
Psychiatrická nemocnice, Červený Dvůr, Jižní Čechy

Nemocnice je umístěna v nádherném  zámku Červený 
Dvůr, který se svým okolním parkem býval letním sídlem 
rodiny Schwarzengů. Po odchodu rodiny v roce 1947 zámek 
připadl státu.

V zámeckém parku se nachází hlídačův domek, tzv. 
Mauricovna, důležitý prvek parku, který zchátral v 50. 
letech minulého století. The Friends of Czech Heritage 
(Přatelé českého historického dědictví) spolecně s vedením 
nemocnice se v roce 2010 shodli na obnovení Mauricovny 
s převážnou pomocí dobrovolníků. V té době byla budova 
pouhou zříceninou, kde zůstaly jen zdi.

Zrestaurovaná budova ovšem musí mít nový účel, bez 
kterého by jakákoliv snaha byla zbytečná. Nemocnice 
potřebovala prostor, kde by se narušené  rodinné vztahy 
vlivem závislosti pacientů na drogách a alkoholu mohly 
znovu budovat. Zrestaurovaná Mauricovna bude ideálním a 
poklidným místem, kde tento léčebný proces může začít.

Od roku 2011 The Friends organizují  brigády britských 
dobrovolníků, kteří za pomoci nemocnice postupně 
Mauricovnu opravili, včetně nové střechy a půdní podlahy, 
jež byly zhotoveny za peněžní dar od The Friends. Hrubá 
práce dobrovolníků je ukončena, nyní je zapotřebí, aby 
nastoupily odborné a specializované síly. Partneři v projektu 
hledajií penežní fondy, aby Mauricovna mohla být dokončena 
a uvedena do provozu.

‘Historická Mauricovna: nové prostory pro rodinnou terapii’
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Psychiatrická nemocnice
Léčebna, která byla založena v 1966, je jedinou 
samostatnou nemocnicí v České republice, jež se 
specializuje na léčbu závislosti na drogách a alkoholu, 
a na léčbu patologického gambléřství. Poskytuje 
krátkodobou a středně dlouhou léčbu založenou 
na komplexní structuře odpovídající jednotlivým 
pacientům. Také nabízí detoxifikaci a rodinnou 
terapii.

Důraz léčebního procesu je kladen na komunitní 
terapii a zodpovědnou účast pacienta v inspirujícím 
prostředí za cílem návratu k naplněnému, 
uspokojujícímu životu v komunitě.

Nemocnice je velmi úspěšná a vysoce uznávána jak 
v odborných a lajských kruzích, tak i mezi pacienty. 
Všech  jejích 109 lůžek je vždy obsazeno.

Strategie pro budoucnost léčebny je neustále 
revidována a uplatňována tak, aby léčba pacienta 
odrážela moderní psychiatriclou praxi a myšlenky.

Přátelé českého historického 
dědictví
The Friends of Czech Heritage je britská charita 
založena v roce 2007 v Londýně, která pomáhá s 
konzervací a opravou historických budov, jejich okolí 
a památkových předmětů v České republice.

The Friends je vedeno dobrovolníky a nezaměstnává 
žádnou pracovní sílu. Organizace ve své činnosti 
spoléhá na členské příspěvky, peněžní dary a vytěžek 
z kulturních akcí pořádaných k tomuto účelu.The 
Friends soustřeďují svou činnost dvěmi směry: 
poskytují menší fondy pro začátek restauračních 
prací na projektech, a organizují brigádnické pobyty 
v České republice, které navazují na dlouholetou 
dobrovolnickou tradici ve Velké Británii.

Svou činností The Friends usiluje o propagaci 
významu českého historického dědictví a o jeho 
rozšíření v povědomí obyvatelstva České republiky.

NPÚ (Národní památkový ústav) 
NPÚ (National Heritage Institute) je ochráncem 
českého historického bohatství. Kromě toho, že 
se stará o údržbu mnoha budov,  které spravuje, 
poskytuje podporu vlastníkům jak veřejných, tak i 
privátních historických objektů.

Jihočeská větev NPÚ se sídlem v Českých 
Budějovicích se stará o památky v této častí republiky, 
včetně zámku Červený Dvůr a jeho parku.

Po mnoha letech, během kterých byl zámek 
zanedbán a poškozen, prišlo založení nemocnice, 
jejíž vedení  se podílí s NPÚ o restauraci a 
konzervaci historické budovy zámku a okolního 
parku v souladu s potřebami pacientů. Postupně byl 
zámek i park zrestaurován.

NPÚ vidí svou úlohu nejen jako ochránce zámku, ale 
také se snaží o to, aby jeho okolí bylo částí terapie 
a výchovným vzdělávacím zdrojem pro pacienty i 
veřejnost, která je v parku vítána.

Partneři v projektu
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Od 2011, kdy se Mauricovna začala opravovat, The Friends přispěli 600 
dobrovolnických pracovních dnů a penežní dary ve výši £19,000 na novou střechu a 
podlahu na půdě. 

Nemocnice poskytla ubytování pro dobrovolníky, materiál a odborné vedení.

Podrobný plán k dokončení projektu byl připraven  a z něj odvozena podrobná finanční 
analýza. Náklady odráží odlehlost budovy a vysoké požadavky na moderní nemocniční 
stavbu.

Předpokládané náklady nutné k dokončení projektu jsou ve výši £125 000, 3750000 Kč.

Náklady

1845 Hlídačův domek po opravě



Psychiatrická nemocnice  
Červený Dvůr, Jižní Čechy

‘nový život historickým budovám’


