
História 
V miestnej literatúre môžeme nájsť

prvé písomné záznamy o Herálci z 13.
storočia ako o osade založenej zo Želiv-
ského kláštora a o jeho opátovi ako
zakladateľovi, po ktorom mal byť aj
pomenovaný. Koncom roku 1670 zámok
požiarom stratil svoju renesančnú podo-
bu a tiež časť naznačenej dispozície
a bol obnovený v pomerne väčších roz-
meroch a s väčším zázemím, predovšet-
kým rozsiahlymi koniarňami. V roku
1857 bol hlavne v priečelnej časti pre-
stavaný do novogotického slohu podľa

návrhu maliara, dekoratéra a architekta
B. Wachsmanna. 

V roku 1948 bol zámok podľa vypra-
covaných plánov upravený na rekreač-
né a školské stredisko. V roku 1951
bola v zámku textilná škola a kvôli zrea-
lizovaniu knižnice bola zrušená zámoc-
ká kaplnka sv. Anny. Po roku 1958 bola
do zámku umiestnená zvláštna internát-
na škola. 

V súčasnosti vlastní zámok v Herálci
spoločnosť Malý zámeček, s. r. o., ktorá
koordinuje aj jeho premenu na luxusný
hotel. 

Návrh rekonštrukcie 
Základom rekonštrukcie zámku

v Herálci bolo zakreslenie jeho polohy
a vyznačenie väzieb na bezprostredné
okolie. Rozsiahla pamiatková a staveb-
ná obnova zámku, zapísaného v zozna-
me národných kultúrnych pamiatok ČR,
začala v roku 2009 a bola realizovaná 
s finančnou podporou Európskeho fondu
pre regionálny rozvoj ROP Juhovýchod.
Súčasťou rekonštrukcie objektu bola aj
revitalizácia zámockého parku (počas
nej dôjde k obnoveniu historickej kom-
pozície a druhovej skladby rastlín)
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1 – Južné krídlo zámku

Dňa 1. septembra 2011 otvoria v Čechách luxusný 5-hviezdičkový boutique hotel, ktorý vznikol
rekonštrukciou novogotického zámku v Herálci. Premena 400-ročného zámku Chateau
Herálec na hotel prebehla veľmi citlivo. Realizovala sa na základe projektu architekta 
Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka a v úzkej spolupráci s orgánmi pamiatkovej starostlivosti.
Hlavnou myšlienkou bolo zachovať čaro tohto sídla a vytvoriť harmóniu s okolitou prírodou
Vysočiny. Návštevníci hotela budú mať k dispozícii 10 dvojposteľových izieb s výhľadom 
na anglický park a 9 exkluzívnych apartmánov, vrátane kráľovského a prezidentského. 
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a realizácia novej čistiarne odpadových
vôd. 

Dispozičné riešenie 
Objekt zámku je rozčlenený na tri

krídla – severné, južné a východné.
Východné krídlo má v nárožiach dve
veľké valcové veže. Areál vnútorného
dvora uzatvárajú dve súmerne riešené
prízemné prístavby s hradným múrom
a bránou. Prístavby sú umiestnené na
koncoch bočných krídel smerom do
zámockého parku. 

Priebeh rekonštrukcie 
Základom rekonštrukcie bola snaha

o navrátenie zložitej dispozície zámku
do pôvodného stavu, resp. do stavu
poslednej veľkej prestavby na konci 19.
storočia. Búracie práce predstavovali
odstránenie dodatočne zrealizovaných
zvislých a vodorovných konštrukcií. Išlo
o otvorenie priestoru renesančnej haly
v južnej časti prvého poschodia.
V dôsledku novej dispozície boli vytvo-
rené nové otvory v obvodovom múre
a odhalené pôvodné dodatočne zamu-
rované otvory okien. Súčasne s búrací-
mi prácami prebiehal aj archeologický
prieskum miesta. Vo väčšine prípadov
bolo potrebné používať pôvodný muro-
vací materiál, t. j. kameň a vápennú
maltu. 

Zvislé a vodorovné 
konštrukcie 

Po obvode objektu bol vytvorený
nový štrkový drenážny systém, ústiaci
do kanalizácie. No vzhľadom na charak-
ter rekonštrukcie neboli jej súčasťou
nové základové konštrukcie. 

Zamurovanie, domurovanie a doplne-
nie muriva zvislých konštrukcií bolo
zrealizované z plných pálených tehál
alebo kameňa. Novým otvorom na
pôvodných miestach boli ponechané
pôvodné, väčšinou klenuté nadpražia.
Nad úplne novými otvormi v pôvodnom
murive boli osadené preklady z oceľo-
vých valcovaných nosníkov. 

Nové priečky sú z tehlových prvkov,
na 1. NP vymurované na podkladovom

betóne podlahy. Na 2. NP nad klenu-
tými stropmi bola pod priečkami uro-
bená betónová roznášacia doska.
Deliace steny medzi apartmánmi, 
vymurované z rovnakého materiálu, 
boli pod úrovňou podlahy vynesené 
na nosné murivo dvojicou oceľových
nosníkov. Podpivničenie prístavby,
priliehajúcej k severnému krídlu, bolo
zrealizované primurovaním pôvodnej
steny prímurovkou z plných tehál pre
uloženie novej stropnej konštrukcie.
Murivo bolo potrebné spevniť oeľo-
vými prútmi umiestnenými do škár
muriva. 

Do pôvodných klenieb ani do dreve-
ných trámových stropov 1. NP nebolo
potrebné zasahovať. Odobrali sa iba
reštaurátorské sondy a zamurovali
nedokonalosti spojené so stavebnými
úpravami realizovanými v minulosti,
ktoré sa zdajú byť zo súčasného po-
hľadu rekonštrukcie rušivé. Strop nad 
2. NP bude mať, kvôli vstavbe kotolne
do krovu, novú konštrukciu z oceľových
nosníkov vyplnených ŽB prefabrikova-
nými doskami a zarovnaných cemento-
vým poterom. 

Vo valcovej veži južného krídla
zámku boli poškodené pôvodné dreve-
né trámové konštrukcie odstránené
a nahradené novými, drevenými trámo-
vými dvojitými stropmi. 

Súčasťou rekonštrukcie bolo zreali-
zovanie nových priestorov, drážok
a výklenkov pre inštaláciu zdravotnej
techniky, ústredného kúrenia, vzducho-
techniky a elektroinštalácie. Väčšie
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2 – Severná veža; 3 – Prevet južného krídla
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Zastrešenie 
Konštrukciu krovu bolo možné po-

nechať bez zásahov. V podkroví sú vsta-
vané 4 kotolne s komínovými telesami,
na ktorých boli obnovené pôvodné
komíny. 

Pôvodná podlaha bola rozobraná,
všetky drevené konštrukcie krovu ošet-
rené a po ošetrení záklopu bola zreali-
zovaná nová podlaha – izolácia + pôvod-
ná tehlová dlažba kladená do vápennej
malty. V mieste kotolne bola urobená
podlaha z teracovej dlažby, ktorá bola
zrealizovaná opäť na vyčistený záklop
stropnej konštrukcie. 

Komíny 
Pôvodné komíny odbúrané pod úro-

veň strešnej krytiny boli nadmurované
do pôvodnej výšky a ukončené hlavi-
cami historického tvaru. Nové komíny
z novozrealizovaných malých kotolní,
umiestnených v podkroví, boli vymuro-
vané a ukončené rovnakými hlavicami
ako pôvodné nadmurované. Všetky
komíny boli omietnuté a hydrofobizo-
vané. 

Pôvodný komín so škárovacím
kamenným obkladom samostatne sto-
jaci na nádvorí, bol definitívne odstrá-
nený. Stavba komína vznikla v nedávnej
minulosti ako súčasť novej kotolne
v suteréne prístavby pri severnom 
krídle. 

Klampiarske konštrukcie 
a prvky 

Bolo nutné zaistiť funkčnosť a tesnosť
odkvapových systémov. Všetky oplecho-
vania, lemovania a parapety museli byť
nahradené novými z medeného plechu. 

Stavebné úpravy 
v priestore dvora 

Na nádvorí zámku boli zrealizované
nové kamenné dlažby s využitím pô-
vodných nepoškodených kamenných
dosiek doplnených skladbou z kamen-
ných odrezkov. V juhozápadnom a seve-
rozápadnom rohu nádvoria pri pôvodnej
prízemnej prístavbe je naplánované
vytvoriť z popínavých rastlín do výšky
1,5 m zákutia doplnené kamennými pod-
stavcami na umiestnenie výtvarných
diel a záhradnými drevenými lavičkami
na príležitostné posedenie. V priestore
severozápadného rohu nádvoria pôvod-
ná studňa nebola obnovená, jej podzem-
ná časť bola ponechaná pod dlažbou
dvora... V poslednom priestore juho-
východného rohu nádvoria bola okolo
podstavcov na výtvarné diela nasadená
parková zeleň dopĺňaná cestičkami
z drveného kameniva (minerálny betón). 

Pri celej rekonštrukcii zámku na via-
cerých miestach bol použitý aj pôvodný
kamenný materiál z dvora alebo nájde-
ný v súvislostiach s výkopovými alebo
archeologickými prácami. 

Regulačný a merací pilier 
– „včelín“ 

Pri severnej strane rekonštruovaného
objektu boli situované tri samostatne
stojacie piliere regulačných armatúr
plynu a elektriny. V rámci navrhovaných
stavebných úprav zámku boli tieto pilie-
re umiestnené do spoločného objektu.
Aby nepôsobil rušivým dojmom, bol
objekt navrhnutý tak, aby vzhľadom pri-
pomínal včelín. Tvar aj povrchová úpra-
va včelína bola tiež konzultovaná s pra-
covníkom pamiatkovej starostlivosti. 

Rekonštrukcia zámku na boutique
hotel & club resort trvajúca dva roky
ponúkne v luxusných priestoroch, dopl-
nených výtvarnými dielam z Oblastnej
galérie Vysočina, exkluzívne ubytova-
cie kapacity, priestory pre spoločenské
a pracovné stretnutia, športové centrum
s golfovým trenažérom, wellness a spa
s bazénom, reštauráciu a bar, archívnu
vínnu pivnicu a klub s obmedzeným
počtom členov. 

V spolupráci 
s Dr. Ing. arch. Jaroslavom Huňáčkom

pripravila Martina Horváthová 
Foto: FORTIS spol. s r. o.

6 – Izba Pri Sázave – ukryté požiarne schodisko; 7 – Ukrytý sociálny blok v apartmáne pánov z Roupova; 8 – Maurský salónik v apartmáne
pánov Trčkov z Lípy
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množstvo menších prestupov bolo
nutné vytvoriť pre privádzacie a odvá-
dzacie otvory prevetrávaných podláh 
1. NP. 

Nadpražia nových alebo pôvodných
rozširovaných otvorov boli zaklenuté
alebo vytvorené pomocou vložených
oceľových valcovaných I-nosníkov. Nové
vnútorné priečky majú nadpražia otvo-
rov vytvorené z plochých prefabrikova-
ných prekladov. 

Omietky 
Poškodené zvlhnuté omietky napad-

nuté stavebnou soľou boli oškrabané,
vyčistené a nahradené systémom sa-
načných omietok. Vzhľadom na nové
využitie priestorov, pamiatkový charak-
ter objektu, riziko vysokej kondenzač-
nej vlhkosti a prítomnosť škodlivých
solí v konštrukciách boli použité tepel-
noizolačné sanačné omietky. 

Omietky pôvodného muriva boli buď
ponechané, vyspravené a potiahnuté
novou štukovou vrstvou, alebo pri väč-
šom rozsahu poškodenia úplne odstrá-
nené a murivo nanovo omietnuté. Nové
murované konštrukcie boli tiež opatre-
né štukovou omietkou. Výsledný cha-
rakter pôvodných a nových omietok bol
realizovaný podľa požiadaviek pamiat-
kovej starostlivosti. 

V priestore pivnice bola sanácia
robená elektroosmotickou metódou,
a to kôli klenbám, kamennému murivu
z vonkajšej strany a tehlovému z vnútor-
nej. 

Podlahy a dlažby 
Väčšina pôvodných podláh bola

zachovaná, upravili sa iba poškodené
časti. Betónové podlahy 1. NP bolo
treba odstrániť a nahradiť systémom
aktívnych prevetrávaných podláh. Na 1.
NP na niektorých miestach zostala
kamnná dlažba, vo vstupnej hale pôvod-
né teraco, podlahy z drevených dosiek
v jednotlivých miestnostiach sa iba
vyčistili, prebrúsili a naimpregnovali.
V priestoroch chodieb a šatní južného
krídla bola zrealizovaná tehlová alebo
keramická dlažba, v hygienických
miestnostiach povlak PVC. Na 2. NP
zostali z pôvodných podláh kamenné
dlažby a podlahy z drevených dosiek
v jednotlivých miestnostiach. Na niekto-
rých miestach boli dorobené nové par-
kety, keramická dlažba do chodby v juž-
nom krídle a PVC povlak do hygienic-
kých miestností. 

Dopĺňanie pôvodných keramických
dlažieb z konca 19. storočia, rovnako
ako realizácia špeciálnych dlažieb
a úpravy povrchov boli tiež konzultova-
né s pracovníkmi pamiatkovej starostli-
vosti. 

Podhľad 
V priestoroch kotolní v podkroví, fit-

centra a sauny na 1. NP a v priestoroch
hygienických mietností boli zrealizova-
né podhľady zo sadrokartónových do-
siek zavesených na kovových konštruk-
ciách. V miestnostiach so zvýšenou vlh-
kosťou boli použité sadrokartónové

impregnované dosky. Nosnú konštruk-
ciu podhľadov tvoria pôvodné alebo
nové klieštiny alebo stropnice. 

Schodisko 
Každý trakt objektu má samostatné

schodisko, ale schodisko južného trak-
tu ako jediné vedie z 1. NP až do pod-
krovného priestoru. Schodiská bolo
možné zachovať v pôvodnom stave
a opraviť iba poškodené prvky. 

Pôvodné točité schody do podzem-
nej pivnice boli opravené doplnením
poškodených častí z plných pálených
tehál ukladaných zvisle do cementovej
malty. 

Výplne otvorov 
Pôvodné výplne otvorov boli na-

hradené novými – vyrobenými ako
kópie tých pôvodných, vonkajšie krídla
okien boli zasklené izolačným dvoj-
sklom. Vnútorné pôvodné dvere boli 
tiež vymenené za nové, aby spĺňali
požadovanú požiarnu odolnosť. Ide
hlavne o dvere do jednotlivých apart-
mánov situovaných na 2. NP v sever-
nom krídle. Ako pôvodné okná, aj fa-
sádne dvere boli nahradené novými
s novým tepelnoizolačným zasklením
dvojsklom. 

V prípade špaletových okien bolo
izolačné dvojsklo osadené na vonkajšej
strane špalety do okenných krídiel.
Vnútorné parapetné dosky boli tiež
vymenené za nové, drevené – kópie
pôvodných. 

4 – Vstupné priečelie zámku; 5 – Stropná výzdoba kaplnky Sv. Anny
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