Zpráva o činnosti správy státního zámku Bučovice v roce 2003
Oprava a údržba
– projekt na opravu střech a krovů
– statické posouzení a zpracování projektu na zpevnění západní půdy
– restaurování arkád – balustráda
– rozsáhlé opravy omítek na nádvoří
– zabezpečení pokladny mřížemi
– zabezpečení strážnice mřížemi
– zabezpečení průchodu do zámku ze sklepení signalizací
– generální oprava elektroinstalace ve sklepeních
– zásadní opravy elektroinstalace v přízemí západního křídla
– analýza stavu zdiva z hlediska vlhkosti
– v sále Pěti smyslů dokončeno odsolování
– rekonstrukce odvětrávání sklepů jako součást odvlhčení SZ rohu budovy
– příprava na zprovoznění kašen v zahradě
– znovuobjevení (po 40-ti letech), vyčištění a úpravy studny v zahradě, příprava napojení na kašnový

systém

– měření hladin podzemní vody

Provoz
– návštěvnost na základním okruhu vlivem uzavřené silnice (po celou sezonu) poklesla na 5.235

návštěvníků

– velmi úspěšná výstava „Renesance kamélie“ přilákala 5.050 návštěvníků (za 4 dny!), celková

návštěvnost včetně všech výstav dosáhla 12.000 návštěvníků

– 20 svatebních obřadů, 4x vítání občánků
– úprava pokladního provozu – změny v organizaci a vybavení pokladní služby
– nákup lustrů (splátky)
– zahájena 1. etapa inovace prohlídkové trasy
– do provozu uvedena nová expoziční místnost „Panský lesní úřad“
– odvoz části mobiliáře do Lysic a Milotic
– dokončení stavební obnovy výstavního sálu ve 2. patře (tzv. Horní sál)
– provedeno vyklizení části prostor depozitářů a jejich výměna za půdní prostory s Muzeem Vyškovska
– asistence při pravidelných kontrolách sídliště netopýra velkého na půdách SZ Bučovice a předjednání

zařazení tohoto letního sídliště netopýra velkého do programu Natura 2000

– asistence při záchranném archeologickém průzkumu a při dopracování SHP
– regulace provozu v areálu SZ Bučovice instalací dopravního značení
– realizace 8 brigád dobrovolníků v zámecké zahradě i v budově zámku
– Dlouhý sál smluvně poskytnut městu jako náhradní obřadní síň po dobu rekonstrukce městského

úřadu

– zpracování rozsáhlé žádosti o dotaci restaurátorského průzkumu fontány pro Gettyho nadaci

Propagace
– zahájení rozsáhlé informační a propagační kampaně
– umístění směrových cedulí v Bučovicích
– umístění směrových tabulí na cyklotrasách
– účast v projektu Brána památek
– rozšíření informací na webových stránkách
– prezentace v tisku
– prezentace na mapách
–navázání úzké spolupráce s Moravskou galerií v Brně, Vlastivědným muzeem v Šumperku, Lovecko-

lesnickým muzeem v Úsově, Muzeem v Moravské Třebové, Muzeem Boskovicka, Muzeem města
Brna a dalšími institucemi
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Výstavy a kulturní akce
– Renesance Kamélie (5.050 návštěvníků)
– Pohoda v olejích a pastelech
– výstava fotografií Jaroslava Pulicara
– Festival amatérských komorních orchestrů
– Výstava prací studentů architektury “Cimburk – možné podoby”
– IV. Zámecký košt vín
– koncert dechové hudby (ZUŠ Bučovice)
– Den v historii (výtvarná dílna, rytířský turnaj, vernisáž výstavy, divadelní představení amatérské

skupiny Klíče v zámku, ohnivá šou historické skupiny KLEIO)

– výstava “Sloupy”
– výstava obrazů Martiny Lupačové – Švarcové
– Vernisáž expozice “Panský lesní úřad”
– I. Zámecké burčákové slavnosti
– Výstava drobného zvířectva
– Výstava tradičního vánočního cukroví, vazeb a hraček
– Adventní koncert Carmina vocuum
– Vánoční koncert Marýnka

realizovány komerční pronájmy:
- propagace prodeje automobilů firmy ROS auto
- VII. národní kongres ortopedů
- reprezentační akce firmy ABB-EJF
- cirkus CARINI
- oslavy 50 let výročí založení firmy MEKUFA
realizovány bezplatné pronájmy:
- slavnostní předání vysvědčení absolventům 9 tříd ZŠ 710
- slavnostní předání vysvědčení absolventům 9 tříd ZŠ 711
- slavnostní předání maturitního vysvědčení absolventům gymnázia
- koncert absolventů ZUŠ Bučovice
- Dětský den v zámecké zahradě
- šachový turnaj “Bučovická arkáda”
- výstava “Známá místa, neznámé pohledy” Muzea Vyškovska
- slavnostní stužkování maturantů obchodní akademie
Havárie a mimořádné události
– v důsledku propadení podlahy východní půdy provedeno provizorní zpevnění pochůzné lávky
– vyklizení suti na odlehčení východní půdy (vyklizeno a v kyblících po schodech sneseno 11,5 tuny

suti!)
v důsledku propadení podlahy půdy západního křídla provedeno statické posouzení a zpracování
projektu na zpevnění západní půdy
– likvidace havarijního stavu nadokenní vyzdívky
– fixace uvolněného kamenného překladu ve Stříbrokomoře
– zajištění propadené bývalé jímky
– zajištění vstupního schodiště
– likvidace následků prasklé vodovodní stupačky - severní stěna
Zahrada
- systematizace běžné údržby, normalizace prací a dovybavení zahradnickou technikou

V Bučovicích 22. 12. 2004

Mgr. Pavel Ecler,
kastelán Státního zámku Bučovice
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