
Zámek Hluboš



CÍLOVÝ STAV

Kulturní památka je otevřena veřejnosti, stává se jedním 
ze společenských center příbramska.

Výše uvedené mimo jiné obnáší:
• náročnou rekonstrukci a opravy exteriéru i interiéru budov i sanaci 

zahrady
• rozdělení zámeckého areálu na výrobní, hotelový a kulturněhistorický
• dává šanci pracovat sociálně slabým i lidem s postižením
• vznik expozic
• využití budov a zahrady pro kulturní, multikulturní a společenské akce



Proč se s námi spojit

• Zámek Hluboš s. r. o.  nekupoval areál s cílem inkasovat pro sebe z jeho 
vlastnictví zisk. Byla to historie zámku propojená mimo jiné s osobností TGM.    
A hlavně  genius loci zámku a celého areálu, který je o tom přesvědčil.

• Revenium, z. s. pomáhá majitelům zámku, kteří chtějí vrátit život tomuto 
jedinečnému prostoru.

Sami to nezvládneme!



Co máme za sebou

• Částečné vyklizení nevyužívaných prostor

• Částečné vyčištění zahrady a zahradního jezírka



Co vidíme v dáli

• Opravy exteriéru a interiéru

• Revitalizaci zahrady

• Zpřístupnění památky veřejnosti

• Oživení prostor různými projekty



Co nás nyní čeká

• Příprava budovy, zahrady a dalších prostor k zamýšleným aktivitám

• Sehnání prostředků na spolufinancování rekonstrukce budov

• Sehnání dárců/sponzorů na opravdu jedinečné fresky

• Realizace projektu expozic

• Příprava minipivovaru a rukodělné manufaktury

• Zajištění financování projektu



Jakou konkrétní pomoc přivítáme

• Prostředky na spolufinancování dílčích konkrétních částí projektu
– Prioritou je pro nás nyní oprava fresky ve velkém sále

• Přímou osobní podporu – tváře projektu, kontakty, doporučení

• Pomoc na místě zapojením do dobrovolnických aktivit



Památkově chráněná freska 



Prostor zámku







Chcete společně s Revenium, z. s.  pomáhat 
majitelům zámku vrátit na Hluboš život? 

Sbírkový účet k opravě fresky (anonymní podpora)

• 115-7475470227/0100 

Účet pro vaše dary (darovací smlouva, potvrzení o daru)

• 115-5689490267/0100



Historie zámku

Historie zámku v malé středočeské obci Hluboš sahá do 14. století.  Původně zde 
stála dřevěná tvrz, kterou z důvodu bezpečnosti později přestavěli na tvrz 
kamennou. 

První zásah do struktury tvrze nechal provést kolem 1546 její tehdejší majitel Petr 
Vamberský z Rohatce. Přebudoval ji na kamenný bezpečnější zámek, který 
v základech odpovídal dnešnímu zámku. Již tehdy byl zřízen park s dlouhým 
skleníkem, zakončeným kulatou kaplí. 

Značně zpustlý zámek dostali do majetku roku 1741 zámožní Hochbergové, kteří 
do něj investovali značné sumy. 

Ve druhé polovině 18. století jej nechali barokně přestavět a uvnitř na svou dobu 
ho nádherně a přepychově zařídili. Přistavěna byla kaple Sv. Kříže. Kolem zámku 
založili po francouzském způsobu park s rozsáhlými a bohatými skleníky, poblíž 
zámku vystavěli pivovar a lihovar. 



V letech 1920-1921 pronajal hlubošský zámek státu jako dočasné letní sídlo 
prezidenta Masaryka.  V roce 1926 byl zámek odprodán příbramskému 
podnikateli, majiteli továrny na lana a provazy, Josefu Kolaříkovi. 

Po roce 1989 byla převážná část majetku vrácena v restituci potomkům 
továrníka Josefa Kolaříka, kteří jej postupně opravovali. 

Od května roku 2001 byla na zámku zpřístupněna rozsáhlá expozice, která 
přibližovala pobyt prezidenta T. G. Masaryka na Hluboši a historii zámku.          
V roce 2010 byl však zámek uzavřen a dán do prodeje.

Na konci roku 2017 ho koupila společnost Zámek Hluboš s. r. o. , která se 
spojila se spolkem Revenium.  Společným cílem navrátit život na Hluboš. 

Počátkem ledna 2018 jsou  zahájeny opravy, přestavba konírny na 
chráněná pracoviště zaměstnávající lidi s různými formami postižení a 
manufakturní výrobu, minipivovar a postupná úprava parku. 
Dochází také k dílčí rekonstrukci sociálního bydlení pro budoucí zdravotně 
postižené zaměstnance zámku.
Plánovaná je oprava budovy zámku z důvodu záchrany tohoto historického 
objektu a opětného oživení společenské, kulturní a odpočinkové funkce. 



Kontakt:

Hana Potměšilová, Revenium, z. s. 

Email: hana.potmesilova@revenium.cz

Telefon: 724 07 30 27

Jiří Landa, Zámek Hluboš, s. r. o. 

Email: zamekhlubos@email.cz

Telefon: 602 292 702
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