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Historie 

Zámeček je znám jako vodní tvrz a 
barokní zámek (1351 - počátek 19. 
století).  
1351 - První písemná zmínka, zápis 
uvádí, že jistý Pešík, Vladyka z Rudolce 
koupil od svého mladšího bratra díl 
TVRZE v Rudolci. 
Roku 1466 kupuje Rudolec Václav z 
Mařejže a jeho rod (Vladykové z Hodic a 
z Osečan) drží panství až do roku 1630. V 
té době je tvrz přestavěna renesančně. 
Roku 1630 koupil statek se zámkem 
císařský hejtman Ferrante Coquito.  Od 
té doby se zde střídala celá řada majitelů. 
1741 umírá majitelka Marie Terezie 
Trautsohnová a je sestaven první známý 
inventář majetku a popis zámku (ještě na 
konci 17. století – za Trautsonů– byla 
rudolecká tvrz přestavěna barokně). 
Inventář: pokoj pro hosty s nizozemskými 
čalouny, další pokoj, jídelna - dříve ložnice - 
červené damaškové čalouny, pokoj kněžny s 
krbem, kabinet, chodba, další 3 pokoje, pokoj 
paní, komora, důstojnický pokoj, lékarna, 
kuchyně, přípravna. 
Po smrti další majitelky Marie Kateřiny 
Stettnerové (1795)  přibyla k inventáři 
zámku zahradní kaple a Oranžérie, která 
byla v té době velice módní. 
 
 
 
 

(Foto  - archiv autora) 



18.  - 19. století 

 

Následuje velice rychlý sled střídání 
majitelů. Za zmínku stojí např. rod 
Daunů (1791 - 1801), nebo rod 
Colloredo - Mansfeldů (1808 - 1810). 

Roku 1810 kupuje Rudolecké panství 
šlechtic ruského původu Řehoř Hrabě 
Razumovský. Tento majitel a jeho 
dědic – Lev Razumovský prováděli na 
zámku četné přestavby.  

Roku 1856 kupuje zámek major 
ženijního vojska Michael Anggelo 
Ritter von Picchioni. Roku 1860 
zámek zcela vyhoří, rytíř se rozhodne 
ke kompletní přestavbě. (Za vzor slouží, 

jak zámek Mira-Mare (Terst), tak četné stavby v 
Anglii. Stavební styl je dnes nazýván Tudorovská 
nebo také anglosaská Novogotika.) 

Celková přestavba zámku byla 
dokončena r. 1864 a ta je prakticky 
shodná s dnešní podobou zámku. 

 

 

 

Zámek v 18. století. 

(Snímek pořízen z informační tabule v chodbě zámečku – foto autor) 



19.  -  20. století 

Od konce 19. stol.  Vlastnil zámek rod.  
Angelo Picchioni, držitel rytířského 
kříže třetí třídy, umírá v roce 1891. 
Majitelem se stavá jeho syn Ludvík, 
ten však umírá bezdětný roku 1908. 
Zámek dědí sestra Jana, provdaná za 
Němce  Kurta Reinhartha. Jejich syn 
Arnošt je v roce 1945 posledním 
majitelem zámku - díky své nacistické 
minulosti narychlo opouští panství a 
utíká do jihoamerické Argentiny. 
Koncem postihlo zámek drancování 
procházejících vítězných vojsk.  
Další pohromou  je zřízení 
zajateckého tábora v nedalekém lese, 
kde je soustředěno téměř 100 000 lidí. 
Tábor zde setrval do odsunu zajatců a 
pro obec znamenal značnou zátěž 
spojenou se zásobováním tábora 
potravinami. Krátce po vypuknutí 
epidemií je ze zámku utvořen infekční 
pavilon. 
Od konce roku 1945 je zámek 
nevyužitý a nezabezpečený. Na 
základě Benešových dekretů byl 
tehdy veškerý majetek Reinhardtů 
konfiskován a patří státu.  
 
 

Žlutě je vyznačen původní půdorys zámku před přestavbou 

(Snímky 1, 3 pořízeny z informační tabule v chodbě zámečku – foto autor) 

(http://www.zamek-
ceskyrudolec.cz/web/image/histori
e/nov_NPU_stab2.jpg) 

http://www.zamek-ceskyrudolec.cz/web/image/historie/nov_NPU_stab2.jpg


Využití zámku v 20. 

stol. až po současnost 

Sloužil k mnoha účelům:  ubytovací 
zařízení pro brigádníky, skladovací 
prostory Státního statku. 
Byly zde plánovány přestavby na 
rekreační zařízení se sportovním vyžitím 
pro zahraniční klientelu, Hotel vyššího 
standartu, domov důchodců. Byl veden 
dlouhý spor o vlastnictví zámku mezi 
JZD Chýně a státem, který nakonec stát 
vyhrál (JZD mělo zámek pouze k 
využívání). 
2008 - Zámecký areál se objevil na 
stránkách realitní kanceláře k prodeji. 
Zámek je zapsán do seznamu 
nejohroženějších památek České 
Republiky. 
2009 – Zámek, zámecký park, rybník 
Vrzalák je koupen společností PENA 
plus a.s. s hlavním cílem - záchranou 
unikátního zámeckého areálu a zámku 
Český Rudolec. 
Jsou zde patrné úpravy, byla 
zebezpečena střešní krytina, obnoven 
odvodňovací kanál, zrestaurováno 
rozpadající se cimbuří a staticky 
zabezpečena věž. Zámek je přístupný 
pouze na vlastní nebezpečí návštěvníka. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0
/00/%C4%8Cesk%C3%BD_Rudolec_z%C3%A1mek.jp
g  

Snímek z r. 1930 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Z%C3%A1mek_%C4%8Cesk%C3%B
D_Rudolec.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Z%C3%A1mek_%C4%8Cesk%C3%BD_Rudolec.jpg
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OKNA A VSTUPY JSOU 
ZABEZPEČENÉ  

(Foto – autor) 



CIMBUŘÍ BYLO OPRAVENO 

(Foto – autor) 



Foto: 
 – archiv autora prezentace 
 -  obrázek č. 2 na str. 5 
 (http://www.zamek-ceskyrudolec.cz/web/image/historie/nov_NPU_stab2.jpg) 

 -  obrázek str. 7 – letecký pohled 
 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Z%C3%A1mek_%C4%8Cesk%C3%BD_Rudolec.jpg) 

 - obrázek str. 6 –  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/%C4%8Cesk%C3%BD_Rudolec_z%C3%A1mek.jpg  
 

Text:  
Autor ze zdrojů – digitální archiv Třeboň – kronika obce Český Rudolec, 
Stránky www.wikipedia.cz  
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