
Malonický zámek

Malonický zámek počátkem 20. století.  Portál připomínající starší fázi stavebního vývoje zámku.

Nyní jsou v zámku byty a klubovna sboru dobrovolných hasičů. Celkový pohled na Malonice v první polovině 20. století.

První zmínku o Malonicích máme z roku 1318, kdy se zde připomínal jistý Jetřich. V letech 1379 – 95 je 
uváděn majitelem vsi Lvík a pak jeden z jeho potomků Vlacha. Jako posledního z tohoto rodu známe Seze-
mu z Malonic, který byl zmiňován v roce 1453. Následně ves drželi Škorňové z Malonic, za Plánských ze 
Žeberka se Malonice staly součástí velhartického panství. Jako své sídlo si zdejší tvrz opět zvolil jeden pří-
slušník tohoto rodu, Albrecht Plánský, který se po Malonicích psal v roce 1556. Připomínal se zde i jeho syn 
Sebastián, od kterého statek získali Kadovští z Kadova. Ti zde s krátkou přestávkou kolem roku 1612, kdy 
zámek a ves držel Drslav Černín z Chudenic, sídlili až do roku 1636. V 17. a 18. století se zde majitelé po-
měrně rychle střídali (Hájkové z Robčic, Kocové z Dobrše, páni ze Svárova, Rochové z Běšin, novoměstský 
měšťan Václav Malina, Václav Ennis z Atteru...). 

V roce 1800 statek získal pražský obchodník a zemědělský odborník Benedikt Kohler. Založil při něm  
anglický park, který přiléhal k severnímu křídlu. V něm se nacházelo mnoho exotických stromů, z nichž se 
dosud dochovalo pár kavkazských modřínů. Na zámku měl knihovnu o 8000 svazcích. Od roku 1817 vlast-
nil statek Kohlerův zeť Rudolf Fürstl, od roku 1846 Josef Tadeáš Lumbe, který byl profesorem a ředitelem 
pražské polytechniky a prezidentem Vlastenecké hospodářské společnosti. 

Panské sídlo v Malonicích prošlo složitým stavebním vývojem. Tvrz neznámé podoby zde zřejmě stáva-
la už ve 14. století. Za Škorňů vznikla už na místě dnešního zámku nová pozdně gotická tvrz, kterou připo-
míná portál vstupu do zámku. Na sklonku 16. století tvrz renesančně upravili Kadovští. Radikální přestav-
bu na barokní zámek pak provedli Svárovští v polovině 18. století. Do dnešní podoby zámek upravili Bene-
dikt Kohler a Josef Tadeáš Lumbe. První z nich rozšířil nejstarší část tvrze o nové patro se čtyřmi místnost-
mi a v roce 1807 dokončil nové empírové křídlo, druhý ho později strhl a postavil na jeho místě jednopatro-
vou pseudorenesanční budovu.

Zdroj: Jiří Úlovec - Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004
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Malonice ve fotografiích

Celkový pohled na Malonice.

Malonické nádraží počátkem 20. století.

Zadní část zámku se zbytkem někdejšího parku.

Socha Ilionea z Malonic je dnes v Klatovech.

Návesní kaple. Foto Mgr. Jan Vích



Karl Wilhelm Lumbe a jeho potomci
Pražský lékař a chirurg MUDr. Karl Wilhelm Lumbe 

(*23. 8. 1807 – †6. 8. 1885) po studiu na staroměstském gym-
náziu absolvoval v letech 1825 – 30 lékařská studia. Zásadní 
přelom v jeho životě představovala svatba s Annou hraběn-
kou Thun-Hohensteinovou (*1812 – †1885), dcerou Fran-
tiška Antonína hraběte z Thunu a Theresie hraběnky z Brüh-
lu. Jejím bratrem byl politik Leopold Lev Thun-Hohenstein. 
Karl Lumbe s ní měl syna Františka a dceru Annu, pro-
vdanou za Ottomara von Starck. 

Karl Lumbe byl od poloviny 19. století velmi politicky  
angažovaný, zastával různé poslanecké funkce v zemském 
sněmu i v říšské radě.

V roce 1856 koupil Karl Lumbe od Edmunda Mořice kní-
žete Clary-Aldringena menší část bynoveckého panství se 
zchátralým Dolním zámkem v Benešově nad Ploučnicí. Lum-
be chtěl na zámku trvale bydlet, a tak se pustil do jeho ná-
kladné rekonstrukce. Jelikož však kvůli politickým aktivitám častěji pobýval v Praze a ve Vídní, zámek      
nakonec v roce 1877 prodal hraběnce Aloisii Černínové, rozené Morzinové.

V Praze Karl bydlel v pozdně klasicistní vile, kterou si ve druhé polovině 19. století nechal posta-
vit na Hradčanech. Dům dodnes nese označení Lumbeho vila a většina lidí ho z ná jako sídlo českého 
prezidenta – stát ji totiž odkoupil v roce 1925. Dlouho v ní měli zázemí zahradníci, v osmdesátých letech 
20. století byla natolik zanedbaná, že se uvažovalo o jejím zbourání. Nakonec do ní stát investoval 52 milio-
nů a v roce 2005 se sem nastěhovali manželé Klausovi, následně manželé Zemanovi.

Lumbeho vila na pražských Hradčanech.

Dolní zámek v Benešově nad Ploučnicí.

Hrob Karla a jeho manželky Anny.

Když Karl v roce 1885 zemřel, byl pohřben na hřbitově 
Praha – Malvazinky.

Karlův syn Franz Lumbe (*1848 – †1920), dvorní rada, se-
kretář a archivář Řádu císaře Josefa I. a strážce Habsbursko-
Lotrinského domácího pokladu, byl v roce 1912 povýšen do 
rytířského stavu. Měl celkem osm dětí, které žily mimo čes-
ké země, pouze Karel Lumbe (*1885 – †1967) žil za první 
republiky s manželkou Valentinou Mladotovou ze Solopisk  
v Kosově Hoře (okres Příbram).

Zdroj: Petr Mašek - Šlechtické rody v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 
díl I,  Praha 2008; Wikipedie - heslo Karel Lumbe, http://cs.wi-
kipedia.org; PhDr. Zdeněk Henig - Lumbe z Malonic (1856 
– 1877), Dolní zámek (zámek Benešov nad Ploučnicí), http://
www.zamek-benesov.cz/historie-zamku



Josef Tadeáš Lumbe a jeho potomci
Josef Tadeáš Lumbe (*26. 2. 1801 – †1. 6. 1879) byl v roce 

1832 jmenován profesorem hospodářství na Karlo-Ferdinan-
dově univerzitě a roku 1837 i profesorem na Českém stavov-
ském polytechnickém ústavu. Zároveň byl v letech 1848  – 
1864 i ředitelem této školy. Po mnoho let byl také prezidentem 
Vlastenecké hospodářské společnosti. V letech 1835 – 1853 
rovněž působil ve funkci jednatele Pomologického spolku. 

Angažoval se i v politickém životě. Od roku 1861 zasedal 
jako poslanec Českého zemského sněmu, který ho roku 1867 
zvolil poslancem říšské rady (celostátní zákonodárný sbor, 
tehdy ještě nevolen přímo, ale tvořen delegáty jednotlivých 
zemských sněmů), kde reprezentoval velkostatkářskou kurii. 
Opětovně byl do říšské rady zvolen v roce 1870 (slib složil 
7. března 1871). Na zemském sněmu se profiloval jako od-
borník na problematiku zemědělského školství a zasloužil se 
o legislativu v oblasti vodního hospodářství.

Měl syny Josefa (*1843 – †1903), který byl členem okresního výboru v Klatovech, a Ernsta (*1849 
– †1894), v sedmdesátých letech 19. století úředníka soudu v Karlových Varech a zemského soudu 
v Praze. Ernst měl syna Reinharda (nar. 1881) a linie rodu dále pokračovala Petrem (*1908 – 
†1974) a Mikulášem (nar. 1936). Statek Malonice patřil během první republiky Rudolfovi. V ma-
jetku dědiců zámeček zůstal až do roku 1945. Poslední majitelkou byla Marie Lumbe z Malonic.

Až do konce 1. světové války byl u zámku i funkční pivovar, který Lumbeové pronajímali. Klatov-
ské listy uvádějí v roce 1886 roční výstav 984 hl piva, v roce 1910 už jen 400 hl. Stejně tak pronajíma-
li mlýn, pilu a papírnu. Ve vlastní režii provozovali jen hospodářský dvůr a ovčín.

Ozdoba konírny malonického dvora. 

Josef Tadeáš Lumbe.

Literárně nadaná byla dcera Reinharda Renata Lumbe, 
šlechtična  z Malonic (*16. 12. 1922 - †4. 1. 2008). Ta na-
psala román „Der letzte Herbst“, který vyšel koncem pa-
desátých let 20. století v Mnichově a byl inspirován jejím 
mládím v Prachaticích. Renata se narodila na zámku Skalice  
v šumavských Bohumilicích, ale už jako malé dítě se ocitla 
v jihotyrolském Meranu, kde její rodiče vybudovali na zám-
ku Rametz penzion pro urozené a prominentní hosty. Posléze 
se vrátili do Čech, kde Reinhard provozoval v Prachaticích 
a také ve Vimperku advokátní kancelář. V Prachaticích se 
4. února 1944 provdala za devatenáctiletého (tedy o tři roky 
mladšího) učitele Julia Weinfurtera z Prachatic, který ovšem 
musel brzy nato narukovat ještě v uniformě wehrmachtu do 
světové války. V její poslední den (8. května 1945) přišel  
o život v americkém zajateckém táboře Büderich na dolním 
Rýně. Po vyhnání v roce 1946 žila Renata se svým synem 
Stefanem Weinfurterem dlouhá léta v Güntering-Hechen-
dorf u Pilsensee na jihozápad od Mnichova, pak v Mnichově  
a v Geretsriedu. 4. ledna 2008 zemřela v Mohuči (Mainz), 
hlavním městě německé spolkové země Porýní-Falc.

Zdroj: Petr Mašek - Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 
díl I,  Praha 2008; Tomáš Cihláš - pošumavské pivovary, Sušice 2003; Kohoutí kříž - Renata Lumbe von 
Mallonitz, dostupné na www. http://kohoutikriz.org/data/w_lumbe.php; Wikipedie - heslo Josef Tadeáš 
Lumbe, http://cs.wikipedia.org



Dvě větve rodu Lumbe

Malonický zámek s hospodářským dvorem na počátku 20. století. Malonické chalupy ve stejné době (malý snímek).

Za zakladatele rodu je pokládán profesor řečtiny na staroměst-
ském gymnáziu v Praze a děkan filosofické fakulty pražské uni-
verzity Josef Daniel Lumbe (*1761 – †1823), který se narodil 
v městě Chřibská v okrese Děčín. Měl několik synů, z nichž dva 
založili šlechtické linie rodu. 

Starší Josef Tadeáš Lumbe (*1801 – †1879) se živil jako 
vychovatel v různých aristokratických domech a zajímal se  
o ekonomiku šlechtických statků. Ta ho zaujala natolik, že se 
po studiu práv stal významným pražským profesorem ekono-
mie. Společně s dalšími odborníky, například A. E. Komersem 
a F. Horským, dal podnět k založení řady hospodářských škol. 
Byl zároveň členem různých vědeckých společností a publiko-
val mnoho odborných hospodářských studií o orbě, rybníkářství  
a agrární politice. Za své zásluhy byl v roce 1867 povýšen do 
šlechtického stavu. V roce 1846 získal sňatkem se Sofií Fürst-
lovou (nar. 1824) statek a zámek Malonice, podle kterého přijal 
i šlechtický predikát „šlechtic z Mallonitz.“ 

Mladší syn Josefa Daniela, MUDr. Karl Wilhelm Lumbe (*1807 – †1885), se stal lékařem, v roce 1847 
se oženil s hraběnkou Annou z Thun-Hohensteinu (*1812 – †1885), ). Karl zastával poslanecké funkce 
v zemském sněmu i v říšské radě. Byl docentem chirurgie a primářem pražské věznice. Žil v Praze, ve Víd-
ni a v Benešově nad Ploučnicí.

Erb šlechtického rodu Lumbe z Malonic.

Erb ve vchodu malonického zámku.

Zdroj: Petr Mašek - Šlechtické rody v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 
díl I,  Praha 2008


