
Na focení dorazili perfektně oblečeni, ale smáli se, 
že formální outfit rozhodně není norma. Unifor-
ma džíny-triko je dnes běžná už i ve šlechtických 
kruzích. Alexandra, které muž láskyplně říká 
Sandra, v  lodičkách evidentně našlapovala opa-

trně. Jinak ale stále platí, že noblesa zavazuje. I v roce 2020. 
Lobkowiczovi jsou neuvěřitelně laskaví a milí nejen k sobě na-
vzájem, ale i ke všem kolem. Když nás během focení ochotně 
prováděli palácem na Pražském hradě, ukázalo se, že znají jmé-
nem úplně všechny zaměstnance, včetně uklízeček.  
Dlouho jste se médiím spíše vyhýbali, proč ta změna?
William: Upřímně? Nechali jsme si udělat anketu, co se Če-
chům vybaví, když slyší jméno Lobkowicz. A nejčastější odpo-
věď byla – pivo! Jakkoli je skvělé, že má naše značka v Česku 
takovou oblibu, rozhodně nechceme, aby si nás lidé pamatovali 
jen jako rodinu, co vaří pivo. 
Alexandra: Není dobré, že o nás lidé moc nevědí. Zvlášť když 
máme v Lobkowiczkém paláci tak cennou sbírku, třeba Bee-
thovenovy ručně psané notové záznamy. Takže to pro nás byl 
varovný budíček.
Mě vaše sbírky zajímají moc, ale přiznám se, že ještě 
o něco víc mě zajímá, jak jste se vy dva seznámili.
Alexandra: Nás spojil podobný původ. Můj otec je historik, 
Williamův také. Dědeček byl diplomat, stejně jako ten Willia-
mův – dokonce naši dědové se znali! 
William: Naše seznámení je jedním z  důvodů, proč věříme, 
že nad námi „něco“ je. Protože jaká je šance, že potkáte něko-

ho s  tak podobným původem? A  ještě k  tomu 
v americkém Bostonu? Komu se něco podobné-
ho stane? Je to vtipná shoda okolností.
Společný původ je jistě krásný, ale kde 
přesně jste se potkali?
Alexandra: Seznámili nás společní kamarádi 
na oslavách Dne dobytí Bastily. Část Bostonu se 
tenkrát převlékla do francouzského hávu, všude 
bylo francouzské jídlo, hudba… William mě pak 
z oslav doprovázel domů a zpíval mi francouzské 
písně. Bylo to velmi romantické. 
William: Chtěl jsem se stát operním pěvcem, 
tak jsem si říkal, že je to perfektní příležitost, jak 
oslnit pěknou dívku.
Z Ameriky jste se po pár letech stěhovali 
do Prahy.
Alexandra: Když jsme spolu chodili pět let, tak 
mi William oznámil, že pojede na  pár měsíců 
do  Československa. A  pak dodal: „Proč vlast-
ně nejedeš se mnou a nepomůžeš mi?“ Já měla 
v létě volno, tak jsem přijela. A bylo to skvělé léto! 
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My Lobkowiczové 

nejsme jen pivo
William (59) a Alexandra (57) Lobkowiczovi   

žijí v Česku 30 let, médiím se ale až doposud 
spíše vyhýbali. pro marianne naštěstí udělali výjimku. seznamte se 

s párem, který stojí hned za čtyřmi výraznými 
památkami – zámky v nelahozevsi a Roudnici nad Labem, 

hradem střekov a Lobkowiczkým palácem. navíc Lobkowiczovi 
evidentně našli recept na šťastné manželství!

klára McMahon a petra šroubek pohlová

„Jaká je pravděpodobnost, 
že v americkém bostonu 
potkáte někoho 
s podobným původem? 
nám dvěma se to povedlo, 
“ říkají lobkowiczovi.
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Pak si ale William uvědomil, že bychom se měli 
zasnoubit, protože tenhle projekt bude na dlou-
hé lokte a on se do Ameriky jen tak nevrátí.
Jaké vlastně byly vaše profese, než jste do Čech 
přijeli spravovat rodinný majetek?
Alexandra: Já učila v Massachusetts a William 
pracoval v  realitách. Když jsme přijeli, nemě-
li jsme obří finanční možnosti jako kdysi naši 
předkové. Vrátili jsme se jako normální pracující 
rodina a snažili se přijít na to, jak zrestaurovat 
a zachovat všechny ty krásné věci.
William: Lidé mě tehdy moc nechápali. Ptali se: 
„Vystudoval jsi Harvard, pracoval jsi v úspěšné 
firmě s nemovitostmi, tak proč se vracíš sem?“ 
Je to jednoduché –  protože je to domov. Jsou to 
naše kořeny, je to 700 let našich dějin. 
Alexandra: Po  návratu jsme začali s  Nelaho-
zevsí, protože byla ze všech vrácených nemo-
vitostí v  nejlepším stavu. Což pro zajímavost 
znamená, že byla přesně v tom stavu, v jakém ji 
předkové zanechali, když odešli! Tudíž stále po-
třebovala miliony dolarů na renovace.
Česky jste tehdy asi neuměli, že?
William: Já začínal od  nuly, když jsem sem 
v roce 1990 přijel, uměl jsem jen „Strč prst skrz 
krk“, „Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček“ 
a podobné vtipné věci, co mě v Americe naučil 
dědeček. Taky jsem uměl chleba a pivo – prostě 
pár slov. Ale česky mluvíme (přechází z anglič-
tiny do češtiny). Rozumíme asi 80 procent. Děti 
mluví mnohem lepší než my, ale všechno, co my 
děláme, je v češtinu.
Alexandra: Přiznávám, že rozumím mnohem 
víc, než mluvím. 
Přijeli jste před třiceti lety, pamatujete si, co vás 
tehdy nejvíc zasáhlo?
William: Byl to horor v mnoha aspektech. Resti-
tuce, práce, komunikace… 
Alexandra: Ano, komunikace, protože tenkrát 
nebyly mobily. William třeba jel na  celý den 
do práce někam daleko a já neměla ani ponětí, 
kdy se vrátí. Člověk naštěstí rychle zapomíná.
Co byl největší kulturní šok?
Alexandra: Pamatuji si spoustu podivných věcí, 
třeba čekání ve frontě na nákup. Muselo se stát 

před obchodem, než se uvolnil košík a vy jste mohli vejít. To 
bylo velmi neobvyklé. Ale naštěstí se to rychle změnilo a já se 
do Prahy zamilovala. Můj bratr žil v Bukurešti a stále mi opa-
koval, jaké mám štěstí, že žiju v Praze. „Praha je v porovnání 
s Bukureští jako New York!“ tvrdil.
William: Já měl štěstí, že jsem měl okolo sebe fajn skupinu lidí: 
tetu, strýce, lidi, kteří tu vyrůstali, starší expaty. „Musíš pocho-
pit specifika české povahy,“ říkali. Takže jsem věděl, že to bude 
výzva. Praha je tak magická, že je to skoro klišé. Samozřejmě 
že se v devadesátých letech dostávala z víc než čtyřicetileté ko-
coviny a byla poničená, ale i přes to byla stále vidět její krása.
Začátky asi musely být hodně  chaotické.
Alexandra: To byly. Hlavně kvůli restituci. Lidé nevěděli, jestli 
jsme nepřijeli jen proto, abychom posbírali majetek a zase od-
jeli. Myslím si, že chvíli trvalo, než jsme si získali důvěru. Než si 

lidé uvědomili, že tu opravdu chceme zůstat.
William: Snad tu lidé po třiceti letech pochopili, že jsme to my-
sleli vážně.
Taky by mě zajímala Williamovu návštěva Česka v se-
dmdesátých letech. To bylo hodně dobrodružné!
William: Přijeli jsme sem v  roce 1976 s  celou rodinou mini-
busem VW. Všichni mí bratři a sestry, matka i otec. Překročili 
jsme hranice u Domažlic a pamatuju si, jak vzala policie mého 
otce a nejstaršího bratra na hodinový výslech. Taky nám vyn-
dali sedačky a vyházeli z auta všechny věci – takhle vypadalo 
naše „welcome home“. Bylo to celkem strašidelné. Poprvé jsme 
se ocitli v zemi, ve které vládl komunistický režim. Než jsme 
odjeli, otec informoval ministerstvo zahraničí o naší návštěvě, 
aby zamezil možným problémům. Nakonec ale žádné nebyly, 

myslím si, že nám prostě na začátku jen chtěli 
pohrozit ve stylu „Nehrajte s námi žádné hry!“
Jak tahle návštěva dopadla?
William: Nakonec se nám podařilo přijet 
do  Prahy, kde jsme se setkali s  tetou Paulou. 
Bylo jí 85 let a byla to jediná žijící sestra mého 
dědečka Maxe. První, co udělala, bylo, že nás 
vzala do kostela Panny Marie Vítězné a Pražské-
ho Jezulátka na Újezdě. Jezulátko totiž přivezla 
naše předchůdkyně, Marie Manrique de Lara, 
v polovině 16. století ze Španělska. 
Jezulátko je známé tím, že koná zázraky. 
William: Teta Paula taky brala jako zázrak, že 
je stále naživu a vidí všechny své synovce a pra-
synovce a  praneteře. Všichni jsme se společně 
modlili, teklo spoustu slz a byl to velký zážitek. 
Nikdy na  to nezapomenu. Další silnou vzpo-
mínkou bylo, že jsme v domě nemohli otevřeně 
mluvit kvůli štěnicím. Museli jsme jít ven nebo si 
sednout do auta a pustit motor.
Jste tu třicet let, mnohé se naštěstí změnilo 
k lepšímu. Jak vlastně v současnosti vypadá váš 
běžný pracovní den?
William: Je to celkem výzva, protože řídíme čtyři 
velké historické objekty: Roudnici se zámeckým 
vinařstvím, Střekov, Nelahozeves a Lobkowicz-
ký palác. Všechny jsou otevřeny veřejnosti. Kaž-
dý den je jiný. Před covidem jsme hrady objížděli 
a měli spoustu různých schůzek. Za současné si-
tuace máme online týmové meetingy.
Alexandra: Řešíme provoz, půjčky, památkovou 
péči, shánění peněz… Nikdy se nenudíme.
William: Víte, my vlastně žijeme s  historií 
v  21.  století. Jsme první generací podnikatelů, 
která nežije v zámcích, ale  s uměním a dějina-
mi. Občas si sedneme, vydechneme a říkáme si: 
„No, nevedli jsme si zas tak špatně.“ Ale pořád 
přemýšlíme, co dál. A proto je skvělé mít v zá-
dech novou generaci.
Máte na mysli své děti. Převezmou po vás jednou  
rodinné dědictví?
Alexandra: Pokud budou chtít. Naštěstí se ale 
vždycky zajímaly o věci, které jsme dělali. Bývají 
součástí eventů, které pořádáme, dělají průvod-

„vystudoval jsi harvard, 
pracoval jsi v realitách a vracíš 

se do Česka? lidé mě na začátku 
90. let moc nechápali,“ 

vzpomíná William lobkowitz.

„kdysi jsem historii studovala, 
ale rozhodně ne natolik, aby mě 
to připravilo na tohle, “ říká 
alexandra před portréty šlechtičen 
z 16. století.

     Lidé nevěděli, jestli jsme do Česka nepřijeli jen proto, abychom
              posbírali rodinný majetek a zase odjeli.
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ce našimi paláci  a podobně.
William: Není to tak, že to děti jednou převezmou po nás. Je to 
služba veřejnosti. Jsme jako dirigenti orchestru. Stojí za námi 
obrovské množství lidí, zaměstnáváme jich 80 až 90. Sami by-
chom to nezvládli.
Co vlastně vaše děti dělají? 
Alexandra: Máme dvě dcery a syna. Nejmladší dceři Sophii je 
osmnáct a právě začala chodit na univerzitu v Americe. Dru-
hé dceři, Ileaně, je dvacet tři let, studovala psychologii, teolo-
gii a novinařinu, je náruživou spisovatelkou. Taky je součástí 

naší rodinné firmy, píše spoustu článků, třeba 
na naše stránky a sociální sítě. I náš syn Willi-
am mladší tuhle zemi miluje a z nás všech mluví 
pravděpodobně nejlépe česky. Před dvěma lety 
dodělal Harvard a začal pro nás pracovat v ob-
lasti médií a  marketingu – dokonce provádí 
po zámku v angličtině a češtině! Teď vymyslel 
živé vysílání prohlídek pro lidi, kteří nemohou  
kvůli epidemii cestovat.
Jak jste své děti vychovávali? 
Alexandra: Všechny chodily na  mezinárodní 
školu tady v Praze, pak odešly na vysokou školu 
v Americe. Ale nakonec se rozhodly vrátit zpát-
ky sem. Mají tu spoustu přátel. 
Co rádi děláte, když zrovna nejste v zajetí rodin-
ného dědictví?
William: Moc volného času nemáme, ale když 
už nějaký je…
Alexandra: … tak milujeme psy! V  Lobkowicz-
kém paláci je jejich malbám věnován celý pokoj. 
A máme úžasného psa Rickyho. Je to rasa por-
tugalský vodní pes, kterého bereme na dlouhé 
procházky po lesích. Taky rádi jezdíme na kole, 
William hraje tenis, kdysi hrával i  squash a je 
dobrý golfista.  
Tenis, golf. Takhle si my „obyčejní smrtelníci“ 
představujeme šlechtické zájmy. A  zdá se, že 
vám svědčí, oba vypadáte skvěle!
Alexandra: Děkujeme. Snažíme se dobře jíst, 
cvičit a dostatečně spát. Někdy to tak úplně ne-
vyjde, ale děláme, co můžeme. Víme, že oba fun-
gujeme lépe, když si na tyhle věci uděláme čas. 
Taky děláme jógu. Máme svou cvičitelku a teď 
cvičíme online.
Je něco, co vám po  všech  těch dlouhých letech  
v Česku chybí?
William: Vůně moře! Oba jsme vyrůstali 
na americkém pobřeží. Kdykoli cestujeme, sna-
žíme se skončit někde u oceánu. 

co nosily hraběnky? 
Když se Alexandry ptáme, kam by pozvala čtenářky Marianne, má 
hned jasno: „Často se mluví o mužích v rolích císařů a králů, ale nikdy 
se nezaměříme na ženy. Přitom byly často politicky činné. V novém 
roce plánujeme otevřít výstavu o ženách z rodu Pernštejnů 
na zámku v Nelahozevsi, kde dozvíte se něco o jejich historii 
a šatech, které nosily. Dámy jistě ocení také online virtuální prohlídku 
Lobkowiczkého paláce s naším synem Williamem mladším, kterou 
nabízíme na webu. To je skvělá podívaná!“

„naše děti studovaly v americe. 
ale pak se vrátily do Čech. Mají tu 
spoustu přátel a milují to tu,“ říkají 
lobkowiczovi.

šlechtiČna v práci


