
Rožmitálský zámek, z.s. 
IČO: 07819196
Sladkovského 384
Rožmitál pod Třemšínem, 262 42

HISTORIE SPOLKU A POSLÁNÍ

Spolek Rožmitálský zámek z.s. vznikl v únoru 2019 na základě před-
chozí dobrovolné činnosti členů spolku v péči o zámek v Rožmitále 
pod Třemšínem. Našim hlavním posláním je vrátit na zámek život 
tak, aby se stal středem města a komunity. Prostřednictvím různých 
akcí – kulturních, vzdělávacích, komunitních, dobrovolnických – se 
snažíme jednak udržovat kulturní památku a její okolí v důstojném 
stavu, zvednout o ní povědomí v širší veřejnosti a v neposlední řadě 
pěstovat kulturu dobrovolnictví a aktivní občanské společnosti. 
Ve spolupráci s majitelem a s příslušnými památkovými úřady se 
snažíme zvelebit prostředí zámku a umožnit, aby zde mohla probíhat 
základní údržba a postupně alespoň částečná rekonstrukce objektu.

Veškeré informace a fotografie ze spolkových akcí jsou k dispozici na 
www.rozmitalskyzamek.cz nebo na www.facebook.com/zamekrozmital.



 

Přestože byl tento rok velmi složitý, naše 
činnost některých měsících omezená 
koronavirovou epidemií některé naše 
záměry musely být přesunuty na pří-
ští rok, byl spolek zejména během léta 
velmi aktivní podařilo se nám uskutečnit 
celou řadu kulturních komunitních akcí. 
Důležitou novinkou tomto roce bylo, že 
zámek byl sezóně každou sobotu otevřen 
době od 10 do 16 hodin nabízeli jsme 
návštěvníkům komentované prohlídky, 
při nichž se jednotliví členové spolku stří-
dali jako průvodci. Také jsme intezivně 
pokračovali opravách údržbě objektu.

Péče o zámek a okolí

Opravy údržba probíhaly jak rámci vyhlá-
šených brigád, tak pravidelnou činností 
členů spolku ve spolupráci placenými 
řemeslníky.
Během roku proběhlo celkem pět veřej-

ných brigád, kterých se zúčastnilo zhruba 
40 dobrovolníků. Začátkem roku pro-
běhly dvě akce, při nichž byla sponzor-
sky díky firmě Revital Bohemia pomocí 
dobrovolníků zlikvidována zbylá černá 
skládka suť navezená na severní straně 
zámku. Na odvozu se podílely také Tech-
nické služby města Rožmitál. 
Členové spolku vyklízeli postupně pro-
story Gryspekovského paláce, byly zde 
obnoveny historické dveře položena 
dlažba půdovek na podestě prvního 
patra. rámci brigád jsme také pokračo-
vali odstraňováním rostlin uchycených 
ve vnějším zdivu úklidem parku.
Před historicky první zámeckou svatbou, 
která zde proběhla červnu, jsme také 
doplnili vybavení některých sálů ve všech 
sálech prvního patra jsme nainstalovali 
lustry. Některé nich jsme získali darem, 
jiné jsme navrhli nechali vyrobit firmou 
Kovářství Pb, jež nám část věnovala jako 



sponzorský dar. Během roku jsme zde 
také zařídili malou kancelář knihovnu – 
získali jsme desítky starých, zajímavých 
knih, nichž některé se datují do konce 19. 
století. Průběžně jsme začali opravovat 
zasklívat rozbitá okna Gryspekovském 
paláci ve věži. Celkem si jich sklenář 
odvezl okolo dvacítky, což je zatím 
zhruba polovina rámci tohoto úkolu. 
Jedno velkých oken ve věži zasklívala 
příbramská firma ZONA, na úhradu 
jsme použili sponzorský dar prvních 
svatebčanů.
Členové spolku Družina zámku růže, 
kteří chodí pravidelně trénovat do zámku, 
brigádnicky vyklidili přízemí Gryspekov-
ského paláce opravili okna rámci tohoto 
prostoru. Renesanční Gryspekovský palác 
doznal údržbu venku:  pomocí objednané 
plošiny jsme vyčistili okapy – stalo se tak 
po téměř čtyřiceti letech. Při té příležitosti 
jsme rovněž zničili nálety vyrůstající na 
střešním věnci bývalého pivovaru.
Pořídili jsme stará kovová vrata, opravili je 
instalovali zámku tak, aby nebylo možné 
vjíždět na východní stranu pozemku, kde 
by jinak byly ohroženy staré pivovarské 
sklepy. Začali jsme postupně zazdívat 
letité otvory obvodovém zdivu Starého 
paláce – pracovali zde zedníci dobrovol-
níci pod odborným dohledem.
Toalety byly úplně dokončeny byl zde také 
zřízen sprchový kout zavedena teplá voda. 
Instalace radiátorů je první fází zateplení 
celého prostoru, které bude dokončeno 
příští rok. 
Byl připraven památkáři projednán návrh 
kopie starých vrat do vstupní brány ve 
věži. Získali jsme na jejich konstrukci 
grant od Nadace Občanského fóra. Dřevo 
na vrata věnovala místní firma Kaiser, 
s.r.o. současné době jsou vrata ve výrobě.
Starali jsme se také park hledáme mož-
nosti jeho celkové revitalizace.rámci toho 
probíhají jednání Arcibiskupstvím praž-
ským, které vlastní část pozemků těsném 
sousedství. Požádali jsme grant Nadaci 



komunitní akce

Vzhledem k epidemii coronaviru jsme 
brzy na jaře nemohli zámek otevřít, jak 
jsme původně plánovali celá řada akcí 
byla zrušena. Natočili jsme proto ales-
poň virtuální prohlídku zámkem, kterou 
jsme zprostředkovali rámci interneto-
vého vysílání Koncert pro 10 milionů.
První reálnou akcí na nádvoří, když se 
situace trochu uvolnila, byl swingový 
koncert kapely Aurora JasBand. Návštěv-
níci byli za slunečného počasí nadšeni, 
po měsících karantény se tu tančilo!
Nejdůležitějším programem během 
letní sezóny bylo letní kino. Promítali 
jsme každý pátek sobotu mezi 24.7. 
8.8., celkem tedy šest filmů. Film pro-
mítaný 7.8. byl filmem diváckým, který 
si vybrali návštěvníci naší facebookové 
stránky. Byl jím snímek Ať žijí duchové! 
Všechny filmy byli úspěšné, tohoto se 
však diváci zvlášť bavili, když se závěru 
ve ztemnělých oknech Malého paláce 
objevilo opravdové strašidlo.
Velmi úspěšná byla také přednáška pod 
názvem Úžasný svět nad hlavou, za které 
jsme vděčni Hvězdárně Žebrák. Vyprá-
vění ukázkami astronomii, vesmíru zají-
mavých nebeských úkazech přilákalo 
mnoho zájemců místních přespolních, 
kteří nakonec nadšením sledovali oblohu 
profesionálními dalekohledy.
Na nádvoří se také hrálo tentokrát 

Proměny Karla Komárka rámci výzvy 
Proměň své město na opravu mostku ve 
středu parku.
Nejnaléhavější nejsložitější je otázka 
chátrajících některých částech vyloženě 
se rozpadajících šindelových střech. Po 
konzultaci památkáři jsme se rozhodli, 
že budeme řešit nejzničenější část nad 
Starým palácem výměnou smrkového šin-
dele za bobrovky. Sponzorsky byl vypra-
cován návrh odborný rozpočet, požádali 
jsme stavební povolení dotaci Havarij-
ního programu Ministerstva kultury.



divadlo. Divadelní spolek Šprajc svou 
komedií Pivo charakterizovalo před-
stavení jako hru chmelovém moku, 
rodině životních situacích. Druhým 
představením roku 2020 bylo České 
nebe – Cimrmanův dramatický kšaft, 
které netřeba představovat. Tentokrát 
ji uvnitř Gryspekovského paláce potě-
šení plného sálu předvedlo kolégium 
Waldorfské školy Příbram.
Oceňovaný studentský dokumentární 
film rodáka Tomáše Belky spisovateli, 
který rovněž pochází Rožmitálu, jsme 
promítali pořadu Hofmeister na zámku. 
Kromě filmu se také četly ukázky těch 
povídek Rudolfa Hofmeistra, které 
přímo zámku napsal.
V roce 2019 se na zámku natáčel krát-
kometrážní film podle R. R. Tolkiena 
Roh Gondoru/Horn of Gondor režiséra 
Šimona Pešty, na němž se podílela spolek 
Rosenthal. Film se pak bezprostředně po 
své premiéře září 2020 promítal také na 
nádvoří zámku. Promítání předcházela 
lekce odborníků šermu chladných zbra-
ních ukázkami soubojů. To ovšem nebyli 

jediní šermíři, kteří předvedli na zámku 
své umění: další skupinou byli šermíři 
ze školy Magnus Regis, kteří se zde sjeli 
začátkem září.
Několik letních nedělních dopolední 
bylo vyhrazeno cvičení jógy – již dru-
hým rokem se zde scházejí na nádvoří 
její příznivci cvičí pod zkušeným vede-
ním Ivy Ceradské.
Kratší sezónu uzavřelo natáčení hudeb-
ního klipu skupiny Dirty Rudolph, který 
svou podivuhodnou ponurostí byl tak 
trochu předzvěstí dalších pandemických 
měsíců.



Brigáda – odvoz skládky
Brigáda – odvoz skládky a suti
Rožmitálský zámek se probouzí – Koncert pro 10 Milionů (vir. prohlídka)

Úklid, dveře do kobercového sálu
Jiří Jiroušek – letecké fotografie
Aurora JaSBand – otevíráme!
Rytíři trénují a Tomáš zapojil elektřinu
Brigáda pro silný chlapy
Dlažba na podestě 1.patra dokončena
1. svatba na zámku
Jóga na zámku
Divadelní spolek Šprajc – nastudování nové hry 
Spolková brigáda – pletí zdí
Natáčení videoklipu kapely Dirty Rudolph
Letní kino – Sedmero krkavců
Letní kino – Tenkrát v Hollywoodu
Jóga s Ivou Ceradskou
Letní kino – Mamma Mia!
Letní kino – Parazit
Brigáda úklid + instalace vrat
Letní kino – Ať žijí duchové!
Letní kino – Panství Downton
Úžasný svět nad hlavou: o astronomii a vesmíru. Hvězdárna Žebrák
Divadlo: Pivo. Divadelní spolek Šprajc
Čištění okapů
Jóga s Ivou Ceradskou
Družina zámku růže – úklid zahrady
Šermíři Magnus Regis
Rudolf Richard Hofmeister. Studentský film + čtení Hofmeistrových povídek
Brigáda
Promítní filmu Roh Gondoru + přednáška o mečích a šermu
Divadlo: České nebe – Cimrmanův dramatický kšaft

12. února
15. března
5. dubna
12. dubna
15. dubna
30. května
22. května
14. června
19. června
20. června
28. června

29. 6. –10. 7.
12. července

16. – 17. července
24. července
25. července
26. července
31. července

1. srpna
4. srpna
7. srpna
8. srpna
9. srpna
15. srpna
21. srpna
23. srpna
10. září
12. září
12. září
13. září
18. září
27. září

přehled akcí



spolek děkuje:

Město Rožmitál pod Třemšínem
Technické služby města Rožmitál p. Tř. 
Podbrdské muzeum
Obec Bezděkov pod Třemšínem

Czech National Trust
International National Trust Organization
Nadace Via
Nadace Občanské Fórum
Firma Revital Bohemia
Hvězdárna Žebrák
Kaiser s.r.o.
Kovářství Pb
Aurora JasBand
Waldorfská škola Příbram
Družina zámku růže 
Rosenthal
Libor a Kateřina Vostrovský
Jana Schiebertová
Helena Vágnerová

Za odbornou pomoc:
Ing. arch. Jan Pešta, Dita Mottlová, DiS, Ing. 
arch. Eva Kosová, doc. Ing. Jiří Patočka, VŠE 
Arts Management

A dále za pomoc fyzickou, materiální, fi-
nanční i morální: 
Martin a Martina Chmátalovi, Iva Ceradská, 
Bohumil Filipovský, Petr Makovička, Kar-
el Caisek, Jana Štěrbová, Vladimír Kavka, 
Renata Kavková, Jan Trávníček, Stanislav 
Trávníček, Tomáš Trávníček, Stanislav 
Trávníček ml., Miroslava Voříšková, Mirosla-
va Voříšková ml., Aleš Haluska, Vít Kozubík, 
Josef Dammer, Tomáš Fabián, Ondřej Jiráska, 
Michal Šimek, Jan Karel Klika, Ing. Zdeněk 
Kříž, Václav Krupička, Šimon Pešta, Petr 
Matějíček, Jan Sedlák, Pavel Baťka, Vladimír 
Brezna, Zdeněk Dvořák, Marie Břízová, a 
všem ostatním anonymním i neanonymním 
dobrovolníkům, dárcům, podporovatelům a 
přátelům. 

V neposlední řadě děkujeme zámecké 
poštolce, že s námi velkoryse sdílí prostor a 
minimalizuje tak počet holubů na zámku.  


