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Expozice Památníku F. L. Riegra a F. Palackého na zámku Maleč byla slavnostně otevřena 14. června 
2018, jako příspěvek k oslavám 200. výročí narození nejvýznamnějšího českého politika 19. století, 
Františka Ladislava Riegra.  Zámek Maleč byl od roku 1862 jeho letním sídlem  40 let. Posledních 14 let 
svého života zde pobýval i jeho tchán František Palacký. Expozice připomíná život a dílo obou osobností, 
které významně  přispěly k emancipaci a všestrannému rozvoji českého národa. Prohlídka expozice je 
s audiodoprovodem odborného textu historika a předního znalce 19. století profesora Jiřího Štaifa 
z Univerzity Karlovy. Zahraničním zájemcům je k dispozici tištěná verze v angličtině a němčině.   

 

Vstupné:  

Dospělí 80 Kč 

Studenti, senioři 40 Kč 

 

Otevírací doba od června do konce září:  

Soboty a neděle 10-17 hod., prohlídka 50 min.začíná  každou celou hodinu, maxim. 20 osob 

Poslední prohlídka začíná v 16 hod. 

Po domluvě jsou možné i návštěvy skupin od 10 osob ve všední dny a to i v květnu a říjnu 

K dispozici je zámecký park a občerstvení v nedalekém bistru  ( www.krameksdobrotami.cz )  

Významné osobnosti zámku Maleč: 

 

František Ladislav Rieger (1818-1903) 

Řadí se k nejvýznamnějším českým osobnostem 19. století. Celý život usiloval o rozvoj českého národa a 
obnovu české státnosti. Byl spoluzakladatel první české politické strany a organizátorem hospodářského     
a kulturního života. Zasloužil se mimo jiné o vznik Národního divadla. Svým působením, rozhledem, 
vzděláním i lidskými kvalitami dosahl zcela výjimnečné autority, popularity a úcty u velké většiny národa.  

 

František Palacký (1798-1876) 

Český historik, filozof a politik, považován za Otce národa, patří mezi nejvýznamnější osobnosti naší 
historie. S jeho osobou je spjato české národní obrození. Byl zakladatel novodobého českého dějepisectví,     
organizátor české vědy, kulturního a společenského života.   

  

Historie: 

Patrový zámek byl postaven jako pozdně renesanční v roce 1602 Janem Benedou z Nečtin a na Vilímově. 
V průběhu let byl různými majiteli upravován. Poslední empírovou úpravu provedli Auerspergové v roce 
1827 a právě od nich zámek zakoupil, už jako významný politik,  F.L.Rieger, jehož tchán F. Palacký zde 
vytvořil část svého stěžejního díla, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě.  

 

Doplňkové služby: 

Prodej knih – monografie a tematická literatura 
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