
a navíc v roce, kdy v prosinci uply-
ne 200 let od narození jeho zetě 
Františka Ladislava Riegra, vý-
znamné osobnosti 19. století, byl ve 
čtvrtek 14. června na zámku v Mal-
či slavnostně otevřen Památník F. 
L. Riegra a F. Palackého. 
Úvodní slovo přednesl doc. Petr 
Pithart, který se v době svého sená-
torského mandátu aktivně zajímal 
o postupnou rekonstrukci objektu, 
navráceného v restituci Riegrovým 
potomkům v dosti poničeném stavu. 
Připomněl proto strastiplnou cestu 
nynějších majitelů zámku, manželů 
Macháčkových, kterým se podařilo 
dotáhnout svůj sen až k úplnému 
dokončení památníku. Jeho součástí 
jsou dobově zařízené místnosti, 
připomínající život i pobyt obou 
slavných mužů na zámku. František 
Palacký právě v Malči sepsal pod-
statnou část svého díla Dějiny náro-
du českého v Čechách a na Moravě.
O hudební zpestření se postaral 
Varhan Orchestrovič Bauer, který 

skvěle oživil zámecké varhany. 
Otevření expozice se stalo součás-
tí oslav 200letého výročí narození 
Františka Ladislava Riegra, na 
nichž se podílí řada institucí včetně 
Národního muzea, Národního di-
vadla, Univerzity Karlovy, Národ-
ního archivu, Masarykova ústavu 
a archivu Akademie věd ČR, Po-
slanecké sněmovny PČR, Českého 
rozhlasu a České televize.

Osobnosti českých dějin na zámku
Zámek byl 40 let letním sídlem 
jednoho z nejvýznamnějších 
českých politiků 19. století F. L. 
Riegra a v posledních letech živo-
ta i zázemím jeho tchána, „Otce 
národa“ Františka Palackého. 
K tomu nám majitel zámku Vác-
lav Macháček – Rieger doplnil: 
„V rámci připomenutí 200 let na-
rození F.L. Riegra a 220 let naro-
zení F. Palackého zpřístupňujeme 
zcela novou expozici, představují-
cí život a dílo těchto dvou nejvý-
znamnějších osobností 19.století, 
kteří významně přispěli k eman-
cipaci a rozvoji českého národa. 
Z výsledků jejich mnohaletého 

úsilí pak mohli těžit zakladatelé 
moderního československého stá-
tu v roce 1918“.

Prohlídky expozice od července

Prohlídka expozice je s audiodo-
provodem náročného odborného 
textu historika a předního znalce 
19. století profesora Jiřího Štaifa 
z Univerzity Karlovy. Je určena 
opravdovým zájemcům o počátky 
české politiky a vzestup českého 
národního sebeuvědomění a také 
jako osvěta pro dospívající mlá-
dež vyšších gymnazijních ročníků 
apod. 

Počínaje sobotou 30. června bude 
otevřeno vždy od června do září, 

ale pouze o sobotách a nedělích od 
10 do 17 hodin. Začátky prohlídek 
jsou každou celou hodinu, max. 20 
osob.
Klíčové osobnosti zámku: 
František Ladislav Rieger (1818-
1903)
Patří k nejvýznamnějším českým 
osobnostem 19. století. Úsilím 
o národní emancipaci, politickou 
činností, organizováním společen-
ského, kulturního i hospodářského 
života, rozhledem, vzděláním i lid-
skými kvalitami dosáhl zcela výji-
mečné autority i popularity.  
Nazýván byl Vůdcem národa, ob-
držel četná vyznamenání a byl 

povýšen císařem s titulem baron 
do šlechtického stavu. Zemřel ve 
věku 84 let v roce 1903 a jeho vskut-
ku královský pohřeb se stal velkole-
pou celonárodní manifestací.

Jeho celoživotní úsilí o obnovu čes-
ké státnosti nesporně přispělo k je-
jímu naplnění v roce 1918.

František Palacký (1798-1876)

Palacký byl všeobecně uzná-
ván jako Otec národa a dnes je jistě 
jednou z nejvýznamnějších osob-
ností celé naší historie. 

Český historik, filozof a politik; 
zakladatel novodobého českého 
dějepisectví, organizátor české 
vědy, kulturního a společenského 
života, ideolog českého 
národního obrození. 

Jeho dceru Marii si vzal za man-
želku F. L. Rieger, jeho mladší 
spolupracovník v obrozeneckém 
hnutí a spoluzakladatel první české 
politické strany.

František Palacký se po smrti své 
manželky stal členem rodiny svého 
zetě a prožil na zámku Maleč po-
sledních 16 let svého života.
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Na zámku v Malči je nový Památník F. L. Riegra a F. Palackého
 den 220. výročí narození „Otce národa“ Františka Palackého 




