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Kde je Stará myslivna Konopiště? O tom se
nyní dozvíte i na celosvětové informační síti
Vedle zámku Konopiště, kostela sv. Anny a sv. Mikuláše se mezi pamětihodnosti uváděné na Wikipedii řadí i Stará myslivna Konopiště

Benešov – Další významnou
památku, která byla zapsána
do největší internetové ency-
klopedie na světě se může ny-
ní pochlubit Benešov.

Vedle slavného zámku Ko-
nopiště, barokního kostela
svaté Anny, raně gotického
kostela svatého Mikuláše,
zvonice na Karlově, zříceniny
minoritského kláštera, staré-
ho židovského hřbitova, bu-
dovy železniční stanice s cí-
sařským salonkem a Pivova-
ru Ferdinand se mezi paměti-
hodnosti Benešova nyní řadí i
budova Staré myslivny Kono-
piště.

Její objekt je umístěn na se-
verozápadní straně zámku
Konopiště na pěší cestě od ve-
řejného parkoviště k Zámec-
kému rybníku.

Stará myslivna Konopiště
patří k vyhledávaným turis-
tickým cílům na Benešovsku
nejenom pro svojí historickou
a architektonickou hodnotu a
prostředí. V budově, v její re-
staurační části, která byla po
celkové rekonstrukci nově
otevřena začátkem roku 2009,
se nachází množství historic-
kých artefaktů, které jsou ve-
řejně přístupné.

Jednou z nich je starodáv-
ný, plně funkční orchestrion.
Automatic piano, výrobce H.
Horvilleur & Georges-
Presberg, byl vyroben v Paříži
začátkem 20. století pod ozna-
čením „Jazz Band Rex“. Tento

unikátní, více jak sto let starý
hudební nástroj byl náhodně
objeven u belgického staro-
žitníka a poté velice náročně
rekonstruován věhlasným re-
staurátorem Ivo Roháčem z
Olomouce. Základní nástroj
tvoří strunná baraš s 41. tóny.
Orchestrion dále obsahuje ba-
sový buben, malý bubínek, či-
nel, rolničky, tamburínu, dva
dřevěné kalíšky a 7 trubko-
vých zvonů. Klasický hřebíč-
kový válec uvádí v pohyb me-
chaniku s kladívky a abstrak-
ty. Jedná se o vzácný technic-
ký a historický unikát.

Dále se zde nachází socha
Svatého Huberta sousoší po-
stavy s jelenem, patrona mys-
livců a lovců je polychromo-
vaná dřevořezba z lipového
dřeva, kterou vytvořil řezbář
Miroslav Šimek ze Zdemyslic
a polychromem opatřil uzná-
vaný restaurátor Viktor Brů-
žek včetně použití plátkového
ryzího zlata. Toto sousoší bylo
volně vytvořeno podle sku-
tečné historické sochy, která
se v minulosti nacházela v ni-
ce budovy Stará myslivna a
nyní je součástí expozice Mu-
zea Podblanicka na zámku ve
Vlašimi. Sousoší bylo slav-
nostně benedikováno (posvě-
ceno) Jeho Milostí kanovní-
kem svatoštěpánské kapituly
Martinem Davídkem dne 29.
července loňského roku.

Sál restaurace navazuje na
zámecké interiéry a Františ-

ka Ferdinanda d´Este. Stylový
lovecký interiér doplňuje bo-
hatá trofejní výzdoba vážně
konkurující trofejím arcivé-
vody na zámku. Paroží jelení,
dančí a srnčí zvěře, kejpy je-
lenů, divočáka a muflona, ků-
že medvěda a lišek, preparáty
jezevce, kuny, vydry, kachen,
orebic, hus divokých, kachen
divokých, bažantů, tetřevů,
tetřívků, volavky, sovy a dra-
vých ptáků. Dále jsou součástí
interiéru, vzácné lovecké ar-
tefakty, autentické střelné
zbraně, historické obrazy, ter-
če a rytiny Martina Eliase Ri-
dingera z 1. pol. 18. století a ori-
ginální olejomalba, portrét F.
F. d´ Este v životní velikosti.

Další zajímavostí jsou sta-
rodávné kyvadlové hodiny
bohatě ručně vyřezávané, kte-
ré jsou dílem neznámého řez-
báře ze západních Čech a na
Starou myslivnu se dostaly až
z Blovic u Plzně. Jedná se o
unikátní, mechanismus, do-
konale fungující do dnešní do-
by. Každou čtvrthodinu vyjíž-
dí z malých dvířek v hodinách
křepelka, volající „pět peněz,
pět peněz” ve čtvrt jednou, v
půl dvakrát, ve tři čtvrtě tři-
krát a v celou čtyřikrát. Kaž-
dou celou hodinu pak hned za
křepelkou vyjede z dalších
dvířek kukačka, která kuká-
ním oznámí počet hodin.

Nabídka pokrmů v této re-
stauraci je složena především
ze zvěřinových specialit, kte-

ré vychází z původních recep-
tur místní šlechty a tehdej-
ších myslivců. Připravuje je
tým kuchařů, kteří reprezen-
tují českou kuchyni prakticky
po celém světě. Působili mimo
jiné i v české restauraci na
světových výstavách EXPO
2005 v Aichi v Japonsku a EX-
PO 2010 v čínské Šanghaji. Dá-
le na národních výstavách
České republiky v malajském
Kuala Lumpur, brazilském
Rio de Janeiro, ruském Vol-
gogradu, německém Berlíně,
čínském Xianu a dalších měs-
tech světa.

Vzhledem k tomu, že o zno-
vuobnovení věhlasu této ko-
nopišťské pamětihodnosti se
velkým dílem zasloužil sou-
časný provozovatel restaura-
ce Stará myslivna společnost
IGC International Gurman
Club, zeptali jsme se jejího zá-
stupce, Bohumila Bochňáka,
jaké novinky můžeme v Ko-
nopišti z iniciativy Staré mys-
livny ještě očekávat.

„Jsme hluboce přesvědče-
ni, že všechny návštěvníky
Staré myslivny vždy příjemně
potěší něco víc, než jen pou-
há“ dobrá gastronomie.“ uve-
dl Bohumil Bochňák, provo-
zovatel restaurace.

„Proto se stále snažíme při-
cházet s něčím novým. Tyto
zajímavosti však musí kore-
spondovat a logicky souviset s
daným místem, jeho charak-
terem, historií a půvabnou at-
mosférou celého Konopiště.
Pracujeme v současné době na
projektu zřízení malé obůrky
pro lesní zvěř v prostoru mezi
budovou Staré myslivny a
Zámkem Konopiště tak, aby
lesní zvěř byla viditelná ná-
vštěvníkům, kteří jdou z par-
koviště na zámek a také z letní

zahrádky a oken restaurace
Stará myslivna. To pro každé-
ho bude jistě nezapomenutel-
ným zážitkem. Obůrka, jestli
to tak je možné vůbec nazývat
vzhledem k její velikosti, by
jednoznačně obohatila turis-
tickou atraktivitu Konopiště a
rozšířila stávající naučnou
stezku. Uvažujeme s chovem
daňků, jelena Dybovského a
muflonů, vždy po jednom pá-
ru. Návštěvníci zámku pak
budou mít možnost vidět lesní
zvěř nejenom jako trofeje
Františka Ferdinanda d´Este,
ale i v plné svojí kráse. Toto
propojení má svojí logiku i v
návaznosti na Starou mysliv-
nu a její vazbu k české mysli-

vosti. Umístění a zřízení obůr-
ky mezi zámkem Konopiště a
Starou myslivnou má v jistém
pohledu i hluboký symbolic-
ký význam. Pokud se nám po-
daří tento projekt zrealizovat,
stane se bezpochyby tato
obůrka další přitažlivou a za-
jímavou atrakcí v Konopišti a
Benešově,“ dodal provozova-
tel Bohumil Bochňák.

Vlastníkem zámku Kono-
piště a zakladatelem hospo-
dářských objektů kolem zám-

ku včetně budovy Staré mys-
livny byl Arcivévoda Franti-
šek Ferdinand Rakouský
d'Este, následník rakousko-
uherského trůnu a synovec cí-
saře a krále Františka Josefa I.
zámek Konopiště využíval ja-
ko domovské sídlo pro své tři
děti a manželku Žofii, z české-
ho šlechtického rodu Chotků.
V závěru 19. století zámek zá-
sadním způsobem přestavěl a
upravil také jeho široké okolí.
Na místě, kde dnes stojí budo-
va Staré myslivny stával od
roku 1840 nový lihovar, který
F.F. d´ Este v roce 1894 pře-
místil do Benešova a budovu
nechal přestavět pro účely
pošty a školy a v Konopišti jí
bylo přiděleno číslo popisné 2.
Naposledy byla budova pře-
stavěna podle návrhu věhlas-
ného architekta, českého ro-
dáka, Ludwiga Baumanna,
který je mimo jiné autorem
budovy Dolnorakouské ob-
chodně průmyslové komory
ve Vídni, Ministerstva války a
přestavby Nového Hofburgu.
V této podobě se budova do-
chovala prakticky dodnes. V
průběhu první světové války
byl v budově zřízen vojenský
lazaret pro zraněné vojáky
Rakousko Uherské armády.
Koncem 20. století zde byly
prostory pro pohoštění pro-
minentních účastníků mysli-
veckých honů v bažantnici
Konopiště.

V současnosti je budova v
majetku státu, je spravována
Lesy České republiky a je sou-
částí komplexu Lesního závo-
du Konopiště. Polovinu budo-
vy správce využívá pro uby-
tování zaměstnanců lesního
závodu a ve druhé polovině se
nachází zvěřinová lovecká re-
staurace. (bb, zkl)

INTERIÉR restaurace Starámyslivna je zařízený v loveckémstylu.


