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Vyjádření rodiny Lobkowicz k otázce vlastnictví hory Říp
Reakce na dopis premiéra Andreje Babiše adresovaného rodině Lobkowicz v souvislosti s možným
odkupem hory Říp.
S výjimkou období komunismu a kolektivizace nikdy nepatřila hora Říp státu. S rodinou Lobkowiczů
je naopak historicky úzce spjatá více než 400 let a je součástí tak zvaného Roudnického panství, které
přinesla na počátku 17. století kněžna Polyxena, vdova po Vilémovi z Rožmberka a manželka českého
šlechtice Zdeňka Popela z Lobkowicz. Po období komunismu navrátila restituce zkonfiskovaný
majetek Martinu Lobkowiczovi. Ten žil na Roudnici se svým otcem Maximiliánem až do okupace a
obsazení zámku nacisty, kdy rodina nuceně odešla do exilu v Londýně. Otec Martina Lobkowicze
Maximilián byl aktivním českým politikem Benešovy exilové vlády a po dobu druhé světové války
velvyslancem Československa ve Velké Británii. Po válce se Lobkowiczové do Roudnice vrátili,
nicméně po komunistickém puči v roce 1948 museli do exilu odejít znovu a to na déle než 40 let.
Návrat hory Říp do vlastnictví Lobkowiczů během restituce nepřinesl žádnou faktickou změnu
z hlediska její přístupnosti. Ani na jediný den nebyla jakkoli omezena možnost vstupu na tuto horu,
navštívit ji lze kdykoli v každé roční době, pořádají se na ní poutě a je oblíbeným cílem turistů a
výletníků. Kulturní a společenský život na Řípu rodina Lobkowiczů aktivně podporuje a chce ho i do
budoucna dále rozvíjet. Dopis od premiéra Andreje Babiše datovaný 25. listopadu 2021 s výzvou
k jednání o odprodeji hory Říp státu paní Brooks Lobkowicz, která horu získala v rámci dědického
řízení po svém zesnulém manželovi Martinu Lobkowiczovi, obdržela a odpoví na něj.
Rodina Lobkowiczů během posledních 30 let zpřístupnila své hrady, zámky a také sbírku umění
veřejnosti, spolupracuje s celou řadou škol, vzdělávacích a kulturních institucí a stará se o kulturní
dědictví, které ji bylo po období komunismu vráceno často ve velmi žalostném stavu.
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