
Poznávací zájezd Přeštice, Lužany 
 
Dne 21.10.2009 se uskutečnil zájezd do zámku Lužany, momentálně reprezentativního sídla 
ČSAV. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nám s laskavým souhlasem 
umožňila tento architektonický skvost nabitý autentičnosti Hlávkova života navštívit. 

Lužany (zámek) 

 
 

Zámek Lužany leží 3 km jižně od města Přeštice, v rovině na levém břehu řeky Úhlavy a je 
ze tří stran obklopen parkem, na nějž navazuje renesanční užitková zahrada. V roce 1245 na 
místě dnešního zámku stála dřevěná tvrz. Za byla v roce 1753 přestavěna v jednopatrový 
renesanční zámek, který byl počátkem 19. století barokně přestavěn. Panství i se zámkem 
roku 1886 zakoupil přeštický rodák, architekt, stavitel a mecenáš Josef Hlávka, který ho podle 
vlastních plánů přestavěl. Část původní renesančně-barokní stavby Hlávka zboural a na jejím 
místě postavil dvoupodlažní objekt s půdorys navrhl do tvaru písmene Y. Jako samostatné 
křídlo Hlávka dal přistavět jednopatrovou kapli zasvěcenou Panně Marii, sv. Václavovi a sv. 
Antonínovi. Po vysvěcení kaple v roce 1887 složil Antonín Dvořák, který na zámku často 
pobýval, tzv. Lužanskou mši (Mše D dur, op. 86). Následně se stal zámek místem častých 
návštěv významných osobností české politiky, vědy a umění. Na zámku byli Hlávkovými 
hosty např. Antonín Dvořák, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Mařák, Josef Václav 
Myslbek, Max Švabinský, Josef Suk, Oskar Nedbal a mnohé další významné osobnosti konce 
19. století. 

Spolu s celým svým majetkem zájem Hlávka v roce 1904 odkázal Nadání Josefa, Marie a 
Zdenky Hlávkových, kterému patří dodnes. Dnes je zámek a jeho areál široké veřejnosti 
přístupný jen výjimečně, a to po dohodě s představiteli nadace. Jinak slouží představitelům 
vědy a kultury, vybraným studentům vysokých škol, vedení vysokých škol, fakult a pracovišť 
akademie věd. 
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     Dalším naším zastavením byla návštěva Muzea historie Přešticka s návštěvou kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. 
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