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obr.30 návrh na rozšíření stávajícího panského sídla v Liptále, 1822

obr.29 doplnění návrhu z r. 1822, 1842

ANALÝZA PROVOZU

Co se týče funkčního využití zámku, které lze částečně vyvodit 
z předchozího nástinu dějin majitelů zámku, zámek za svoji 
existenci hostil několik majitelů různého charakteru a postavení. 
Jeho hlavní funkcí bylo zajistit prostory pro administrativní 
správu panství a byty pro šlechtu, která panství sama, většinou 
však prostředkovaně spravovala. Funkce jednotlivých místností 
se časem přirozeně měnily dle adekvátních potřeb.

Analýzu provozu jde dnes poměrně stěží přesně rozluštit a 
opět jsem vycházel ze závěrů především již vyhotoveného SHP 
-Grůza, Goryczková pro účely analýzy se nám patrně dochovaly 
pouze nepříliš výřečné inventáře z počátku 19. století 
(1809, 1825) z období změny nájemců, dále jen částečně a s 
odlišnostmi realizovaný návrh na rozšíření zámku z roku 1822 
(obr.15), samotné dochované hmoty a kusé literární prameny 
poskytující informace o uživatelích budovy.

FÁZE I    (konec 17. st.)

Provoz budovy ve stavu před rozšířením v 70. letech 18. století 
můžeme odhadovat pouze z dochovaných hmot, informacích 
o uživatelích s písemných pramenů a retrospektivně z již 
zmíněných pramenů počátku 19. století. Z toho všeho se 
můžeme domnívat, že se v přízemí nacházela 1 kuchyně 
(1.24) s pokojem pro kuchaře (1.23) a komorou či pokojem 
pro služebnictvo (1.22). V rohovým místnostech (1.20,1.21) s 
dodnes zachovanými mřížemi na oknech mohly být prostory 
správce, v patře pak rezidence šlechty. Kde se nacházelo 
schodiště těžko soudit, dle Grůzy mohlo být dřevěné a vetknuté 
v centru dispozice, méně pravděpodobně mohlo být i externí 
dřevěné jednoramenné pavlačového typu.

FÁZE II   (kolem r. 1770)

Provoz mohl být obdobný tomu předchozímu. Byla rozšířena 
rezidence v patře, zámek získal reprezentativní vstup a 
schodišťový rizalit, nové prostory v přízemí mohly pojmout 
více služebnictva či další doplňkové prostory jako byt 
správce. Přístup na dvůr ze zámku byl nejspíš možný pouze 
průjezdovými vraty ve schodišťovém rizalitu. Také park před 
zámkem byl patrně z něj přístupný pouze hlavními vraty.

FÁZE III    (1822-1842)

 Za majitele zámku Jana Františka ze Stommu bylo na počátku 
20. let předminulého století vypracováno několik návrhů na 
modernizaci stávajícího 1-křídlového barokního sídla včetně 
jeho přilehlého okolí. Ty však patrně z � nančních důvodů nebyly 
realizovány docela (Grůza). Jednalo se zřejmě jen o půdorysné 
návrhy na rozšíření zámku na 3-křídlý tvaru „U“ z roku 1822, 
jenž byly nejspíš dopracovány až roku 1842 ve formě návrhů 
fasád a střechy a návrhy zámeckého parku včetně zahradního 
altánu z roku 1823. Věnujme se pouze budově zámku.

Budeme-li sledovat kopie plánů na sousední stránce, 
nejdůležitější je postřeh, že realizováno bylo pouze křídlo 
západní, a to někdy po roce 1829 v pozměněné podobě. 
Roku 1829 byla totiž vyhotovena indikační skica území ještě 
bez křídla, které je zde dokresleno později červenou barvou. 
Za později můžeme považovat až období po domnívaném 
dokreslení plánů z roku 1822 roku 1842. Změna se přirozeně 
týkala také navrženého funkčního využití. Důkazem tvrzení a 
datace je také inventář z 1825, který o novém křídle nic neříká. 
Dle dle SHP, ze kterého vycházím, se však pod zamýšleným 
V-křídlem dochovaly základy, z čehož lze usuzovat, že majitel si 
zúžení investice rozmyslel za pochodu prací.

V a Z-křídlo

Dle nyní dochovaného topeniště v místnosti 1.10 v přízemí se lze domnívat, že se zde přesunula zamýšlená panská kuchyně namísto 
zamýšlené kuchyně správcovské. 1.11 pak mohl být pokoj kuchaře a 1.09 jídelna služebnictva

Je možné, že zámek nebyl panstvem hojně užíván vzhledem k vlastnictví dalších panství hojně obýván a tak mohla být pracovna hraběnky 
v patře vynechána a nahrazena v západním křídle pracovnou manžela.

Hlavní křídlo

Klíčovou položkou v inventáři z roku 1825 pro přízemí je Billiardhaus v přízemí zamýšlený původně v patře, který mohl být v místnostech 
1.13,1.14 či 1.15. Nejreprezentativněji působí 1.13. Zbývající 2 vytápěné místnosti tak mohly být součástí další důležité položky a to 
byt správce, který je de� nován předsíní, kuchyní, komorou, 2 pokoji a kanceláří. Předsíní byl pravděpodobně myšlen prostor průjezdu, 
kuchyní kuchyně patrně původní panská (1.24), komorou snad dřívější byt kuchaře v 1.23, 2 zmiňované pokoje a kancelář by mohly 
být kterékoli zbývající místnosti s otopným tělesem - tj.1.22,1.21 či 1.14,1.15. Inventář však zmiňuje kachlová kamna pouze u jednoho 
z pokojů a kanceláře, což uvolňuje myšlenku, že kanceláří byla m. 1.22, oním pokojem 1.21 a 1.20 byl druhý pokoj bez otopného tělesa 
sloužící například jako sklad. Bylo-li to takto, 1.14 a 1.15 mohly pak jakési doplňkové vrchnostenské pokoje v přízemí.

Co se týče patra, je nutno si říci, že nic nenasvědčuje realizaci dispoziční koncové shody na obou koncích křídla. Projektu odpovídá pouze 
kompozice na západním konci křídla. Jistá však byla jídelna velmi pravděpodobně shodná polohou s projektem - 2.11, dále salón, který 
rovněž mohl korespondovat s návrhem - 2.10, jakýsi hrací pokoj - snad zamýšlený kulečníkový pokoj v 2.12. Dále inventář hovoří o ložnici 
a dětském pokoji, u kterých jejich polohu těžko soudit. Projektu by odpovídaly místnosti ve východním konci křídla - 2.09,2.08., však dle 
pořadí pokojů v inventáři spíše ty na konci západním. Inventář ještě uvádí záchod, který mohl kvůli schodišti na půdu na západním konci 
chodby být na jejim konci východním.

V-křídlo

V přízemí zde byla zamýšlena panská kuchyně, která by mohla nahradit starší patrně v místnosti 1.24, která by se stala pouze obslužným 
pokojem. Dále zde měl být ještě pokoj kuchaře.

V patře byla zamýšlena pracovna hraběte s předpokojem.

Z-křídlo

Zde byla v přízemí zamýšlena další kuchyně pro správce panství, pokoj pro služebnictvo a komora.

V patře pak identická pracovna jako v křídle západním, tentokrát však pro hraběnku.

Hlavní křídlo

Zde je v návrhu v přízemí funkčně speci� kována pouze nejspíš bývalá kuchyně jako obslužný pokoj. Funkci ostatních místností lze tedy určit 
jen hypoteticky ještě například díky dochovaným inventářům, z nichž nejspíš nejvhodnější je ten z roku 1825 nebo také díky zakresleným 
topeništím prozrazujícím nám místnosti vytápěné. Dále také díky dochovaným hmotným prvkům jako mřížím v oknech. Jistě by funkční 
využití blíže objasnil ještě hlubší SHP například pomocí studie originálu plánů a inventářů, které mám k dispozici pouze ve formě kopií, na 
kterých je čitelná nedokonalá kvalita skenu.

V patře návrh hovoří o jídelním sálu, obývacím pokoji, ložnici, pokoji dcery, pokoji pro biliard a 3 místnostech pro hosty.

Záchody byly navrženy na koncích chodeb hlavního křídla a chodby 1.05 v přízemí.
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Poslední léta panského sídla

Fotogra� e z knihy „Liptál včera a dnes“ na této stránce vystihují 
atmosféru života na zámku v 30. letech minulého století. 
Posledními majiteli byli Brandenstein-Zeppelinové, jejichž 
zástupce hraběte Alexandra můžeme vidět na obr.26. Dále na 
fotogra� ích můžeme vidět funkční zmiňovanou panskou oboru 
(obr.13) včetně hájovny, detail interiéru (obr.14) a zámecký dvůr 
svědčící o každodenním provozu. (obr.16).

-

Co se stavební stránky objektu týče, můžeme na fotogra� i 
obr.27 pozorovat dnes již zaslepené komíny se sedlovými 
stříškami, kulatinové dřevěné zábrany proti sněhu, ještě patrně 
původní  4-dílné, 4-křídlé okenní výplně z  fáze II zámku 
podobné svým členěním těm na čelní fasádě, a které byly 
později nahrazeny dodnes dochovanými 6-dílnými, 2-křídlými 
novotvary napodobující nejspíš návrh z roku 1842, jehož tato 
dvorní okna měla jednoduché 4-dílné členění křížem. Dále 
také dnes již nedochovaný kordovaný štukový pás oddělující 
symbolicky 2 nadzemní podlaží, a to nejen na schodišťovém 
rizalitu, ale také na hlavním křídle. Dochovaná ikonogra� e pro 
změnu ukazuje, že na fasádě čelní tento pás v 30.létech nebyl. 
Nabízí se myšlenka, že pochází z II. fáze zámku a původně byl 
po celém obvodu zámku, jak jej také plány na úpravu fasád a 
střechy z roku 1842 ukazují. Ikonogra� e z té doby zobrazuje také 
pravděpodobně zámeckou kašnu před hlavním průčelím zámku 
na místě nynějšího květinového záhonu.

FÁZE IV    (od r. 1945)

Jak již bylo řečeno, zámek byl po 2. světové válce zabaven 
posledním majitelům rodů Brandenstein-Zeppelin ve prospěch 
státu a následně v srpnu roku 1946 vypracováno zaměření 
stávajícího stavu zámku, který byl před dále popsaným využitím 
objektem panského lesního závodu. Prvním využitím zámku 
byla měšťanská škola (1945-46), následně škola zvláštní (1947-
64) a poté internátní zvláštní. Roku 1986 objekt připadl obci, 
která zde patrně zřídila obecní knihovnu, na kterou odkazuje 
dochovaný plechový štítek u hlavního vstupu s nápisem 
„KNIHOVNA“. SHP z roku 99 dále v souvislosti s 80-tými léty 
mluví o 2 obchodech s drobnou výrobou v přízemí. Dobové 
fotogra� e ukazují také rozmanité kulturní využití (klubovny, 
schůzky, oslavy). Po revoluci výrobní využití přízemí nejspíš 
zůstalo, zámek se však čím dál více stával skladovací rujnou s 
jen příležitostným sezónním využitím při kulturních akcích, 
zejména tzv. Liptálských slavností konaných každým rokem v 
srpnu. Přístavba domku na místě nerealizovaného východního 
křídla je novodobou záležitostí, patrně vzhledem k dataci 
přelomu 50. a 60. let sloužila jako domek školníka.

Dvůr a hospodářské budovy si nevedly o moc lépe, staly se 
postupně také špatně udržovanými sklady pro různou výroba 
původní zemědělská funkce zanikla. Dnes zde najdeme několik 
kanceláří, jejichž zaměstnanci každý den z oken svých pracoven 
pozorují chátrající památku.

Nejlépe si vedla severní hlavní, parterová část zámeckého 
parku. Z té jihozápadní, kterýmž směrem byla snad i panská 
obora se stal časem věhlasný areál pro mezinárodní folklórní 
festival Liptálské slavnosti, který nedávno prošel na místní 
poměry zdařilou rekonstrukcí. Hlavní část torza zámeckého 
parku rozkládající se před hlavním průčelím severně směrem k 
budovám obecního úřadu a domu služeb a potoku Rokyténce je 
udržována. Najdeme zde květinové záhony dřevěné sochy a celý 
park je relativně opečováván.

obr.2 císařský otisk, 1829
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O zámek se nejprve staral její poručík a později byl zámek dán v nájem. Bezdětná Karolina odkázala roku statek 
svému synovci Janu Karlu Františkovi ze Stommu, který se panství ujal po její smrti roku 1764 (Grůza). Ten zde 
sice nepobýval, ale patrně právě za Stommů došlo kolem roku 1770 k druhé stavební etapě zámku, který byl 
rozšířen.

Důležitým milníkem pro Liptálčany byly císařské reformy z roku 1781, kdy byl mimo jiné vydán toleranční 
patent. Roku 1795 byla ale také liptálská administrativa povýšena na samostatnou farnost a o rok později 
vystavěn kostel sv. Michala (Grůza).

Je dlužno říci, že mimo budovu zámku panství k roku 1778 náležel pivovar (*zřejmě 1708/9), palírna, cihelna, 3 
mlýny, 3 dvory, již zmíněné zahrady a panský šenk (* zřejmě již 17.století)(Grůza). Důležitou roli hrál správce, 
tajemník, komorník, prefekt, písař, polesný, panský myslivec, dále purkmistr, fojt a ze strany církve kostelník, 
vikář či administrátor farnosti. Z popisu Liptálu z roku 1834 se dovídáme o panské oboře s daňky, srnčí zvěří a 
bažanty či o 1 zkušené porodní bábě (Baletka, 77-78). Roku 1857 se v Liptále nachází 499 hovězího dobytka, 539 
ovcí, 30 koz a 178 vepřů (Baletka, 93). Zemědělská role se však postupem měnila a například roku 1900 hlásí 
Liptál hovězího dobytka 630 kusů, 22 ovcí, 86 koz a 95 vepřů (Baletka, 102-103). Roku 1516 bylo v Liptále 25 
usedlostí, roku 1930 315 domů (Grůza).

Vraťme se ale k dalšímu dědici panství Janu Karlu ze Stommu, který se panství ujal až roku 1811 a vtisknul 
zámku víceméně jeho současnou podobu. Nechal vypracovat roku 1822 plány (obr.8,11,12,14) na přestavbu 
barokního rytířského sídla na 3-křídlou budovu ve stylu klasicismu a zjevně také on plány na úpravu zámeckého 
parku. Dle indikační skicy z roku 1829, můžeme prohlásit, že se však plány nepodařilo, zřejmě z � nančních 
důvodu, realizovat plně. Budova obdržela jedno ze zamýšlených křídel - západní a to patrně až po roce 1842 
(obr.9,10) společně s novou mansardovou střechou (Grůza) nad celým půdorysem. Roku 1852 odkázal Jan Karel 
své panství svým 4 dcerám, z nichž 2 svobodné zde zestárly a zemřely. Po dceři Adeleidě, která se svým chotěm 
žila hlavně na zámku v Doloplazech zdědil liptálské panství roku 1888 Maxmilián z Ulm-Erbachu, který se 
zasloužil například o výstavbu nové školy, restauraci katolického kostela a výstavbu nového kostela evangelického. 
Jeho syn Max Jan z Erbachu prodal doloplazské panství tamějšímu majiteli cukrovaru a liptálské panství hraběti 
Alexandru Brandenstein-Zeppelinovi, který ale nechal majetek spravovat pověřenými správci (Grůza).

Další změny v panství se udály v reformačním období poloviny 19. století. Roku 1846 byl Liptál  povýšen díky 
konání 4 trhů v roce na městys. O rok později byl vystavěn nový pivovar naproti zámku v místech dnešního 
obecního úřadu a o dva roky později bylo zrušeno poddanství, oddělena státní správa a samospráva. Pivovar 
dosloužil roku 1880 a stala ze z něj úspěšná pobočka � rmy bratří � onetů na obýbaný bukový nábytek těžící z 
bohatství okolních jedlobukových a lískových porostů. Pobočka fungovala do roku 1910, kdy zde byla zřízena 
Sokolovna a hostinec „Na pivovaře“. Významným odvětvím v Liptále bylo také tkalcovství a výroba nožů - 
křiváků v tzv. křivačkárnách (Baletka, 94,115). Liptál se od roku 1846 proslavil výrobou dřevěných hraček 
družstvem Lipta (Baletka).

Po kon� skaci majetku roku 1945 se ze zámku stala rok měšťanská škola. V letech 1947-1964 byl zámek zvláštní 
školou pod vedením ONV Vsetín. Poté byl následně změněn na internátní zvláštní školu a od roku 1986 znovu 
připadl obci Liptál, která zde patrně zřídila veřejnou knihovnu. V 80. letech byly v přízemí 2 obchody i s drobnou 
výrobou, zbytek zámku sloužil ke kulturním účelům (Grůza). Dnes je zámek skladovací chátrající ruinou volající 
po novém životě.
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HISTORIE obce i zámku 
Počátky osídlení Liptálu buďto někdy po roce 1261 spojujeme se zřízením kláštera v nedalekých Vizovicích 
Smilem Střílkem se svolením Přemysla Otakara II. (Baletka, 14) nebo spíše až v 14.století s državou této oblasti 
templářským a později johanitským řádem (Baletka, 15).

Liptál, dříve také například Lupthal, Lupcal patrně ze slov Lieb � al (Milé údolí) či dle někdejšího označení jím 
protékající říčky Rokyténky - Lup (Hosák, Šrámek, 536 cit. dle Grůza) má strategickou polohu. Nachází se na 
důležité spojnici Severomoravského a jihomoravského kraje. Liptálčané dováželi postupem času na jih řezivo a 
jižané zase do Liptálu nedostatečné obilí (Baletka). Obec vznikla jako lesní lánová ves podél dnešního potoka 
Rokyténka, typu návesní silnicovky s rozptýlenou zástavbou zřejmě v dobách naznačení středověké kolonizace, 
průběhu 16. a 17. století byla rozšířena o četné paseky na jižních a severních svazích okolních hor (Macůrek, 116 
cit. dle Grůza).

Po osídlení milého údolí táhnoucího se od nedalekého Vsetína, centra regionu Valašsko, východozápadním 
směrem v souvislosti s državou vsetínského panství templáři spadá dědina Liptál pod vsetínské panství (Baletka, 
14). Za Jana Kuny z Kunštátu držitele tehdy nejen vsetínského panství obdrželi liptálští poddaní tzv. pasekářské 
privilegium - svobodu dělání pasek - tj. přeměny lesa na ornou půdu. To vedlo později k tzv. valašské kolonizaci, 
ale také častým hraničním sporům mezi jednotlivými panstvími, protože pasekáři narušovali hranice do té doby 
nepříliš stabilní a přesné v neobydlené a nekultivované krajině i sporům osadníků s šlechtou. Liptál byl toho času 
(zpráva z r. 1516) 2. největší vsí v panství hned po vsi Hovězí (Baletka, 16-17). Toto privilegium pak bylo ještě za 
jednoho z dalších majitelů panství Albrechta z Valdštejna zřejmě jako politický akt znovu o� ciálně uděleno roku 
1614. Albrecht sice osvobodil panství od odúmrtí, kněžského desátku a většiny robot, které dal převést na stálý plat, 
na druhé straně si však poddané popudil radikálně prováděnou rekatolizací (Grůza).

Osadníci valašských kopců neměli přísný a strnulý katolicismus moc v lásce, navíc za Albrechtova předchůdce 
Arkleba z Vickova se do Valašska rozšířilo luteránství. Toto přesvědčení Valachů vedlo následně ke krvavě 
potlačeným valašským povstáním, které podporovaly odbojné moravské stavy či sami Valaši se přidali k dobývání 
Moravy Švědy. Povstání krutě ukončené roku 1644 pod vedením holešovského hraběte Jan Rottala s sebou neslo 
nejen lidské životy, ale také vypálení několika obcí včetně Liptálu (Baletka, 24). Liptál byl po několika letech také 
napaden tatarskými nájezdníky ve službách Turků a tak se tehdejší majitel vsetínského panství hrabě Jiří Illésházy 
z Illésházu rozhodl dosti zbídačený a zadlužený Liptál roku 1666 prodat a učinit z něj tím také samostatný 
statek (Baletka, 25-32). Kupující brněnský hejtman nato Liptál brzy prodal pánům z Ledenic, kteří si zde patrně 
zřídili provizorní sídlo (Baletka, 33-34). Ledeničtí vzápětí prodali panství Liptál lukovskému hejtmanovi Janu 
z Lindenberka, který ve své závěti z roku 1698 uvádí, že zde bylo nově vystavěno rytířské sídlo. Janova dědička, 
která pobývala se svým chotěm spíše na zámku v 1. největší valašské vsi Hovězí, prodala panství po 4 letech Ignáci 
Vilému Sedlnickému z Choltic také se snahou Liptál oddlužit. Ignác z Choltic z rodinou na zámku pobýval 8 let, 
což naznačuje, že mohl dát zámek řádně vybavit. Další majitel hejtman hradišťského kraje Mikuláš Leopold Otislav 
z Kopenic kupuje roku 1710 zámek s dalšími statky panství ve smlouvě také již s „okrasnou, zeleninovou a ovocnou 
zahradou“. Za jeho vlády bylo roku 1717 v Liptále obnovena fara. Domníváme se, že Mikulášův syn Leopold 
Otislav z Kopenic na liptálském zámku hojně pobýval až do své smrti roku 1751, kdy statek zdědila dcera Karolina, 
provdaná Englová z Wagreinu, později z Rödernu (Grůza). 

obr.9 návrh brány do parku, 1877

obr.7 návrh zámeckého parku, 1822

obr.4 návrh zahradního altánu zamýšleného jihozápadně od zámku, 
1823

obr.6 plastika ve schodišťové nice

obr.13 zámecká obora, 1936

obr.15 hrabě 
Alexander von 
Brandenstein-
Zeppelin před 
vstupem do 
zámku, 1936

obr.16 pohled do zámeckého dvora, 1936

obr.14 kachlová kamna v zámku

obr.4 návrh zahradního altánu zamýšleného jihozápadně od zámku, 

obr.5 3D pohled na řešené úuzemí (mapy.cz)

obr.1 výřez historické pohlednice - pohled na zámek ze severozápadu, konec 30. let

obr.3 indikační skica, 1829

Protože byl především díky SHP z roku 1999 -Grůza, Goryczková dosavadně známý základní vývoj zámku již 
zahrnut do předchozí kapitoly, pojďme si nyní zámek již představit podrobněji a říci si nové poznatky.

STAVEBNÍ VÝVOJ ZÁMKU

FÁZE I   konec 17. století
VÝSTAVBA ZDĚNÉHO RYTÍŘSKÉHO SÍDLA

V tomto období vzniklo zřejmě jednopatrové barokní 
zděné sídlo možná se sedlovou střechou (Grůza) na místě 
původního dřevěného fojtsví. Z tohoto období se nám 
dochovalo zdivo, otvory ve zdivu a klenby.

FÁZE II   kolem r. 1770
LUICÉZNÍ KLASICISMUS

Vzniká rozšířená barokní budova patrně s novou stále 
sedlovou střechou rostoucí napravo od průjezdu do dvora 
se schodišťovým rizalitem ve středu dispozice situovaným 
směrem do dvora. Zámek je nově zařízen a vybaven ve 
stylu luséizního klasicismu. Vstup je zvýrazněn nově 
komponovaným portálem, patrně na místě staršího, po 
kterém možná zůstal rozeklaný segmentový záklenek 
typický totiž již pro rané baroko. Dále je do portálu 
umístěn rodový píckovcový erb Stommů patrně typicky 
jako symbolické završení celé fáze přestavby (Grůza). 
Jsou provedeny nové podhledy, podlahy a výmalba. 

FÁZE III   kolem let 1822-42
U-KOMPOZICE ZAMÝŠLENÁ X REALIZOVANÁ

Po roce 1822 je zamýšlena nová podoba 3-křídlého zámku ve tvaru U (návrh z 1822). Zrealizováno je však 
s mírnými odlišnostmi od návrhu pouze západní podsklepené křídlo a to s jistotou až někdy po roce 1829 
(1825-inventář, 1829-indikační skica). V souvislosti s tímto zásahem byly patrně nově zastropeny místnosti 
1.13,14 dřevěným trámovým stropem. 1842 byl návrh z roku 1822 rozšířen o návrh nové mansardové střechy a 
úpravy fasád. Že byly však tyto návrhy vyhotoveny již po předchozí realizaci Z-křídla je velmi nepravděpodobné, 
krov byl totiž dle jeho vazeb položen najednou nad celým L-půdorysem a návrhy fasád a střechy působí 
spíše jako dopřesnění těch z roku 1822 než jako další návrhy po realizaci L-půdorysu. Pomohl by nám 
dendrochronologický průzkum.
Zřejmě po celé 19. století jsou dle dochovaných plánů (obr.4,7-9) podniknuty také první větší pokusy o kultivaci 
starších okrasných a užitkových zahrad do podoby uceleného krajinářského parku.

-

Dle dochované ikonogra� e byla nevhodně opravena střešní krytina s klempířskými prvky, snad někdy v 1. 
polovině 20.století. Nejspíš původní šindel byl nahrazen drážkovými pálenými taškami a eternitovými diagonálně 
kladenými čtvercovými šablonami a mnohé klempířské detaily zjednodušeny.

FÁZE IV   po r. 1945
VEŘEJNÁ HISTORIE

Budova je po zestátnění adaptována postupně pro potřeby školy, následně zvláštní školy, knihovny či výrobu 
a obchody v přízemí. Dochází k mnoha nerozvážným a památce ubližujícím zásahům. Je provedena výměna 
některých dveřních otvorů, oken, jsou nově zařízeny toalety, je necitlivě přepříčkována místnost v patře. Je 
postaven dům na místě zamýšleného východního křídla, a to někdy mezi léty 1955 a 1961 soudě dle dochovaných 
leteckých snímků.

Poslední větší rekonstrukce mimo nedávnou sanací venkovních omítek proběhly v 90. letech, kdy byly zaslepeny 
komíny a znovu opravena střecha.

obr.8 návrh užitkové zahrady s 
altánem JZ směrem od zámku, 

1823

obr.10,11 SHP Grůza, Goryczková, 1999

obr.12 výřez historické pohlednice - pohled na Liptál z jihovýchodu, 1928

POPIS OBJEKTU

Jedná se 3-křídlou ortogonální budovu s oblým schodišťovým rizalitem situovaným vně ve středu délky hlavního 
křídla směrem do dvora a mansardovou střechou. Z součást kompozice můžeme považovat také domek pro 
školníka na místě zamýšleného východního křídla.

Za architektonicky významné můžeme mimo rizalit (obr.17) považovat také vstupní průčelí zdobené rozeklaným 
segmentovým nástavcem s dvěma jen podpírajícími postranními pilastry a s pískovcovým rodovým erbem nad 
hlavními vstupními vínovými klasicistními dveřmi s proskleným nadsvětlíkem (obr.20). Dále původní barokní 
dispozici, klenby v přízemí (obr.22), kamenný krb v jídelně v 1. patře (obr.18), dřevěné schodiště (obr.25) se 
štukovým čtyřlístkovým zrcadlem v patře (obr.21), klasicistní výplně otvorů (obr. 20,24,27,28) či ortogonálně 
kladenou kamennou dlažbu (obr.23).

Fasáda má v současné době bílý akronátový nátěr, nověji položená krytina je kombinací eternitových šablon 
a z pálených tašek. Okenní křídla hlavního průčelí jsou tmavě krémové s vínovými rámy. Všechna okna mají 
jednoduché dělení příčlemi, liší se však následovně. Vesměs místnosti neorientované do dvora mají okna 10-dílná, jednoduché dělení příčlemi, liší se však následovně. Vesměs místnosti neorientované do dvora mají okna 10-dílná, 
4-křídlá špaletová, ostatní, což jsou všechno novotvary, patrně ze 70. let, 6-dílná, 2-křídlá. Na původních oknem se 
dochovalo různě staré kování v různé životnostní kvalitě a kvantitě. Na fasádách najdeme ještě 1 typ okna. jedná se 
o malá záchodová okénka stylově zapadající do celkové kompozice, která jsem blíže popsal v inventarizaci prvků.

Fasády vykazují problémy s vlhkostí a nutnost rekonstrukce. Zámek prošel mimo krytinu a klempířské zásahy 
dalšími nevhodnými zásahy, z nichž jmenujme například cementový sokl, nevhodné odvodnění kolem něj či 
betonové podlahy v přízemí. 

Podsklepené je pouze západní křídlo z III. fáze výstavby. Sklepy jsou klenuty válenými klenbami a vstup je do nich 
zajištěn kamenným schodištěm, jehož strop vybíhá do místnosti nad ním v přízemí, kde jsou zřízeny falešné stupně 
zakončené vestavěnou skříní.

V západním křídle zámku najdeme v přízemí prostor snad bývalé kuchyně s dochovaným topeništěm.

Z chodby v patře tvořící s na ni navlečenými místnostmi dvojtrakt, známý již z dřívějších dob, byly přístupné 
jednotlivé pokoje, která později byly propojeny také barokní en� ládou. V přízemí částečnou, v patře víceméně jednotlivé pokoje, která později byly propojeny také barokní en� ládou. V přízemí částečnou, v patře víceméně 
úplnou. Chodba je přístupná z průjezdu do dvora. Z průjezdu je také přístup do en� lád a na dřevěné schodiště 
jdoucí točené vždy po dvou ramenech po dvou stranách rizalitu. Všechny prostory v přízemí, mimo 2 pokoje v jdoucí točené vždy po dvou ramenech po dvou stranách rizalitu. Všechny prostory v přízemí, mimo 2 pokoje v 
severozápadním rohu zámku, jsou zaklenuty. Zmíněné mají trámový strop s rákosovým podhledem. Na koncích 
chodeb najdeme novodobé záchody, které postupem času nahradily ty staré, které ukazuje již projekt z roku 1822 
a hovoří o nich také o 3 léta později vypracovaný inventář. Na chodbě v přízemí najdeme stopy po dvorní arkádě. 
Komunikační prostory mají dochovanou kamennou dlažby, v nejstarším místnostech zámku však podlaha zcela 
chybí, v jiných je nevhodně novodobě nahrazena betonem. V přízemí najdeme různě staré a dochované dveřní 
výplně. výplně. 

Dřevěná schodiště ústí v patře v reprezentativní halu s 2 nikami, které hostily 2 plastiky (obr.6), čtyřlístkovým 
štukovým podhledem a pro� lovaným fabiónem, který najdeme i v ostatních místnostech s rákosovým podhledem 
nejen v patře. Převážná část haly má o schodek vyvýšenou podlahu. Tak jako v přízemí jsou en� ládou propojené 
pokoje v patře přístupné rovněž z chodby s diagonálně kladenou původní kamennou dlažbou zakončené také 
toaletami. Za nejreprezentativnější prostor zámku můžeme považovat prostor bývalé panské jídelny situované ve 
středu hlavního křídla a přístupné dříve 2 dveřmi vedle kamenného krbu. Dnes je východní z nich zaslepeno, krb 
se však dochoval. Místnost je nejvyšší v zámku a je klenuta neckovovou klenbou bedněnou z dřevěné ramenátové 
konstrukce. Většina obytných místností má dřevěnou parketovou podlahu, možná z fáze III zámku či později. 
Převážná část dveřních otvorů v patře jsou původní obložkové klasicistní dveře krémového nátěru stejných 
pro� lací jako dochované klasicistní dveře v přízemí kde můžeme rozpoznat druhotné užívání starších barokních 
kovaných pantů.

Nad nově prolomenými vstupními dveřmi západního křídla zámku v místě dalších zamýšlených a pravděpodobně 
nikdy nezrealizovaných toalet se v patře za dveřmi nachází dřevěné přímé schodiště na půdu s dřevěnou 
mezipodestou.

V podkroví můžeme obdivovat původní tradiční tesařskou práci, ramenátový podhled jídelny či 5 zaslepených 
komínových těles. 4 nad hlavním křídlem, 1 nad křídlem západním jdoucí z kuchyně v přízemí. V celém zámku 
nenajdeme dnes již žádné původní otopné těleso, z inventářů však víme o několika kachlových kamnech, po 
kterých však dnes již najdeme jen stopy či přikládací otvory. Jedny takové pravděpodobně renesanční, tedy 
druhotně použité zachycuje obr.14.

okno O1                                              přízemí

krátké kužílky, obecně 4/4 19. - poč. 20.stol.

rohovníky
- baroko fáze II?

či historismus 20.st.?
(jako panty a dvojobrtlík)

čepička pantu - poč. 20. st.?

barokní kovaná mříž oken O1 do m.1.20, 21

okno O1                          přízemí

štíhlý kužílek - fáze III?

klapačka+zástrč - fáze III?

úchyt - fáze II?

motýlek - fáze II?

úchyt - fáze III?

krb              m. 11, patro

Popis:

Barokní krb s pro� lovanou mramorovou 
šambránou s ramenovým záklenkem
a lasturou v jejim středu. Patrně ještě z fáze 
II zámku - žádné novější tvarosloví v zámku 
nevykazuje obdobné znaky, navíc se jedná
o kvalitní řemeslnou práci. Nejednalo se 
jistě o levnou záležitost, nebyl důvod dělat 
portál krbu nový.

2.01

2.02

2.03 2.04

2.05

2.06

2.07

2.082.092.102.112.122.13

2.14

vestavěná skříň                                  m.1.09, přízemí

Popis:

Na falešné schodiště v m. 1.09 vestavěná 
dvoukřídlá klasicistní skříň obdobných 
pro� lací jako klasicistní dveře v zámku
z III. fáze výstavby. Jedná se o obratné 
využití prostoru nad schody do suterénu 
zámku. Najdeme zde dochované kování 
pantů a klíčové dírky. Dle analýzy provozu 
přízemí soudě, sloužila jídelně služebnictva.

Inventář z roku 1825 hovoří o archivní 
skříni v jedné z místností, že je to tahle je 
však dle provedené analýzy provozu zámku 
nepravděpodobné.

1.01

1.02 1.04

1.05

1.06

1.071.08

1.09

1.10 1.11

1.12

1.131.141.151.241.231.221.21

1.19

1.20

1.18 1.161.17

1.03

dveře D1.4                          přízemí

klika - 19.st.-až 1. rep., 
protištítek  z opačné strany 
- kolem 1900 

zástrč
- III. fáze, možná 
druhotně užitá

dveře D1.4                      přízemí

nábytkové panty

krov nad hlavním křídlem                          půda

průhled západo-východní

průhled západo-východní

okno O1                      přízemí větrací otvor                      přízemí

Popis:

větrací štěrbiny suterénu, lokálně dochované starší (II. fáze výstavby) kamenné překlady, 
některé zaslepené

1.01

1.02 1.04

1.05

1.06

1.071.08

1.09

1.10 1.11

1.12

1.131.141.151.241.231.221.21

1.19

1.20

1.18 1.161.17

1.03

dveře D1.6                      přízemí

stopy po středovém úchopu-knopku
stopy po krabicovém zámku

pohled z m.1.15 do m.1.01

dveře D1.6                      přízemíokno O1                      přízemí

Popis:

Jedná se o 8-dílná tabulková 4-křídlá dvojitá špaletová dřevěná okna s omítaným ostěním 
nacházející se v různě dochovaném stavu jako jediná po celém obvodu přízemí, mimo dvorní 
fasádu. Okna pochází patrně původně z II fáze výstavby. Z této fáze se všech dochovaly nejspíš 
jen některé vnitřní nově osazené okenice či pouze druhotně užité kování. Návrh na novou fasádu 
z roku 1842 počítal s dělením 10-dílným, vypadá to však, že v této fázi byla pouze ve stejném 
provedení uskutečněna výměna již zchátralých oken z II. fáze, nejspíš hlavně venkovních oken 
špalety, které mohly být v předešlé fázi v rovině fasády. 

Okna O1 západního křídla stejného tvarosloví jako ta na hlavním křídle byla pravděpodobně 
přirozeně instalována zcela nová ve fázi III výstavby.

Co se týče barevnosti mají okna mimo venkovní stranu okenního rámu, která je vínová, barvu 
krémově bílou odlišující se tak decentně od čistě bílého nátěru fasády.

Některá okna mají kovanou mříž z různých období. Nejstarší, patrně z již I. fáze výstavby, jsou 
pouze mříže na oknech v 1.18 a 1.19. Jedná se o čtvercové proplétané průřezy kotvené přímo do 
zdiva.

Venkovní plechový parapet všech oken O1 je vínový, vnitřní krémový dřevěný s jemnou pro� lací. 
Venkovní je zjevně novější, snad instalován společně s klempířskými úpravami střechy s 20. 
století, vnitřní by mohl být z III. fáze výstavby.

III. fází příběh oken zjevně nekončil. Na mnoha venkovních i vnitřních okenních rámech 
najdeme novodobé panty navádějící náš k myšlence, že další hromadná výměna okenic, nejspíš 
hlavně jen těch venkovních proběhla někdy v 1.polovině 20.století. Zachovalá vnitřní byla patrně 
pouze překována. Nicméně i u venkovních mohlo dojít pouze k překování.
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