná spotřeba vody není známa. Při rekonstrukci objektu bude nutno použít moderní 

úsporné výtokové baterie a snížit spotřebu vody na nejnutnější minimum.  

Jako námět k zamyšlení se nabízí i zachycování dešťové vody ze střech, její filtrace a 

přečerpání do podkroví s následným využitím jako užitkové vody např. ke splachování WC. 

 

U nového využití částí využívaných městem - např. prohlídková trasa, městská knihovna, 

informační centrum – bude používáno výhradně úsporných zdrojů osvětlení.  

 

U částí, u nichž se předpokládá komerční využití - pronájem podnikatelským subjektům - lze 

předpokládat, že i zde bude využíváno úsporný spotřebičů. Ohřev TUV bude pouze v 

ubytovacích prostorách a v kuchyni, zde by bylo vhodné řešit úsporu energie i pomocí 

solárních ohřívačů. 

Další rekonstrukční práce lze provádět nezávisle a podle potřeby a možností investorů. 

 

Dle využití prostor budou jednotlivé prostory vybaveny v jednotlivých etapách vhodným 

nábytkem. 

 

Pozn. Pro ocenění rekonstrukčních prací doporučujeme rozdělit na sekce podle návrhu 

využití. Důvodem je možnost financování některých částí z privátních zdrojů. 

  

http://www.pedotherm.cz/foto/volne_texty/soubory/33-1.PDF
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d. Úpravy a údržba zámeckého parku 

 

Plocha k sekání trávy okolo zámeckého parku je zhruba 4 hektary. Současná cena za sekání je 0,90 

Kč, vč. sběru trávy a likvidace (1 m2). Jedna seč zámeckého parku vyjde na částku 43 200,-Kč včetně 

DPH. 

Údržba keřů a záhonů současně s touto sečí je 6 000,-Kč včetně DPH. Na úpravu keřů a záhonů při 

první seči je zapotřebí větší částky, tedy 36 000,-Kč včetně DPH.  

Při 7 měsících sekání je tedy souhrnná částka za úpravy a údržbu zámeckého parku cca 374 400,-Kč 

včetně DPH. 

Do této částky není zahrnuta údržba stromů. V případě této údržby se jedná o jednorázovou akci 

v řádu cca 400 000,- Kč. Na tuto částku je ale možné čerpat finance v rámci některého z dotačních 

titulů (krajské granty, OPŽP, nadace VIA apod.).  V každém případě bude zapotřebí nechat stromy 

aktuálně zhodnotit odbornými pracovníky. 

7. Návrh využití zámku 

 
Využití zámku je široké a umožňuje řadu kombinací. Varianty uvedené v této studii lze dále 

rozšiřovat a různě vzájemně kombinovat. Vždy však je nutno brát na zřetel nutnost pohybu osob 

v prostorách zámku, vzájemné působení jednotlivých způsobů využívání a v neposlední řadě i 

ekonomický dopad na vlastníka. 

Historické záznamy hovoří o tom, že po konfiskaci zámku v Doksech (podle dekretu prezidenta 

republiky č.12/1945) byl jeho bohatý mobiliární fond převážen do depozitářů řady státních hradů a 

zámků. Materiály zmiňují dvanáct takových míst. Do dnešních dnů se mnohé z těchto svozových 

fondů zachovalo. Například na nedalekém zámku v Zákupech je uložen tzv. grafický kabinet.  Byl 

to kdysi jeden z nejpozoruhodnějších interiérů zámku v Doksech. Jde o řadu historických 

grafických listů v jednotné panelové montáži, zdobících kdysi celoplošně jeden z dokských 

salonů. V současné době není tato unikátní dekorativní interiérová sestava ani na zámku v 

Zákupech zpřístupněna veřejnosti. Z památkového hlediska je návrat tzv. grafického kabinetu do 

místa svého původu – do zámku v Doksech bezpochyby žádoucí a vytvořila by zde unikátní 

lákadlo pro znalce i turisty. Jen některé z předmětů již byly využity v interiérových instalacích 

státních zámků. To je např. případ někdejšího valdštejnského zámku Duchcov. Mobiliář historicky 

související s rodem někdejších majitelů je např. uložen v depozitářích zámku Kozel a Mnichovo 

Hradiště. Ani rodový fond pražského Valdštejnského paláce není v úplnosti uplatněn v prostorách 

sídla Senátu. Některé jeho části jsou uloženy v depozitáři. Řadu takových předmětů by bylo 

možno případně využít na zámku v Doksech v interiérové instalaci. 

Při přípravě konkrétního plánu využití zámku v Doksech je třeba mít na paměti, že hrady a zámky 

s původním historickým interiérovým zařízením se dnes těší největšímu zájmu návštěvníků 

památek. 

Proto je z památkového pohledu nezbytné počítat s návratem podstatné části původního mobiliáře 

a tedy se zřízením památkové interiérové instalace. 

Za bližší prozkoumání stojí i informace o údajném umístění výtahu a jeho strojovny v menší věži 

v jihozápadní části zámku nebo v jejím sousedství. Výtah měl jezdit mezi přízemím a 1. patrem. 

Obnovení výtahu by rozšířilo přístupnost 1. patra pro imobilní občany a seniory. 



14 

 

Varianty využití: 

1. Tato varianta počítá s co největším komerčním využitím zámku při zachování jeho 

turistické hodnoty. V přízemí hlavní budovy a v západním křídle jsou prostory pro využití 

města, případně i k pronájmu dalším subjektům.  V 1. N. P. je hlavní náplní prohlídková 

trasa pro návštěvníky.  

Pozn.: ke komerčnímu využití je navrženo v samostatně přístupné části 2. N. P. a ve 3. N. 

P. pak např. ubytování, stravování a jednací sál pro „kongresovou turistiku“. Východní 

křídlo zámku, krom umožnění prohlídky bývalé kaple, je navrženo pro provoz stylové 

restaurace a ubytování správce – kastelána zámku. 

2. Tato varianta byla zpracována na základě požadavku umístnit v 1. patře centrální budovy 

knihovnu. V přízemí hlavní budovy je počítáno s umístěním vstupní kanceláře – 

informačního centra, obřadní síně, senior klubu a kanceláří pro různé městské organizace. 

Ve 2. patře tohoto křídla je dislokována prohlídková trasa. V podkroví západního křídla 

by v půdním prostoru mohla vyrůst výstavní expozice apod.  

Pozn.: Obě boční křídla jsou navržena k pronájmu podnikatelským subjektům na zřízení 

např. restaurace a ubytovacího komplexu.  

3. Varianta zahrnuje využití stávajícího objektu vrátnice (u vstupu do areálu) jako 

informačního centra. V přízemí hlavní budovy jsou místnosti určené k pronájmu 

organizacím města i pro případný další možný pronájem zájemcům. 1. patro je věnováno 

prohlídkové trase a dále pro umístění expozic – např. výstava věnovaná městu Doksy. 

Rytířský sál je možno vybavit replikami dobového nábytku a používat jej jako slavnostní 

sál (součást prohlídkového okruhu, obřadní síň, koncertní sál, ...). 2. patro je navrženo 

k umístění městské knihovny, tuto možnost je však nutno konzultovat se statikem 

s ohledem na zatížení podlahy.  

Pozn.: Obě boční křídla zámku jsou ponechána ke komerčnímu využití – pronájem. Jako 

příklad využití se nabízí stylová restaurace a ubytovací zařízení. 

Podrobné popisy variant jsou přílohou studie  

Všechny varianty přináší městu Doksy celou řadu výhod. Město Doksy a jeho příspěvkové organizace 

využívají ke své činnosti řadu objektů. V ulici Valdštejnská čp. 251 sídlí Městské kulturní středisko. 

V budově čp. 191 na náměstí Republiky sídlí ve třech místnostech infocentrum, v podkroví této 

budovy je pak depozitář knih. Tyto budovy by se mohly pro jiné účely alespoň částečně uvolnit 

(MěKS v ulici Valdštejnská a prostory v budově čp. 191 na náměstí) a organizace by se přemístily do 

budovy zámku. Tímto by městu vznikla nemalá úspora, která by byla využitelná právě v zámecké 

budově. 

Současné spotřeby jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Provozní náklady v budovách organizací města Doksy v r. 2012 (v Kč) 

 Plyn (topení) elektřina voda Náklady 

celkem 

MěKS 114 505,-    58 474,-    9 051,- 182 030,- 

IC   34 053,-    33 126,-       978,-   68 157,- 
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Náklady celkem 148 558,-    91 600,-  10 029,- 250 187,- 

 

Další výrazná úspora nákladů by vznikla od začátku r. 2017, kdy by se z budovy – podkroví 

Valdštejnské ulice do budovy zámku dalo přemístit Muzeum Čtyřlístek. (11. 12. 2016 končí doba 

udržitelnosti projektu na tuto muzeum a bude možné jej přesunout). Z uvedené tabulky a současně 

pohledu do tabulky nákladů SOU Česká Lípa na budovu zámku (se spotřebami daleko vyššími kvůli 

využití zámku jako výukového střediska s domovem mládeže a kuchyní s celodenním provozem) je 

zřejmé, že náklady na spotřeby města Doksy by se přemístěním organizací do budovy zámku a 

využitím jeho dalších významných prostor (sály, obřadní síň, aktivity organizací a spolků) pro potřeby 

města staly ekonomičtějšími. Nehledě na případné pronájmy soukromým firmám, které by si spotřebu 

energií hradily samy v plné výši. 

 

 

Vize 

Již v současné době víme o řadě zájemců, kteří by chtěli zámek využívat k širokému množství aktivit, 

např. kulturní i sportovní akce, soustředění umělců, dřevosochařů, pořádání výstav apod. 

Některé prostory pak bude možno v blízké době pronajmout soukromým podnikatelům – může to být 

např. vinárna, restaurace, řemeslné dílny, kuchyně, hotel s využitím pro kongresovou turistiku atd.).  

Místo hrazení pronájmu by se pak soukromí podnikatelé mohli finančně podílet na rekonstrukcích 

svých pronajatých prostor, čímž by rovněž došlo k úspoře finančních prostředků města. 

Při úvahách o využití zámku je důležité zmínit fakt, že při pronájmu některých zámeckých prostor 

budou nájemci potřebovat vytvořit nová pracovní místa, což přispěje k nárůstu pracovních míst a 

příležitostí v Doksech a okolí (např. práce v kuchyni, jídelně, při úklidu objektu, kastelán-správce 

zámku, v restauraci, vinárně, ubytovacích prostorech, na recepci nebo i v řemeslných dílnách.  

8. Možnosti financování 
 

Při úvaze o možnostech získání finančních zdrojů pro realizaci nutných oprav i rekonstrukce prostor 

zámku v Doksech k novému využití je třeba mít na paměti, že se v současné době nacházíme na konci 

jednoho plánovacího období získávání finančních prostředků z EU a v r. 2013 – 2014 nastane příprava 

dalšího plánovacího období 2014 – 2020. 

České programy by měly zůstat zachovány v původním rozsahu. 

 

a) Současné možnosti získání finančních prostředků: 

 Norské fondy - Zachování a revitalizace kulturního dědictví 

Základní podmínky 
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Příjemci podpory mohou být instituce zřizované státem, územními samosprávnými celky, církevními 

právnickými osobami a obcemi, dále právnické osoby spravující kulturní památky (s min. 3letou 

historií) 

Výše podpory na projekt od 170.000 do 1.200.000 EUR 

Předpokládáno je vyhlášení dvou výzev k podávání žádostí s cca 12měsíčním odstupem, první výzva v 

r. 2012, druhá v r. 2013. 

Realizace a financování vybraných projektů v letech 2013 – 2016 

Podporované aktivity – Ochrana, obnova a prezentace movitého a nemovitého kulturního 

dědictví  

• Nemovitých kulturních památek, národních kulturních památek a památek UNESCO (zejména 

jejich konzervace, restaurování, regenerace a jiné vhodné a orgány památkové péče schválené zásahy) 

• Sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy zanesených v Centrální evidenci sbírek 

(zejména inovativní přístupy k prezentaci movitého kulturního dědictví, dále restaurování a 

konzervace vlastních sbírkových předmětů a sbírek) 

• Písemného kulturního dědictví (zejména digitalizace dokumentů, odkyselení svazků 

postižených degradací dřevitého papíru, zhotovení ochranných obalů, průzkumy stavu knižních sbírek 

a restaurování a konzervace historických a vzácných knihovních fondů) 

• Filmového kulturního dědictví (zejména digitalizace a restaurování) 

Kritéria výběru projektů (nemovité kulturní dědictví) 

• Druh kulturního statku / stupeň památkové ochrany 

• Obnovu památky posoudil příslušný orgán památkové péče a vydal závazné stanovisko 

• Dokončený stupeň projektové přípravy 

• Poznání hodnot památky – pro památku je proveden průzkum vztahující se k předmětu 

projektu 

• Příjemce prostředků má pro realizaci odborné a technické předpoklady 

• Realizace projektu přináší přidanou hodnotu ve formě inovativních postupů, zvyšování 

odbornosti/kvalifikace, interdisciplinární a mezinárodní spolupráce, uplatnění tradičních dovedností 

• Navržený způsob obnovy památky v co největší míře používá postupy a prostředky, kterými 

památka vznikla (historické postupy, technologie, materiály) 

• Obnova vyváženě spojuje uchování hodnot památky a udržení živé funkce památky včetně 

zpřístupnění veřejnosti 

Z finančních mechanismů EHP a Norska bylo ve třech výzvách v prioritě 1 – Uchování evropského 

kulturního dědictví dosud zrealizováno 58 projektů, za 82 974 448 eur. Tato částka tvoří 51 % 

z celkové alokace na všechny prioritní oblasti. 
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Z našeho okolí byly prostřednictvím finančních mechanismů EHP a Norska realizovány např. 

následující projekty: 

 

Liberecký kraj: 

Projekt Částka (v eurech) 

Obnova židovské synagogy Turnov 280 010,- 

Expozice muzea v památkově chráněném objektu 

čp. 1 - Jilemnice 

927 189,- 

Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu v 

Čechách 

349 876,- 

Státní zámek Sychrov – oprava oranžérie 422 656,- 

  

Ústecký kraj: 

Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní 

památky zámek Šluknov 

349 997,- 

Obnova a restaurování východního křídla zámku 

Nový Hrad v Jimlíně 

254 160,- 

Městský hrad Úštěk 358 737,- 

Revitalizace a úpravy zámeckého parku - 

Šluknov 

386 872,- 

 

Souhrn všech realizovaných projektů na následujícím odkazu:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fmn_projekty.html 

 Havarijní program  -  Ministerstvo kultury 

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v 

havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. 

restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a 

zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy):http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm 

V rámci tohoto programu jsou poskytovány finanční prostředky v od 120 000,-Kč, ale v řádu max. do 

500 000,-Kč na nejnutnější opravy – např. střechy, krovů, statické zabezpečení apod. Podíl vlastníka 

činí minimálně 40 %. V Libereckém kraji byly na rok 2012 přislíbeny tyto dotační prostředky: 

Místo Objekt Využití prostředků Částka (v Kč) 

Blíževedly kovárna č.p. 94 oprava krovu a střechy 300 000 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fmn_projekty.html
http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm
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Kořenov 
ozubnicová železnice Tanvald - 

Kořenov 
statické zajištění  300 000 

Andělka kostel sv. Anny oprava krovu a trhliny klenby 250 000 

Liberec kostel sv. Kříže 
oprava krovu, střechy a 

klempířských prvků 
250 000 

Dubnice kostel Narození Panny Marie oprava krovu a střechy 200 000 

Luka zemědělská usedlost č.p. 1 oprava krovu a střechy 200 000 

Sloup v 

Čechách 
kaple sv. Jana Nepomuckého oprava krovu a střechy 200 000 

Desná v 

Jizerských 

Horách 

areál kostela Nanebevstoupení 

Páně 
oprava střechy 200 000 

Loučky kostel sv. Antonína oprava krovu a střechy 200 000 

Frýdlant fara č.p. 945 
oprava střechy a klempířských 

prvků 
150 000 

Heřmanice venkovský dům č.p. 6 oprava střechy 150 000 

Jablonné v 

Podještědí 
kostel sv. Vavřince a Zdislavy oprava krovu 150 000 

Rynoltice kostel sv. Barbory oprava krovu 150 000 

Blíževedly sýpka 
obnova historického krovu, 

pavlače a zastřešení 
100 000 

Brniště dům čp. 14 oprava roubených konstrukcí 100 000 

Krompach 
kostel Čtrnácti Svatých 

pomocníků 
oprava krovu a střechy 100 000 

Krásná kostel sv. Josefa oprava střechy věže  100 000 

Černousy 
hospodářský dvůr bývalého 

zámku 

oprava krovu, střechy a 

klempířských prvků 
100 000 

Bradlecká 

Lhota 
mlýn čp. 41 

oprava vyzdívky v prostoru 

mlýnského kola 
100 000 

 

 

 Program záchrany architektonického dědictví – Ministerstvo kultury 

Program je systémové řešení účasti státu na záchraně nejcennější části architektonického dědictví, jako 
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jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, včetně historických zahrad a parků, kostely, radnice, obranné městské 

a pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, které byly prohlášeny světovými památkami UNESCO, 

národními kulturními památkami nebo kulturními památkami. Je dlouhodobým programem zachování a 

obnovy ohrožených nemovitých kulturních památek a jejich vhodného využití, jako významné složky 

kulturního, sociálního, ale i ekonomického rozvoje území a celkové kvality životního prostředí.  

 

Příklady schválených příslibů na rok 2012: 

 

Místo  Kraj Objekt Realizované aktivity 

Částka (v 

Kč) 

Pěnčín Liberecký Kittelův dům č. p. 10 

obnova střešní krytiny vč. klempířských 

prvků, oken v podkroví, obnova černých 

kuchyní, komínových těles 
800 000 

Přepeře Liberecký Budova fary 

obnova parapetů, čelního a zadního 

schodiště, čuček, statické zajištění a 

obnova komínů 
420 000 

Stráž pod 

Ralskem Liberecký Zámek Vartenberk 

dokončení statického zabezpečení, 

konzervace a ošetření ohrožených prvků 

zámku a zámeckého mostu 
420 000 

Syřenov Liberecký Hrad Kumburk 

oprava a statické zajištění zdi okružní 

hradby mezi Velkou a Okrouhlou věží 
400 000 

Turnov 

(Mašov) Liberecký 

Hrad Valdštejn (Nový 

palác) 

záchranné zajištění skalního masivu třetího 

skalního bloku (7 oblastí) 
420 000 

Zákupy 

(Brenná) Liberecký 

Kostel sv. Jana 

Křtitele 

oprava krovu, střechy a klempířských 

prvků lodi, oprava krovu, střechy a omítek 

věže 
91 0000 

Jimlín Ústecký Zámek Nový Hrad 

obnova interiéru (podlahy) 2. a 3. NP 

jižního křídla na 3. nádvoří 
420 000 

Litvínov Ústecký Zámek  

obnova interiérů SZ křídla (hlavní sál), 

restaurování  
600 000  

Úštěk  Ústecký 

Hrad Úštěk (hlavní 

palác) 

obnova vnějších a vnitřních omítek 

hlavního paláce, schodišťové věže, objektu 

správce vč. vstupní brány 
700 000 

Úštěk 

(Konojedy 

u Úštěku) Ústecký 

Kostel Nanebevzetí P. 

Marie 

statické zajištění, obnova klempířských 

prvků, osazení kříže 
1 000 000 

Úštěk 

(Konojedy 

u Úštěku) Ústecký Zámek obnova fasád a oken  
1 000 000 

Brandýs 

n.Labem-

Stará Středočeský Zámek  

zámek-obnova fasád vč. restaur. sgrafit a 

kamen. prvků II. etapa 
420 000 
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Boleslav 

Březno Středočeský Zámek 

obnova fasád včetně výplní oken a dveří, 

klempířských prvků, restaurování, 

odvlhčení a odvodnění 
920 000 

Buková u 

Příbramě Středočeský Zámek kompletní rekonstrukce stropů v 2. NP 
42 0000 

Buštěhrad Středočeský Zámek 

obnova západního křídla vč. statiky kleneb 

a stropů, omítky, podlahy, výplně otvorů 
820 000 

Český 

Šternberk Středočeský 

Hrad Český Šternberk 

(severní parkán a 

dolní zámek) 

statické zajištění, obnova a konzervace 

severního parkánu vč. zahrady a obnova 

fasád dolního zámku 
420 000 

Dobříš Středočeský Zámek 

obnova oranžérie, skleníku a navazujících 

objektů 
520 000 

Koleč Středočeský Zámek s kaplí 

oprava krovu, stropu, střechy a věžičky, 

klempířských prvků, klenby nad 

presbytářem, kamenného kříže, podhledu v 

lodi a odvodnění kaple 
1 000 000 

Kolín Středočeský 

Kostel sv. 

Bartoloměje 

restaurování interiéru kaplí a přilehlých 

prostor, obnova venkovního pláště trojlodí 

vč. restaurování vitrážových oken, 

dokončení oprav dlažby interiéru 
2 000 000 

 

b) Možnosti dotací na rekonstrukci a zvýšení využitelnosti zámku v Doksech po r. 2014 

Na příští plánovací období bylo navrženo několik operačních programů, v jejichž rámci lze realizovat 

akce a aktivity – ať již „měkké“ (školení, semináře, vzdělávací aktivity), tak „tvrdé“ – obnovy, opravy, 

výstavba budov, infrastruktury, obnova kulturního dědictví apod. 

Jedná se o operační programy, které budou realizovány také prostřednictvím místní akční skupiny 

LAG Podralsko - metodou LEADER. Finanční prostředky na tuto metodu budou vyčleněny v rámci 

většiny pro toto období připravovaných operačních programů a budou se pohybovat v řádu desítek 

milionů Kč. 

Pro zámek v Doksech se jako pravděpodobně vhodné k využití jeví dva z těchto 

předpokládaných operačních programů: 

• Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvoj 

V oblasti kultury by měla být podporována zejména ochrana, propagace a rozvoj kulturního dědictví 

nadnárodního či národního významu (národní kulturní památky, památky zapsané do seznamu 

UNESCO). 

• Program rozvoje venkova řízený ministerstvem zemědělství 
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Tento program bude podobně jako v současném plánovacím období obsahovat opatření „Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ i program LEADER. 
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příloha č. 1 

Návrh využití zámku Doksy Varianta č. 1 

popis návrhu 

 

Přízemí 

V přízemí vlevo ve vstupní hale je umístěno IC, pokladna pro turistickou prohlídku zámku. K tomuto 

přiléhá i skladová místnost. Přes chodbu je umístěno WC pro turistické návštěvníky. (v plánku tmavě-

modrá barva) 

Komerční využití - Ve východním traktu objektu je umístěna kuchyně a skladovací prostory. Dle 

prostorových požadavků lze místnosti v severní části využít jinak – např. stylová restaurace, sklad 

nářadí k údržbě parku a další. Kuchyně bude zásobovat (stávajícím výtahem) jídelnu v 1. patře. Na 

nádvoří zámku by bylo výhodné umístit venkovní „restauraci“ – tato varianta musí být diskutována 

s pracovníky památkové péče. (v plánku označeno hnědě - kuchyně) (v plánku označeno oranžově – 

restaurace) 

V centrální budově jsou místnosti věnované potřebám města. Jako návrh je obřadní místnost, městská 

knihovna, výstavní sály, pronájem jiným organizacím,… (v plánku označeno červeně) 

Komerční využití - V západním, renesančním traktu objektu jsou vyčleněny místnosti pro tradiční 

rukodělné řemeslníky. Zájemci z řad místních výrobců (košíkář, hrnčíř, malíř skla,…) si za symbolický 

pronájem pronajmou místnost, kde pak vyrábí své výrobky před očima návštěvníků a mají možnost na 

místě své výrobky prodat. Tato aktivita vhodně doplní nabídku pro turisty a rozšíří ji pro zájemce o 

„pouhou“ prohlídku historických místností.  

 

Podle zájmu řemeslníků a podle potřeb města je tato část variabilní, tj. může sloužit i k jiným účelům 

(např. výstavní prostory, nebo pronajmout pro kancelářské využití). (v plánku označeno žlutě) – 

červenou a žlutou oblast lze vzájemně spojovat a měnit dle aktuální potřeby. 

K předcházející aktivitě je připojeno sociální zázemí (WC, sprchy a úklidová místnost). (v plánku 

označeno světlemodrou) 

I.  patro 

V hlavním traktu objektu je umístěna prohlídková trasa zámku. Přístup je řešen ze vstupní haly v 

přízemí přes nádvoří schodištěm ve východní části (ve věži). Po prohlídce odcházejí návštěvníci 

centrálním točitým schodištěm. K prohlídkové trase v centrální části lze připojit sál ve východní části 

a ve vstupní věži (II. patro) bývalou kapli. Podle možností daných množstvím vráceného mobiliáře 

(současně umístěného v zámku Koloděje) lze v této části instalovat i výstavu (historie Doks, tvorba 

umělců v Doksech atd.). Při přebytku nábytku lze tento použít v reprezentačních místnostech města 

(např. obřadní síň). (v plánku označeno tmavě-modře) 

Komerční využití: Ve východní části je umístěna jídelna spojená s kuchyní stávajícím nákladním 

výtahem v místnosti pro výdej jídla a umývárnou nádobí. Je na zvážení možnost využití této části jako 
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restaurace – stravování pro ubytované hosty. Na jídelnu přímo navazuje prostorná terasa s možností 

stolování v letních měsících. (v plánku označeno hnědě) 

V severní části tohoto traktu je samostatným schodištěm přístupný byt správce objektu – kastelána. 

Zde se domníváme, že je vhodné, aby byl objekt alespoň v minimální míře trvale obydlen a přítomnost 

kastelána tlumila možnost vandalizmu nebo vloupání. (v plánku označeno červeně) 

Západní historický trakt objektu je rovněž myšlen pro komerční využití – může zde být umístěno devět 

pokojů pro ubytování hotelového typu. (v plánku označeno žlutě) 

II. patro 

Komerční využití - v centrální části objektu je umístěno devět pokojů pro ubytování hotelového typu. 

Samostatný vstup do středních místností bude nutno řešit oddělením chodby.(v plánku označeno žlutě) 

V této části budovy je umístěn jednací sál. Návrh vychází z předpokladu snahy města využít objekt i 

mimo hlavní turistickou sezonu, a to formou „kongresové turistiky“. Přístup do jednacího sálu je 

umožněn hlavním točitým schodištěm. K rozšíření možností jednání lze využít i menší sál ve východní 

budově v I. patře. (v plánku označeno červeně) 

V podkroví západní budovy navrhujeme zřídit turistickou ubytovnu. Pokud by pracovníci NPÚ 

souhlasili s prosvětlením prostor, bylo by možné vybudovat zde i ubytování vyšší kategorie. (v plánku 

označeno oranžově) 

Sklepy 

Komerční využití - část západního – renesančního křídla je podsklepena. Klenuté stropy a skutečnost, 

že zde Valdštejnové měli svou vinotéku, přímo vybízí k umístění vinárny.  

Další možné využití je rozšíření prohlídkové trasy a zřízení hladomorny a místností k výkonu práva 

útrpného.  

Závěr 

Celkové využití objektu zámku v Doksech bylo pojato z pohledu snahy města Doksy o udržení 

historického objektu jako významného centra města, zvýšení prestiže města, doplnění nabídky pro 

návštěvníky města, rozšíření nabídky pro návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezónu a snahou po 

minimalizaci ztrátovosti provozu. 

Zvýšení nabídky turistického ruchu jednoznačně splňuje zpřístupnění prohlídkové trasy v zámku, 

který byl dlouhá léta pro běžného návštěvníka této významné turistické lokality uzavřen a bude jistě 

velkým lákadlem. Další zajímavou nabídkou pro turisty budou i expozice rukodělné výroby tradičních 

řemesel (zřízení malých dílen s ukázkou výroby, výstava hotových výrobků a přímý prodej). 

Prestiž města se zvýší samotným vlastnictvím zámku a možností pořádání nejrůznějších akcí přímo 

v budově zámku i jeho nejbližším okolí – v zámeckém parku. Nabídka možnosti pořádání 

nejrůznějších koncertů, kongresů, školení a seminářů zvýší celkový zájem o Doksy a povědomí o 

možnostech zdejšího regionu i po stránce letní turistiky. Za uvážení stojí i umístění obřadní síně do 

prostor zámku, samozřejmě by bylo vhodné tuto stylizovat do historizujícího stylu. Svatba, vítání 

občánků i přivítání významného hosta by pak bylo neopakovatelným zážitkem. 
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Komerční využití – např. restaurační a ubytovací služby umožní pořádání vícedenních akcí a zároveň 

spolu s vybranými (byť minimálními) nájmy výrazně sníží celkové náklady na provoz objektu zámku. 

Celkové náklady na rekonstrukci lze snížit pronájmem funkčních částí objektu. Smluvně je možné 

zajistit investování nájemcem a postupným „odbydlením“ investované částky.  

K takovým způsobem zrekonstruovaným částem může patřit např. kuchyně s restaurací, sklepní 

vinárna, ubytovací a kongresové místnosti a rovněž místnosti pro řemeslnou výrobu. 
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příloha č. 2 

Návrh využití zámku Doksy Varianta č. 2 

popis návrhu 

 

Přízemí 

V přízemí vlevo ve vstupní hale je umístěno IC a pokladna pro turistickou prohlídku zámku (funkční 

náplň pro tyto prostory lze měnit dle aktuální potřeby). K tomuto přiléhá i skladová místnost. Přes 

chodbu je umístěno WC pro turistické návštěvníky. (v plánku tmavě-modrá barva) 

V centrální budově jsou místnosti věnované potřebám města. Jako návrh je obřadní místnost, 

organizace zřízené městem apod. … (v plánku označeno červeně) 

Komerční využití: ve východním traktu objektu je umístěna kuchyně, skladovací prostory a zámecká 

restaurace. Kuchyně bude zásobovat (stávajícím výtahem) i jídelnu v 1. patře. Na nádvoří zámku by 

bylo výhodné umístit venkovní „restauraci“ – tato varianta musí být diskutována s pracovníky 

památkové péče. (v plánku označeno hnědě - kuchyně) (v plánku označeno oranžově – restaurace) 

V západním, renesančním traktu objektu jsou místnosti určené k pronájmu (např. ubytování 

hotelového typu) (v plánku označeno žlutě). 

První patro 

V hlavním traktu objektu je umístěna městská knihovna a kanceláře knihovny. (v plánku označeno 

světle-modře) 

Komerční využití: Ve východní části je umístěna jídelna a společenská místnost spojená s kuchyní 

stávajícím nákladním výtahem v místnosti pro výdej jídla a umývárnou nádobí. Na jídelnu přímo 

navazuje prostorná terasa s možností stolování v letních měsících. (v plánku označeno hnědě) 

V západním historickém traktu objektu je umístěno 9 pokojů pro ubytování hotelového typu. Případný 

pronájem by měl být spojen s pronájmem přízemí tohoto křídla (v plánku označeno žlutě) 

V severní části tohoto traktu je samostatným schodištěm přístupný byt správce objektu – kastelána. 

Zde se domníváme, že je vhodné, aby byl objekt alespoň v minimální míře trvale obydlen a přítomnost 

kastelána tlumila možnost vandalizmu nebo vloupání. (v plánku označeno červeně) 

Druhé patro 

V centrální části objektu je umístěna prohlídková trasa zámku. Předpokládá se odstranění dodatečně 

vybudovaných sádrokartonových příček a navrácení původní dispozice místností. Na prohlídkovou 

trasu navazuje i prohlídka bývalé zámecké kaple ve východním křídle zámku (v plánku označeno 

žlutě) 

V podkroví západní budovy navrhujeme zřídit výstavní prostory. Možnost přemístění expozice muzea 

Čtyřlístku, vytvoření výstavní galerie, ... (v plánku označeno oranžově) 
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Sklepy 

Část západního – renesančního křídla je podsklepena. Klenuté stropy a skutečnost, že zde 

Valdštejnové měli svou vinotéku, přímo vybízí ke komerčnímu využití - umístění vinárny. (v plánku 

označeno žlutě) 

Závěr 

Celkové využití objektu zámku v Doksech bylo pojato z pohledu snahy města Doksy o udržení 

historického objektu jako významného centra města, zvýšení prestiže města, doplnění nabídky pro 

návštěvníky města, rozšíření nabídky pro návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezonu a snahou po 

minimalizaci ztrátovosti provozu. Dále pak požadavkem na přemístění knihovny a její umístění v 1. 

patře objektu. Dále pak vytvoření prostor pro organizace zřízené městem. 

Zvýšení nabídky turistického ruchu jednoznačně splňuje zpřístupnění prohlídkové trasy v zámku, 

který byl dlouhá léta pro běžného návštěvníka této významné turistické lokality uzavřen a bude jistě 

velkým lákadlem.  

Prestiž města se zvýší samotným vlastnictvím zámku a možností pořádání nejrůznějších akcí přímo 

v budově zámku i jeho nejbližším okolí – v zámeckém parku. Nabídka možnosti pořádání 

nejrůznějších koncertů zvýší celkový zájem o Doksy a povědomí o možnostech zdejšího regionu i po 

stránce letní turistické sezony. Za uvážení stojí i umístění obřadní síně do prostor zámku, samozřejmě 

by bylo vhodné tuto stylizovat do historizujícího stylu. Svatba, vítání občánků i přivítání významného 

hosta by pak bylo neopakovatelným zážitkem. 

Finanční zatížení města je sníženo pronájmem dvou bočních křídel zámku (východního a západního) 

s předpokládaným využitím jako ubytovací a restaurační zařízení. 

Celkové náklady města na rekonstrukci lze snížit pronájmem funkčních částí objektu se smluvně 

zajištěným investováním nájemcem a postupným „odbydlením“ investované částky. 
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příloha č. 3 

Návrh využití zámku Doksy Varianta č. 3 

popis návrhu 

 

Vrátnice 

V objektu vrátnice je umístěno IC a pokladna pro prodej vstupenek k prohlídce zámku 

Přízemí 

Vedle hlavního vstupu je umístěno WC pro turistické návštěvníky. (v plánku tmavě-modrá barva) 

Další prostory centrálního křídla jsou navrženy k pronájmu organizacím města případně pro další 

široké spektrum zájemců. (V plánku označeno červeně) 

Komerční využití - ve východním traktu objektu je umístěna kuchyně, skladovací prostory a zámecká 

restaurace. Kuchyně bude zásobovat (stávajícím výtahem) i jídelnu v 1. patře. Na nádvoří zámku by 

bylo výhodné umístit venkovní „restauraci“ – tato varianta musí být diskutována s pracovníky 

památkové péče. (v plánku označeno hnědě - kuchyně) (v plánku označeno oranžově – restaurace) 

V západním, renesančním traktu objektu jsou místnosti určené k pronájmu (např. ubytování 

hotelového typu) (v plánku označeno žlutě) 

První patro 

V hlavním traktu objektu je navržena prohlídková trasa. Velký – tzv. Rytířský sál je možno využívat 

nejen jako součást prohlídkové trasy, ale i jako reprezentační prostory města (obřadní síň, pořádání 

koncertů, a další). (v plánku označeno tmavě-modře) 

Komerční využití - ve východní části je umístěna jídelna a společenská místnost spojená s kuchyní 

stávajícím nákladním výtahem v místnosti pro výdej jídla a umývárnou nádobí. Na jídelnu přímo 

navazuje prostorná terasa s možností stolování v letních měsících. (v plánku označeno hnědě) 

V západním historickém traktu objektu je umístěno 9 pokojů pro ubytování hotelového typu. Případný 

pronájem by měl být spojen s pronájmem přízemí tohoto křídla (v plánku označeno žlutě) 

V severní části tohoto traktu je samostatným schodištěm přístupný byt správce objektu – kastelána. 

Zde se domníváme, že je vhodné, aby byl objekt alespoň v minimální míře trvale obydlen a přítomnost 

kastelána tlumila možnost vandalizmu nebo vloupání. (v plánku označeno červeně) 

Druhé patro 

V centrální části objektu je umístěna městská knihovna. Předpokládá se odstranění dodatečně 

vybudovaných sádrokartonových příček a navrácení původní dispozice místností. (v plánku označeno 

červeně) 

 Na prohlídkovou trasu 1. patra navazuje i prohlídka bývalé zámecké kaple ve východním křídle 

zámku (v plánku označeno tmavo-modře) 
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V podkroví západní budovy navrhujeme zřídit výstavní prostory. Možnost přemístění expozice muzea 

Čtyřlístku, vytvoření výstavní galerie, ... (v plánku označeno oranžově) 

Sklepy 

Část západního – renesančního křídla je podsklepena. Klenuté stropy a skutečnost, že zde 

Valdštejnové měli svou vinotéku, přímo vybízí ke komerčnímu využití - umístění vinárny. (v plánku 

označeno žlutě) 

Závěr 

Celkové využití objektu zámku v Doksech bylo pojato z pohledu snahy města Doksy o udržení 

historického objektu jako významného centra města, zvýšení prestiže města, doplnění nabídky pro 

návštěvníky města, rozšíření nabídky pro návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezonu a snahou po 

minimalizaci ztrátovosti provozu. Dále pak variantou pro umístění knihovny v 2. patře objektu a 

vytvoření prostor pro organizace zřízené městem. 

Zvýšení nabídky turistického ruchu jednoznačně splňuje zpřístupnění prohlídkové trasy v zámku, 

který byl dlouhá léta pro běžného návštěvníka této významné turistické lokality uzavřen a bude jistě 

velkým lákadlem.  

Prestiž města se zvýší samotným vlastnictvím zámku a možností pořádání nejrůznějších akcí přímo 

v budově zámku i jeho nejbližším okolí – v zámeckém parku. Nabídka možnosti pořádání 

nejrůznějších koncertů zvýší celkový zájem o Doksy a povědomí o možnostech zdejšího regionu i po 

stránce letní turistické sezony.  

Finanční zatížení města je sníženo pronájmem dvou bočních křídel zámku (východního a západního) 

s předpokládaným využitím jako ubytovací a restaurační zařízení. 

Celkové náklady města na rekonstrukci lze snížit pronájmem funkčních částí objektu se smluvně 

zajištěným investováním nájemcem a postupným „odbydlením“ investované částky. 
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Příloha č. 4 


