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IČ 00486591
Žerotínovo náměstí 1
66501 Rosice

Rosický zámek je místem, kde žil, pracoval, psal své proslulé dopisy, spoluvytvářel dějiny Moravy a zemí Koruny České,
ale také se ženil, vdával dceru Bohunku a vedl tajná politická jednání skutečný renesanční velmož své doby a jedna
z největších osobností Moravy konce 16 a počátku 17 století Karel starší ze Žerotína.
Možná, že nic nevystihuje podstatu a genia loci tohoto místa lépe, než krátký citát od jednoho z návštěvníků zámku:
The days are long, but the years are short, maybe not a landmark, but holds a lot of memoirs of Karel
Elder of Žerotin, Czech nobleman and outstandingly influential politician whose entire life was like the
most captivating book…
Dny jsou dlouhé, ale roky jsou krátké, možná to není dominanta, ale obsahuje spoustu vzpomínek Karla
staršího ze Žerotína, českého šlechtice a vynikajícího vlivného politika, jehož celý život byl jako
nejúchvatnější kniha …
Cítíme se zavázání spravovat toto místo s úctou a vážností tak, jak si zasluhuje. S cílem, aby příštím generacím byla
zanechána tato renesanční Žerotínská perla v co nejlepším stavu.
Opravovaná, obnovovaná a žijící.
Již druhý rok jsme se museli potýkat s tak komplikovanými podmínkami, jakými byla situace s epidemií Covidu a
s důsledky protiepidemických opatření. Omezení opět těžce zasáhla do života, ekonomiky a práce na zámku a významně
ji poznamenala.
Přes to všechno Správa zámku pokračovala i v tomto roce v obnově a provozu. Ale zejména pokračovala s realizací
dalších změn ve filozofii prezentace a využití zámku, které byly zahájeny v roce 2019. Doháníme tak mnohaletou ztrátu
v propagaci a užitku zámku pro rosickou veřejnost, pro občany Mikroregionu Kahan a všechny návštěvníky a přátele
zámku.
Je nám ctí sloužit této kulturní památce.
PhDr. Ludvík Vaverka
Kastelán
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Jako příspěvková organizace byla Správa zámku Rosice založena 7. 12. 1988 s účinností od 1. 1. 1989.
V roce 2014 byla Správa zámku Rosice zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou Pr1839.
Rok 2021 byl 33 rok existence organizace.

Povinnosti Správy zámku podle Statutu
Správa je dle svého statutu povinna zejména:
a) Udržovat a rekonstruovat objekt tak, aby nedošlo ke znehodnocení jeho historické a kulturní vypovídací
schopnosti, zachovávat ho jako uměleckou a historickou hodnotu, jako paměť národa.
b) Prezentovat objekt veřejnosti v kontextu celého okolí (bývalého panství).
c) Rozšiřovat a doplňovat znalosti o objektu a prezentovat je veřejnosti.
d) Dodržovat důsledně pokyny orgánů památkové péče.
e) Chránit objekt před vandalizmem, krádežemi a ostatním poškozováním.
f) Zapojit objekt do kulturních a společenských aktivit, odpovídajících charakteru objektu, sloužících občanům města a návštěvníkům
ku prospěchu objektu a města.

Památková ochrana
Areál zámku je v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 28272/7-941.
Objekt a park jsou vyhlášeny (chráněny) v rámci ochrany přírody – soustava Natura 2000 pod číslem CZ0623713 dle nařízení vlády č.
132/2005 Sb.
V současné době probíhá řízení o zařazení zámku Rosice na Indikativní seznam národních kulturních památek.

Údržba, opravy, technický provoz
Údržba a opravy v roce 2021 v památkovém nebo restaurátorském režimu
Revitalizace a obnova dlažby pod arkádami na vnitřním nádvoří
V prostoru pod arkádami na vnitřním nádvoří se nacházel povrch tvořený dlažbou z plných pálených cihel, částečně kamennou dlažbou,
ale převážně poškozeným betonem. Převážná většina povrchu byla tvořena narušenou betonovou mazaninou. Stávající povrchy byly
rozrušené, materiálově nejednotné, výškově rozdílné a lokálně zde hrozilo nebezpečí úrazu. Veškeré použité materiály byly novodobé a
narušovaly historickou hodnotu objektu zámku.
V prostoru pod arkádami došlo k odstranění veškerých stávajících povrchových úprav pochozí plochy, spočívající v rozebrání stávající
cihelné a kamenné dlažby. Dále byla provedena demolice betonové plochy, postupným rozvolňováním betonové mazaniny. Dál bylo
provedeno rozebrání maloformátové dlažby v prostoru mezi sloupy nesoucí arkády. Veškeré práce byly prováděny tak, aby byly
zachovány a zdokumentovány veškeré případné stavební konstrukce, hlavně pozůstatky historické dlažby.
V nejnižší úrovni byla z vnitřní stany sloupů arkád uložena vrstva drceného kameniva 0-63 mm v tloušťce 100 až 150 mm. Na tuto
vrstvu byla následně uložena vyrovnávací vrstva kameniva 0-18 mm a kladecí vrstva kameniva frakce 4-8 mm v tloušťce 40 mm, do
které byla ukládána šestiboká cihelná dlažba tl. 60 mm. Dlažba byla ukládána na sucho s následným zásypem spár křemičitým pískem.
Tímto způsobem provedení dlažby bude umožněn odpar vlhkosti z podloží.
Součástí akce byla také úprava a pohledové zpřístupnění hradní studny o hloubce 18 metrů, která se nachází v severní části. Studna byla
zaklopena kanalizačním poklopem, její cihelná klenba byla narušena neodborným zásahem cca v 90 letech. Klenba byla opravena a ústí
studny bylo osazeno mříží. Do studny bylo nainstalováno osvětlení. Studna se stala velkou návštěvnickou atrakcí.
Akce byla úspěšná a obnovená dlažba a pohledově zpřístupněná studna se těší velké pozornosti a uznání návštěvníků.
Celkové náklady činily 402.420,59 Kč.

Původní stav povrchů pod arkádami v přízemí vnitřního nádvoří

Dlažba pod arkádami, konečný stav, severozápadní roh

Dlažba pod arkádami, konečný stav, západní část

Dlažba pod arkádami, konečný stav, západní část

Ústí hradní studny, konečný stav

Výmalba soklu v Hudebním sále 36.000,-Kč
Pokračovala obnova výmaleb v Hudebním sálu, Výmalba byla obnovena v několika polích na jižní stěně a v jihovýchodním rohu.
Jedná se o pokračování projektu obnovy výmaleb v Hudebním sálu, který je vzhledem k finanční náročnosti rozložen do několika let.
Náklady v roce 2021 činily 36.000,-Kč, odhad nákladů na dokončení je ještě 100.000,-Kč.

Domalba soklu na jižní stěně Hudebního sálu, viditelné jsou původní
parketové kazety v okenním výklenku

Restaurování stolku pro výšivku, replika historické výšivky
Bylo dokončeno restaurování starožitného neorenesančního stolku, který byl určen pro umístění restaurované repliky historické
hedvábné výšivky.
Stolek byl opraven restaurátorem panem Bc. Jiřím Hájkem s náklady 5.600,-Kč.
Replika výšivky byla opravena originální technologií a původními materiály restaurátorkou paní Buchtovou. Oprava trvala
celkem 4 roky, náklady činily 40.000,-Kč. Stolek s výšivkou je ozdobou Kabinetu Hausperských z Fanalu.

Restaurování rokokových svícnů svícnů
Restaurátorskou dílnou paní Raisové bylo provedeno zrestaurování dvou kusů rokokových svícnů. Ty byly pořízeny koupí ve
starožitnostech, vzhledem k poškození levně. Následně byly restaurovány nákladem 14.600,-Kč a jsou součástí návštěvnické
expozice v Zeleném rokokovém salonku.

Údržba a opravy v roce 2021 v běžném režimu
V přehledu jsou uvedeny jen významnější položky
Oprava elektroinstalace v Šenku
Oprava elektroinstalace a rozvaděče v expozici
Čištění studny na nádvoří

9.127,-Kč
11.307,-Kč
3.300,-Kč

Přístřešek

18.150,-Kč

Oprava klempířských prvků na severní a východní straně zámku

77.700,-Kč

Údržba a prořezávky zeleně v zahradě

46.165,-Kč

Oprava střechy

7.000,-Kč

Malířské a natěračské práce

vlastními silami

Drobné opravy elektroinstalace a výměna světelných zdrojů za LED

vlastními silami

Spolupráce při přemístění garáží pro hospodářskou část Správy zámku

vlastními silami

Celková úprava a vyčištění povrchů podlah na návštěvnickém okruhu

vlastními silami

Provozní práce, pravidelné revize
Průběžně jsou prováděny údržbářské práce vodoinstalační, elektroinstalační, kovářské, zednické a zahradnické. Průběžně probíhají
úklidové práce na návštěvnickém okruhu a práce pro přípravu výstav a akcí.
Pokračuje kontrola revizí a byly dokončeny jednotlivé revize v částech, kde buďto nebyly vůbec, anebo byly propadlé. Týká se revizí
elektro a revizí komínů.
Pokračuje úklid prostranství bezprostředně souvisejících se zámkem.
Bylo prováděno vysekání náletových dřevin na tzv. Jabloňové terase, byla zahájena rehabilitace tohoto prostoru.
Dále byl rozšiřován mobiliář pro návštěvníky, jako např. lavičky, další květiny na nádvoří a na arkády, dovybavení WC, sedací kostky do
zámecké zahrady, apod.
Pokračovala celková obměna zdrojů světla za LED zdroje. Jedná se o nákladnou akci, která však přinese výrazné úspory elektrické
energie a má rovněž ekologický rozměr. Bylo vyměněno dalších cca 100 ks zdrojů světla za LED zdroje.
Průběžná údržba venkovních prostor – sečení trávy, zastřihování keřů a zeleně, drobné opravy, likvidace nepořádku v parku, škod
způsobených vandaly, apod.
Průběžné opravy v SVČ, KIC a knihovně dle hlášených závad.

Opatření spojené s epidemií COVID-19
Pravděpodobně nikdy v dosavadní historii Správy zámku Rosice jsme se nemuseli potýkat po tak dlouhou dobu s tak komplikovanými
podmínkami, jako byla situace s epidemií Covidu od roku 2020. Omezení silně zasáhla do života, ekonomiky a práce na zámku a
významně ji poznamenala. Mohli jsme otevřít až v 06/2021. Velmi jsme byli postižení zrušením adventních akcí, zejména Vánočního
jarmarku, na který bylo vynaloženo nemálo prostředků a úsilí, a jehož zrušení pokládáme za nesmyslné.
Přijali jsme řadu opatření, mimo jiné:
Nařízení o používání respirátorů průvodci při výkonu služby
Pořízení a instalace desinfekce na pokladně, WC pro veřejnost v Malé Kafárně a v prostorách Správy zámku
Instalace výstražných plakátů na pokladně zámku a na vstupech do zámku
Průběžné doplňování roušek, respirátorů a desinfekčních prostředků pro zaměstnance Správy zámku
Pořízení účinnějších desinfekčních prostředků pro úklid prostor zámku, zejména pokladny a WC pro návštěvníky
Provozní doba zámku pro návštěvníky byla prodloužena na 7 dnů v týdnu, tzn. bylo zrušeno pondělí jako zavírací

den

Přímé vícenáklady spojené s protiepidemickými opatřeními činily v roce 2021 cca 20.000,-Kč. Zahrneme-li do bilance i ušlé tržby za
zrušené akce a pronájmy v důsledku protikovidových opatření, činí přímé ztráty a vícenáklady pro Správu zámku z titulu epidemie
Covid-19 v roce 2021 cca 200.000,-Kč.

Investice
Služební pracovní vozidlo UAZ
V roce 2021 bylo na leasing pořízeno vozidlo UAZ kategorie N1. Vozidlo je náhradou za dosloužilé vozidlo Multicar, které bylo starší
než 20 let a jehož provoz a údržby už byly zcela neefektivní.
Nové vozidlo má natahovací hák a dvě měnitelné nástavby – kontejner, anebo zalévací nádrž s čerpadlem.
Vozidlo plně pokrývá provozní potřeby Správy zámku. Vícefunkčnost je zajištěna kombinací kontejner/zalévací nástavba. K obsluze
vozidla je třeba oprávnění sk. B.
Leasingová cena vozidla je 1.2312,014,34 Kč.

Digitalizace elektronického zabezpečovacího systému (EZS) II.
V roce 2021 jsme pokračovali v digitalizaci našeho systému EZS, a to firmou FIDES, monopolním vybraným dodavatelem ze strany
Ministerstva vnitra pro tyto systémy. Modernizace zahrnovala pokračování ve výměně komunikačních prvků ústředny systému,
záložního napájení a několika čidel.
Modernizovaný systém prošel revizí a byl k PCO PČR plně integrován a je funkční. Tatro investice byla zcela nezbytná, bez ní by
nebylo možné zachovat připojení EZS zámku na Policii ČR, což je pro nás strategická záležitost.
Výše investice činila v roce 2021 78.419,-Kč, společně s částkou 104.387,31 Kč v roce 2020 tak dosáhla celkové výše 182.806,31 Kč.
V příštích letech nás čeká nákladná postupná výměna dožívajících čidel celého systému, půjde řádově o dalších 150.000,-Kč.
Fotodokumentaci z důvodu bezpečnostních pravidel nepřikládáme.

Dotace, granty
Obdrželi jsme dotaci ve výši 116.400,-Kč z dotačního programu COVID Kultura 3.4.
Tento dotační program byl určen pro částečné kompenzace nestátním památkám. Dotační program byl prosazen novou Asociací
nestátních otevřených památek, kde jsme jedním ze zakládajících členů.

Dary
Mikroregion Kahan d.s.o.
Obdrželi jsme účelový peněžní dar od Mikroregionu Kahan d.s.o. ve výši 12.000,-Kč na akci Zámek v obležení.

UNIVERS s.r.o.
Obdrželi jsme sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč od společnosti UNIVERS s.r.o., účelově pro akci /BA/ROCK Goes to Hollywood.

Všem dárcům velmi děkujeme. Jsme rádi, že můžeme jejich dary při činnosti a prezentaci zámku využít.

Expozice, výstavy, koncerty
Stálá expozice
První a hlavní prohlídkovou trasou je Zámecká expozice, zpřístupňuje téměř celé první poschodí zámku a je pro veřejnost standardně
otevřena od dubna do října. Při zvláštních příležitostech a po předchozí dohodě se školami jsou prohlídky kostýmované. Stálá expozice
měla roce 2021 celkem 21 místností včetně výstavy skla z místní sklárny ve vstupní hale.
Standardní plánovaná návštěvní doba v roce 2021 byla pondělí až neděle od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka začíná v 16 hodin.
V důsledku protiepidemických opatření jsme nemohli otevřít v plánovaném termínu 28.března, ale až v červnu. Vzhledem k tomu, že ani
v červnu se nekonaly obvyklé školní výlety, odpadly veškeré nasmlouvané a objednané školní výlety a také exkurze seniorů, kteří se
vesměs báli cestovat. Výpadek v návštěvnosti je cca 1.000 osob. Výpadek v příjmech ze vstupného je (odhadem) cca 90.000,-Kč.
Zámecká expozice byla dále dovybavovány inventářem a mobiliářem. Bylo dokončeno restaurování a instalování stolku s výšivkou,
barokních svícnů, dalšího sedacího nábytku z depozitáře.
Pokračovalo postupné doplňování expozice o drobné předměty související s užíváním prostor a jejich účelem, aby návštěvníci získávali
lepší celkový dojem o životě tohoto šlechtického sídla. Jedná se o moderní trend „oživování“ expozic. Za zvláštní pozornost stojí čajové
souprava z Blízkého Východu z 19.stolet, která je instalovaná v Zeleném rokokovém salonku.

Kryt CO
Druhou prohlídkovou trasou je Kryt CO. Kryt má přístupných 13 místností a komunikační prostory. Vybavení je průběžně doplňováno.
V roce 2021 pokračovalo vyklízení prostor krytu od nashromážděného nepořádku a haraburdí. Vlastními silami se podařilo dále opravit
a zprovoznit vzduchotechniku v krytu, takže prostor je již nyní možné větrat a snižovat v něm vlhkost, která škodí uskladněným věcem a
exponátům. Byla zahájena oprava a zprovoznění dieselagregátu, kterou plánujeme dokončit v roce 2022
Podařilos e navázat velmi konstruktivní spolupráci s VVC Březník a SPPO Vratěnín, spolky vojenské technické historie. Díky jejich
odborníkům je opravován dieselagregát a obdrželi jsme darem řadu drobných předmětů a uniforem pro vybavení krytu.
V roce 2022 bude dále pokračovat rekonfigurace expozice a její rozšiřování.

Stálá výstava hraček
Třetí prohlídkovou trasou je Stálá výstava hraček. Ta měla v roce 2021 devět místností. Výstava hraček je postupně doplňována a
obměňována o exponáty, které přinášejí občané na zámek. Nejdeme cestou kvantitativního rozšiřování, ale postupným zkvalitňováním
exponátů.

Mimořádné prohlídky
V roce 2021 byly uspořádány mimořádné večerní, noční nebo tematické prohlídky. Konaly se následující akce:
07.06.2021
Noc kostelů
07.08.2021
Oživlý zámek
29.-29.08.2021
Zámek v obležení – tematické prohlídky Krytu CO
09.10.2021
Oživlý zámek
Další dvě mimořádné prohlídky musely být vzhledem k protiepidemickým opatřením zrušeny.

Výstavy
Zámek má nyní k dispozici pro potřeby výstav, autorských čtení, společenských akcí či tematických malých koncertů k dispozici tři
hlavní prostory:
Výstavní síň
Galerie Šatlava
Sklep pod Šenkem
Kromě toho je k dispozici i malý výstavní prostor Malé Kafárny.
V roce 2021 proběhly následující výstavy:
Via Lucis II.

Výstava obrazů s doprovodnými texty Dominika Petra

Velké rány Moravské

Výstava fotografií fotoreportéra Patrika Uhlíře

Vojtilus

Výstava obrazů Vojtěcha Pokorného

Zámecké keramikování

Výstava keramiky předních světových keramiků

Hrady a zámky ČR

Výstava papírových modelů hradů a zámků České republiky

Kancionály

Výstava kancionálů a drobných křesťanských náboženských předmětů

Koncerty a představení
I koncertní program velmi narušila protiepidemická opatření, onemocnění Covidem a uzavírky kulturních památek na jaře a
na podzim 2020. Vzhledem k těmto opatřením byly celkem tři koncerty zrušeny.
Konaly se tyto akce /uvedeny pouze ty, kde byla Správa zámku přímým pořadatelem či spolupořadatelem/:
12.6.2021 BA /ROCK/ Goes To Hollywood

Open air koncert Viléma Veverky a Ultimate W Bandu v zámecké zahradě.
Koncert byl zcela výjimečnou hudební událostí, byl prvním Open air
koncertem v zámecké zahradě.

9.7.2021 Ondřej Smeykal – Didgeridoo Koncert meditativní hudby, konal se na vnitřním nádvoří zámku
25.7.2021 Ondřej Nedorost a Veronika Kvardová Minirecitál mladých a nadějných hudebníků na vnitřním nádvoří
16.9.2021 O statečné princezně Máně

Divadelní představení Rosivadla, konalo se na vnitřním nádvoří

26.9.2021 Koncert vituózů – manželé Hrochovi Koncert cembalisty a operní pěvkyně, konal se v Hudebním sálu

Návštěvnost
Od roku 2019 byl změněn způsob sledování návštěvnosti.
Do roku 2018 byla návštěvnost chápána a sledována pouze jako návštěvnost prohlídkových okruhů. V areálu zámku se však pořádá řada
menších i větších akcí a eventů kulturních, společenských, hudebních a sportovních, které využívají často všech prostor zámku a jeho
infrastrukturu. Od roku 2019 proto sledujeme nejen vlastní návštěvnost v expozici, ale i návštěvnost zámku jako areálu.
2019

2020

2021

Návštěvníci expozic

4.339

2.596

3.713

Návštěvníci areálu zámku

4.878

8.284

14.425

Celkem

9.217

10.880

18.138

V měsících, kdy nebyla protiepidemická omezení, byla návštěvnost vyšší než ve srovnatelném období předchozího roku. Těžkou ranou
z hlediska počtu návštěvníků byly zejména opět zrušené školní výlety, zrušené seniorské zájezdy a zkrácení sezony v důsledku
protiepidemických opatření.
Z tendence vývoje návštěvnosti je zřejmé, že občané Rosic i další návštěvníci si postupně zvykají na zámek chodit a navštěvují akce zde
pořádané. Počty návštěvníků a tendenci růstu návštěvnosti hodnotíme pozitivně.

Návštěvnost expozic 2019 - 2021 I.

Návštěvnost expozic 2019-2021 II.
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Celková návštěvnost zámku a areálu 2020-2021

Struktura vlastních tržeb 2021
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Návštěvnost 2020 celkem
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Návštěvnost 2021 celkem

12
Fotografování

Zboží

Vstupné
Svatby
Svatby
6%

Nájmy
a pronájmy

Půjčovné

Ekonomika
Náklady
plán

skutečnost

290.000,-Kč

360.928,.-Kč

15.000,-Kč

19.561,-Kč

350.000,-Kč

312.659,-Kč

Voda

36.000,-Kč

21.310,-Kč

Náklady na zboží

40.000,-Kč

45.394,-Kč

320.000,-Kč

807.465,-Kč

Mzdové a osobní náklady

4.426.000,-Kč

4.323.081,-Kč

Odpisy

1.310.086,-Kč

1.337.465,-Kč

Ostatní

537.000,-Kč

684.555,-Kč

7.324.086,-Kč

7.918.970,-Kč

Materiál
PHM
Elektrická energie

Opravy a udržování

Náklady celkem

Výnosy
plán

skutečnost

Výnosy z prodeje služeb

290.000,-Kč

419.640,-Kč

Výnosy z pronájmu

400.000,-Kč

585.978,-Kč

60.000,-Kč

84.607,-Kč

119.000,-Kč

154.500,-Kč

6.405.151,-Kč

6.534.023,-Kč

50.000,-Kč

142.775,-Kč

7.324.151,-Kč

7.921.522,-Kč

Výnosy z prodaného zboží
Použití fondů
Příspěvek zřizovatele a transfery
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

2.552,-Kč

Doplňující informace
Daňová povinnost

0,-Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti

0,-Kč

Závazky po lhůtě splatnosti

0,-Kč

Odvod zřizovateli z odpisů

956.235,-Kč

Rozdělení hospodářského výsledku /návrh/

do rezervního fondu

2.552,-Kč

Komentář
Dobře připravená sezona dostala opět -již podruhé- těžkou ránu v podobě protiepidemických opatření. Jarní akce (otevření zámku pro
návštěvníky, Velikonoční kumštování, objednané školní výlety a zájezdy seniorů, apod.) musely být zrušeny. Prakticky půlroční práce a
také vynaložené náklady byly zmařeny. Zámek mohl být pro návštěvníky otevřen až v červnu 2021. Velký negativní dopad mělo
nečekané zrušení Vánočního jarmarku v prosinci 2021.
Přijali jsme úsporná opatření v oblasti osobních nákladů (dohody s průvodci), pozastavili nákup části zboží, pořízení některého materiálu
souvisejícího s návštěvnickým provozem, apod. Aktivita Správy byla zaměřena na neplánované opravy, kterých bylo nakonec vzhledem
k trvajícímu uzavření zámku provedeno výrazně větší množství. Také jsme nad plán zrestaurovali a opravili některé sbírkové a
mobiliární předměty. Ihned po možnosti otevření jsme opět zrušili pondělní zavírací den, abychom co nejvíce dohnali jarní ztráty.
V oblasti nákladů jsme překročili položky související s opravami a investicemi, kdy jsme využili uzavření zámku k neplánovaným
opravám a udržování. Nižší byly náklady na energie z důvodu uzavření návštěvnické trasy a nižší spotřeby dané návštěvnickým
provozem (voda, elektřina na WC a osvětlení v expozici).
Ve výnosech nám chybí výpadek příjmů ze vstupného, daný nuceným vládním uzavřením zámku. Souvisejícím důsledkem je také
výpadek v příjmech za prodané zboží, což jsou suvenýry pro návštěvníky. Výpadek v příjmech ze vstupného jsme naopak více než
vynahradili ¨výrazně vyšším výnosem z pronájmů prostor. Dá se říci, že návštěvníci a nájemci Šenku již oceňují vyšší standard oproti
minulosti, kdy Šenk byl poznamenán nevhodným využíváním, které jej znečišťovalo. Lze konstatovat, že investice do oprav a vybavení
Šenku se zhodnocuje.
Ukazuje se, že zájemci oceňují otevřenost zámku a rostoucí standard pronajímaných prostor. Nosnou kostrou výnosů z nájmu jsou
pronájmy prostor pro nájemce OGIS a Ekonomická kancelář.
Z hlediska akcí měl vyšší než očekávaný ohlas první ročník akce Zámek v obležení. Celkem jej navštívilo přes 2 tisíce návštěvníků.
Osvědčila se dobrá spolupráce s VVC Březník a SPPO Vratěnín, proto jsme se již dohodli, že v roce 2022 bude akce pokračovat.
Velmi dobrá spolupráce pokračovala s KICem Rosice, na zcela konstruktivní a neformální bázi. Je zřejmé, že obě naše organizace jsou
vedeny zájmem plnit co nejlépe svoje úkoly ve vztahu ke zřizovateli i občanům Rosic. Velmi dobrá spolupráce byla navázána i
s Rosivadlem a pokračovala dobrá spolupráce s RC Kašpárkov.
Rok 2021 byl ekonomicky obtížný. Zvládli jsme ho díky pečlivému řízení nákladů a také díky podpoře a pochopení ze strany vedení
města, kterému patří velký dík. Přestože činnost Správy zámku byla výrazně zkomplikována a zejména v programové části utrpěla velké
škody, nebyla fatálně zasažena a umožnila rozvoj zámku i v roce 2021.

Momentem hodným samostatného krátkého komentáře je fakt, že Správa zámku jako obecní a nepodnikatelská příspěvková organizace
neměla až na jednu relativně malou výjimku nárok na žádnou formu kompenzace či podpory ze strany státu, přestože to byly státní
orgány, které nařídily zámek uzavírat a tím ho připravily o významnou část příjmů a způsobily neplánovaně vyšší náklady.
Velkou pozornost jsme věnovali snižování vnitřního dluhu Správy zámku, který se naakumuloval v přechozích letech. Pořídili jsme
pracovní vozidlo UAZ s víceúčelovými nástavbami, vybavovali jsme dílnu Správy zámku chybějícím nářadím, velká pozornost bylo
věnovaná dříve podceňované oblasti BOZP a PO. Po dohodě s HZS Jihomoravského kraje bylo naplánováno velké taktické cvičení
jednotek HZS a JSDH s cílem seznámit se s prostředím zámku pro případ požáru a s metodami zásahu v prostoru kulturní památky.
Cvičení proběhlo 10.8.2021.
Na poli propagace zámku jsme udělali velký kus práce. Facebooková stránka má více než 900 sledujících. Podařilo se dostat zámek na
obrazovku ve dvou reportážích České televize a v pořadu Cestujeme s Loskutákem na TV Nova.
Závěrem roku jsme již zaznamenali výrazné inflační tlaky, zejména v cenách materiálů a energií. Tato situace bude velmi negativně
ovlivňovat hospodaření a provoz v roce 2022.

Zápůjčky předmětů a mobiliáře
Půjčitel

Předmět

Římskokatolická farnost Brtnice
Moravská galerie Brno
NPÚ Brno
Luboš Fučík
Ivana Vaverková
Jiří Berčík
Římskokatolická farnost Zbýšov
Zdena Vaverková
Bohumil Kovařík
Dominik Petr
Vaverka Ludvík
Vaverková Ivana
Muzeum brněnska
Ivan Zadražil
Pan Paik

4 ks obrazů s náboženskou tematikou
5 ks - Nábytek + busta Karla st. Ze Žerotína
26 předmětů
66 předmětů do krytu
4 talíře
klavír
klekátko
6 sklenic
7 náboženských předmětů
35 ks - obrazy
2 ks palné zbraně
3 ks - kancionálky a deník
1 ks plátová zbroj
51 ks modely hradů
10 ks kancionály

Všechny zápůjčky s výjimkou zápůjček od NPÚ jsou bezplatné.
Za zápůjčky od NPÚ platíme 47.214,20 Kč za rok.

Záměry pro rok 2022
Plánování a prognózování velmi komplikuje inflační situace ekonomiky. Míra neurčitosti daná prakticky nepředvídatelným vývojem je
proto velmi vysoká. Je ale zřejmé, že ekonomika provozu se zhorší a rozsah plánovaných věcí a aktivit se zmenší.
Budeme pokračovat v postupné obnově prostor uvnitř zámku. Byly zahájeny přípravné práce k obnově tzv. Staré kanceláře, kde se
nachází jediná zachovalá kachlová kamna na zámku.
Chceme pokračovat v domalbách v Hudebním sálu.
Máme materiál na obnovu dlažby v průjezdu na vnitřní nádvoří. Stávající betonová teracová dlažba je ahistorická a velmi kazí dojem
návštěvníků zámku. V roce 2022 chceme dlažbu vyměnit za repliky šestiboké dlažby, shodné jako pod arkádami.
Větší péči bude vyžadovat zámecká zahrada, zanedbaná po stránce stromů po desítky let. Péči bude vyžadovat i revitalizovaný zámecký
park, jehož dvouletá revitalizace skončí v 03/2022. Zde je naším záměrem a ambicí rozšířit řady Správy zámku o zahradníka/zahradnici,
za účelem péče o park a do něj vložené prostředky.
Dále budeme pokračovat v dovybavování a rozvoji návštěvnické expozice.
Pokračovat budeme v projektu revitalizace Jabloňové terasy, kde se hodláme spojit vhodným způsobem se zájemci z RC Kašpárkov,
s cílem vytvořit klidovou zelenou oázu v historicky nejcennějším prostoru mezi kostelem Sv. Martina a zámkem.
Základním záměrem bude projít ekonomicky a provozně kritickým rokem 2022 s co nejmenšími ztrátami.

Fotografie z některých akcí 2021

BA (ROCK) Goes To Hollywood 12.6.2021

Taktické protipožární cvičení 10.8.2021

Svatba v zámecké zahradě

Výstava Velké rány Moravské, fotoreportér Patrik Uhlíř, Sklepní galerie Pod Šenkem

Zámek v obležení, příprava

Zámek v obležení, 28-29.8.2021

Noc kostelů 10.6.2021

Oživlý zámek, 9/8.2021

