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Nečtinský zámek  
čeká rekonstrukce

1  Zámek Nečtiny, školicí a rekreační 
středisko Západočeské univerzity. 
Příští rok se bude v jedné polovině 
zámku dělat rozsáhlejší rekonstrukce.

2  Zámek Nečtiny na historické 
fotografii a také na pohlednici.

3  Nejmenším návštěvníkům  
zámku slouží hřiště.

4 Salonek zámku Nečtiny.
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Je dominantou Nečtinska a od roku 1958 se řadí mezi naše kulturní památky. 
Zámek Nečtiny dnes slouží jako školicí a rekreační středisko Západočeské 
univerzity v Plzni. Hojně jej však využívají i cyklisté, rodiny s dětmi a také 
kolektivy ze základních škol, které zde nacházejí výborné zázemí pro školy 
v přírodě. Pojďme se na tento regionální unikát podívat zblízka.

O stavbě zámku pod zpustlým Preitensteinem v místech dnešní obce Hrad 
Nečtiny hovoří prameny z poloviny 16. století. Florián Gryspek z Gryspachu 
zde tehdy nechal vystavět jednoduchou renesanční stavbu s odvážně rozepja-
tou valenou klenbou v přízemí. K zámečku náležel mlýn na nově založeném 
rybníce a pod ním stál pivovar. Takový celek tvořil typický statek z období re-
nesance. V 17. a 18. století byla stavba významně rozšířena rodem Kokořovců 
a kolem postupně vznikla osada. Největší přestavby se však zámek dočkal 
v 19. století. Francouzko-německý rod Mensdorf-Pouilly jej nechal v letech 
1855 až 1858 přestavět podle projektu známého německého architekta 
Friedricha Streiba z Coburgu, který zámku vtiskl novogotický styl. Někdy 
v té době byla rovněž postavena i sousední správní budova a zbořen přilehlý 
hospodářský dvůr. 

Mensdorfům byl zámek po roce 1945 zabaven a vzniklo v něm zemědělské 
učiliště. V roce 1964 zde vypukl ničivý požár, který napáchal obrovské škody, 
plameny tehdy ušetřily jen věž a kapli. O šest let později se stavbu podařilo 
renovovat a nadále byla využívána pro školské účely. 

Současným majitelem zámku je Západočeská univerzita v Plzni, která se 
snaží, aby to v něm žilo. Budova je v provozu od konce března do října. 
Květen a červen už tradičně patří zejména školám v přírodě. „Žáci se zde 
mohou učit, máme totiž k dispozici dvě učebny vybavené interaktivními 
tabulemi. Jedna pojme pohodlně osmdesát lidí, druhá je o něco menší. 
Máme také vybavenou tělocvičnu a bude tu i víceúčelové venkovní hřiště,“ 
popisuje správkyně zámku Miroslava Jurčenková z univerzitního střediska 
Provoz a služby s tím, že místo využívají například i sportovní kolektivy pro 
soustředění, letos se tu konalo i několik svateb. Zejména přes léto pak míří 
na nečtinský zámek také velké rodinné skupiny s dětmi a cestu si sem nachází 
stále větší množství cyklistů. Není divu, členitá a rozmanitá krajina severního 
Plzeňská je turisticky velice atraktivní. Zámek je navíc schopný pojmout až 
sto dvacet lidí. 

Pro ubytované, ale i pro veřejnost je v sezoně denně otevřený bar s občerst-
vením. „Samozřejmostí je i vybavená kuchyňka nebo wi-fi připojení,“ dodává 
správkyně. Velkým lákadlem je pak půjčovna elektrokol a koloběžek, kterou 
na zámku zprovoznili loni. 

Příští rok se v jedné polovině zámku bude dělat rozsáhlejší rekonstrukce. 
Zámek totiž nyní limituje například to, že má sociální zařízení na chodbě. 
A to se změní. „Vzniknou zde pokoje a apartmány a sociální zařízení bude již 
jejich součástí, protože takový je dnes standard. S rekonstrukcí se začne už 
v září, ještě za provozu, a na jaře 2020 by mělo být hotovo,“ vysvětluje Jur-
čenková. Zámek má podle jejích slov ohromný potenciál do budoucna. Mož-
nosti ubytování se po rekonstrukci výrazně rozšíří. Zámek tak bude atraktivní 
například i pro firmy, které zde budou moci pořádat teambuildingové akce, 
konference, anebo jen dopřát svým zaměstnancům relax na pěkném místě. 

„Je to opravdu nádherné a magické místo, kde se snoubí historie se součas-
ností. Když sem někdo přijede poprvé, vždycky ho ohromí, jaká nádhera se 
před ním vynoří,“ říká hrdě Jurčenková.•


