Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Jimlín 220, 440 01 Louny

Výroční zpráva 2016
Slovo úvodem
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace vznikla 1. ledna 2012 oddělením od
Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace. Hlavním účelem, pro nějž
byla organizace zřízena je efektivnější využití zámeckého areálu a poskytnutí širšího
spektra služeb návštěvníkům. Předmětem hlavní činnosti organizace je správa
zámeckého areálu s ohledem na uchování historických a architektonických hodnot
kulturní památky, příprava expozice a výstav, propagace a prezentace objektu včetně
zajištění průvodcovského servisu, pronajímání prostor, pořádání kulturních a
společenských akcí, spolupráce s profesními organizacemi, vydávání publikací,
poskytování prostor pro depozitní účely a poskytování informačních služeb
souvisejících s předmětem činnosti organizace. Organizace vykonává i doplňkovou
činnosti, jejíž náplní je hostinská činnost a výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona.
Rok 2016 byl pro příspěvkovou organizaci pátým rokem jejího samostatného
fungování. Návštěvnická sezona měla trvat od 1. 4. do 31. 10. 2016, ale byla
předčasně ukončena 17. 10. z důvodu začátku rekonstrukce cest na nádvoří.
K oslavám 700 let od narození Karla IV. se Nový Hrad připojil oslavami 670 let od
návratu Záviše z Jimlína z bitvy u Kresčaku, kde bojoval po boku budoucího Otce
vlasti. Po návratu z bitvy do Jimlína přesunul Záviš své sídlo z dnešního centra obce
na skalní pahorek a založil tak hrad na místě, kde stojí dodnes. Oslavy výročí trvaly
v průběhu celé sezony, jejich hlavním bodem byla Novohradská pouť, letos poprvé
konaná v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, kam dorazil Záviš
z Jimlína ve slavnostním průvodu s koňmi. Druhý ročník přednáškového cyklu, který
opět připravil Vít Pávek, nesl název Od Kolowratů ke Schwarzenbergům. Díky
intenzivní badatelské činnosti Víta Pávka se na zámek vrátili původní sochy ze
zámecké kaple sv. Josefa umístěné dočasně v depozitáři děkanství v Lounech a obraz
sv. Anna učitelka, umístěný tamtéž. Sochy byly v průběhu roku předány
k restaurování a budou coučástí expozice od roku 2017. Rovněž bylo zadáno
restaurování Schwarzenberského erbu umístěného původně nad první branou zámku,
který byl pádem z výšky rozlomen na několik dílů. Po restaurování a pořízení kopie
bude originál umístěn v expozici a kopie se vrátí na původní místo nad bránou.
V průběhu roku se organizace přes značné organizační obtíže ze strany NPÚ
připojila k projektu Klíč k památkám.

1. Hlavní činnost
a) Prohlídkové okruhy
V sezoně 2016 zámek nabízel dva stálé prohlídkové okruhy. Interiéry byly
v průběhu roku obohaceny o nové prvky. Do Barokního sálu byly pořízeny
závěsy a další židle a stoly pro návštěvníky kulturních akcí, v části zámku došlo
k výměně nevyhovujících závěsných svítidel, přibyly kopie obrazů Kolowratů a
Schwarzenbergů, bylo pořízeno náznakové vybavení vinného sklepa pod jižním
křídlem (lis na víno, sudy, kádě aj.), restaurovány gotické portály nad vchody do
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sklepů a restaurátorskou opravou prošly poškozené šambrány oken a dveří jižního
a severního křídla.
První okruh zahrnuje reprezentativní část zámku, barokní i rytířský sál, salonky,
soukromé pokoje, starou i novou kapli, panskou oratoř, přípravnu jídel,
arkádovou chodbu, pokoje východního křídla s malovanými stropy, severní
chodbu, celu premonstráta a končí v prvním patře u vstupu na věž. Tento okruh je
zaměřen hlavně na mladší historii od baroka po současnost, ale návštěvník je
seznámen s celou historií objektu. Barokní a rytířský sál je v průběhu sezony
využíván pro konání koncertů, divadelních a filmových představení, výstav a
svatebních obřadů. V průběhu sezony si mohli návštěvníci prvního okruhu
prohlédnout tyto výstavy: Český rybářský svaz v Ústeckém kraji, Milešov ve
středověku a raném novověku a SŠUM na hrad.
Druhý okruh představuje převážně hospodářské zázemí zámku a je orientován na
starší historii – gotiku a renesanci. Začíná ve sklepích jižního křídla obohacených
o vinný sklep s vybavením a restaurované gotické portály, a pokračuje přes
místnost s freskami z počátku 16. století, v níž je zřízeno lapidárium přes
prádelnu, truhlárnu, sušárnu do nově zrekonstruované zámecké lázně, dále do
gotické místnosti s freskami z konce 15. století, svatební salonek, náhled do kaple
sv. Josefa, chodba u kaple, renesanční hodovní síň, černá kuchyně, výstava šicích
strojů a končí v bylinné zásobní zahradě za černou kuchyní. Ke konci roku
přibyly do chodby ke kapli další kopie portrétů Kolowratů a byla vyměněna
nevzhledná stropní svítidla.
Bylinková a zásobní zahrada byla vybudována na začátku roku 2014 za přispění
botanického ústavu Akademie věd ČR a občanského sdružení Otevřeno.
V zahradě byly vytvořeny nadzemní záhony osázené rostlinnými druhy historicky
a fakticky korespondující zasvěcený Mariánskému kultu. V průběhu roku 2016
byly v zahradě vytvořeny nové rohové záhony v kontemplativní části zahrady a
osázeny dalšími druhy náležejícími k Mariánskému kultu.
Od 31. 5. do 4. 9. byl zpřístupněn ještě třetí výstavní okruh umístěný ve
východním křídle obsahující výstavu kostýmů a rekvizit z filmové pohádky Jak
se budí princezny. Výstava byla připravena ve spolupráci s fundusem Barrandov
Studio a.s. a při její příležitosti se konala beseda s režisérem Václavem
Vorlíčkem.
b) Výstavy
V roce 2016 proběhly na zámku tyto výstavy:
MILEŠOV VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU (27. 3. – 13. 5.) ve
spolupráci s NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a UJEP Ústí nad Labem
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ V ÚSTECKÉM KRAJI (27. 3. – 29. 5.)
interaktivní výstava ČRS, vernisáž 1. 4. 2016 , součástí výstavy byly dvě
přednášky Repatriace lososa (4. 5.) a Antarktida (18.5.)
JAK SE BUDÍ PRINCEZNY (31. 5. – 4. 9.) výstava kostýmů a rekvizit
z populární pohádky režiséra Václava Vorlíčka, ve spolupráci s Barrandov Studio
a.s.
SŠUM NA HRAD! (14. 5. – 9. 10.) výstava fotografických prací studentů
Střední školy umělecko-manažerské z Brna, pořízených při jejich studijním
workshopu na Novém Hradě v roce 2015. Výstava k 25 letům Kinematografu
bratří Čadíků

Kromě těchto výstav probíhají dlouhodobě:
Výstava historických šicích strojů ze sbírek pana Hvězdy z Loun
Výstava papírových modelů hradů, zámků a kostelů ze sbírky paní Jany
Žuravnyjové z Loun
Výstava keramických modelů věží, kostelů a kaplí z okolních vesnic zapůjčená
Základní uměleckou školou v Lounech.
c) Akce
27. března Velikonoce na Novém Hradě - tradiční oslava Velikonoc.
7. dubna Model pana starosty – filmová projekce v rámci festivalu Jeden Svět
Louny a následná diskuze s Janem Černým ze společnosti Člověk v tísni
30. dubna Rybářský den na Novém Hradě – zkoušky nových členů, ukázky
ryb, rybolovné techniky, vyhlášení výsledků dětské soutěže, lovecké simulátory
14. – 15. května Novohradská pouť – vyvrcholení oslav 670 let od návratu
Záviše z Jimlína z bitvy u Kresčaku, slavnostní průvod s koňmi, akce zařazená do
programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje se konala pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
28. května 7. Cítolibský sraz automotoveteránů – ukázka vozidel z dob dávno i
nedávno minulých
28. května Koncert Ensemble 18+ s hobojistou Vilémem Veverkou – ve
spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice v rámci 52. Hudebního festivalu
Ludwiga van Beethovena
5. června Den dětí na Novém Hradě oslava svátku dětí s atrakcemi pro malé i
velké návštěvníky a speciálním hostem Standou Hložkem
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10. června Noc kostelů – večerní prohlídka kostelů a kaplí spojených s rodem
Kolowratů - Nový Hrad – Jimlín – Zeměchy – Dolní Ročov – Opočno – Hřivice,
varhanní koncert Heleny Vlahačové v kapli sv. Josefa na Novém Hradě
16. června Přednáškový cyklus: “Málo známe poklady – středověká nástěnná
malba v Poohří“ Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, PhD.
21. – 24. 6. Divadýlko Kuba z Plzně – školní výlety s pohádkou, prohlídkou
zámku a herním koutkem

Zámecké kulturní léto
9. července Lakomá Barka – pohádka pro děti, Jindřich VI. 1. díl klasika W.
Shakespeara v podání Činoherního studia Ústí nad Labem
16. července Noc na Karlštejně – Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
21. července Přednáškový cyklus: “Ve znamení půlměsíce: Páni z Vřesovic –
od husitských válek k říšským hrabatům“ Mgr. Jan Boukal
Kinematograf bratří Čadíků
22. července – Život je život
23. července – Gangster Ka
24. července – Sedmero krkavců
25. července – Gangster Ka: Afričan
30. července Václav Vorlíček na hradě! – beseda s režisérem pohádky Jak se
budí princezny a mnoha dalších, moderuje Jan Jíra
6. srpna Noční prohlídky: Schwarzenberské děsy – temné chvíle historie rodu
posledních majitelů
20. srpna Kouzla skřítků – pohádka pro děti, Projekt: Daidalos –
experimentální divadelní představení, Divadlo Navětvi
25. srpna Přednáškový cyklus: “Nový Hrad u Jimlína, hradní architektura
doby pohusitské a jeho malířská výzdoba“ Mgr. František Záruba, PhD. a
PhDr. Veronika Horová (UK)
27. srpna Festival swingové a dixielandové hudby – varhanní koncert Jiří
Knotte, Brassband, Big Band Teplické konzervatoře, Prime Time Voice, Bonus
Orchestra
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15. září Přednáškový cyklus: “Schwarzenberská dvojí panství a jejich
písemné dědictví“ PhDr. Aleš František Plávek
17. září Strašení na Novém Hradě – Zombie apokalypsa – strašidelná večerní
akce u příležitosti zahájení školního roku
1. října 3. Zámecký ples – obnovená tradice zámeckých plesů, hraje Bonus
Orchestra z Roudnice nad Labem
3. prosince Adventní setkání na Novém Hradě – tradiční předvánoční akce pro
všechny věkové kategorie, tentokrát v aleji vedle zámku (z důvodu rekonstrukce
cest), speciální host zpěvák Bohuš Matuš
d) Svatby
V roce 2016 se na zámku uskutečnilo celkem 12 svatebních obřadů. Svatební
obřady se konaly v kapli sv. Josefa, Barbořině zahradě a Barokním sále.

2. Doplňková činnost
Organizace mé ve své zřizovací listině zakotveno provozování doplňkové hostinské
činnosti. Tato činnost je realizována poskytováním ubytování se snídaní v prostorách
úřednického domu na prvním nádvoří. K dispozici jsou dva dvoulůžkové a jeden
třílůžkový pokoj. Jeden pokoj má samostatnou koupelnu s hydromasážní vanou, další
dva sdílenou koupelnu na chodbě. Ubytování je nabízeno rovněž přes portál
Booking.com, zejména díky tomu, se v penzionu ubytovalo v měsících květen až září,
kdy je penzion v provozu, 113 hostů. V závěru roku byla velká společná koupelna
rozdělena zděnou příčkou se skleněným nadsvětlíkem na dvě samostatné koupelny,
takže od roku 2017 bude mít každý pokoj koupelnu vlastní.
Prostory Zámeckého šenku na prvním nádvoří zámek neprovozuje ve vlastní režii, ale
pronajímá je třetí osobě. V roce 2016 se změnil nájemce Zámeckého šenku, novým
nájemcem se stala společnost ARISUM s.r.o., která je schopna zajistit návštěvníkům
služby ve vyšší kvalitě.
3. Rekonstrukce a restaurování
Před začátkem sezony byl do kaštanové aleje v Jimlínku instalován poutač
upozorňující na zámek, bezplatný pronájem konstrukce nesoucí poutač zajistila obec
Jimlín.
Do barokního sálu byly instalovány závěsy. Ve sklepích pod jižním křídlem byly
restaurovány malované gotické portály. Restaurátorsky byly opraveny ostění oken a
dveří severního a jižního křídla.
V průběhu léta byl proveden dendrochronologický průzkum k zjištění přesné datace
vzniku malovaných trámových stropů. Rovněž byl proveden specializovaný průzkum
ke zjištění napadení stropů dřevokazným hmyzem. Toto napadení se bohužel
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potvrdilo u všech dřevěných stropů, byl objeven tesařík krovový a červotoč v aktivní
formě a bylo vydáno doporučení k sanaci poškozených stropů.
Ve správní budově byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení.
V penzionu byla rozdělena velká společná koupelna na dvě menší, samostatné pro
každý pokoj.
V závěru roku byla opravena podlaha v pokladně zámku, následně byly opraveny
poškozené omítky v pokladně a v denních místnostech průvodců na prvním nádvoří.
Do pokladny byl poté pořízen nový pokladní pult, regály a skříně.
K restaurování byly předány nově objevené sochy sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Floriána, které původně zdobily zámeckou kapli a
Schwarzenberský erb. Restaurování provedla Eva Mičková z Prahy.
Před koncem roku bylo započato s rekonstrukcí cest a kanalizace na všech zámeckých
nádvořích, součástí prací je i instalace nového slavnostního osvětlení budov –
dokončení rekonstrukce v 1. pol. roku 2017.
4. Návštěvnost
V roce 2016 byl i přes zkrácenou sezonu zaznamenán další vzestup návštěvnosti
oproti předchozím letům. Prohlídky zámku s průvodcem se zúčastnilo 14087
návštěvníků a kulturní a společenské akce v areálu přilákaly 17709 návštěvníků, což
je celkem 31796 návštěvníků. V Zámeckém penzionu se ubytovalo 113 osob.
5. Hospodaření
Náklady na provoz organizace v roce 2016 činily 6 383 000,-Kč na hlavní činnost a
137 000,-Kč na doplňkovou činnost. Nejvyšší položkou v rozpočtu byly v loňském
roce mzdové náklady na hlavní činnost, které činily 1 993 000,-Kč a zákonné sociální
a zdravotní pojištění 678 000,-Kč. 1 497 000,-Kč bylo investováno do ostatních
služeb (pořádání akcí, restaurování apod.) a 317 000,-Kč do oprav a udržování
(nezahrnuje investice realizované přímo Ústeckým krajem).
Ve výnosech zaujímají největší položky výnosy z prodeje služeb 707 000,-Kč (hlavní
činnost) a 143 000,-Kč (doplňková činnost). Výnosy z pronájmu 155 000,-Kč a
výnosy z prodaného zboží 145 000,-Kč. Organizace hospodařila s kladným
hospodářským výsledkem ve výši 279 000,-Kč na hlavní činnosti a 6 000,-Kč na
vedlejší činnosti.
V roce 2016 obdržela organizace účelový příspěvek od zřizovatele 400 000,-Kč na
zajištění kulturních a společenských akcí a 250 000,- z programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje pro zajištění Novohradské pouti.
Vstupné na prohlídku jednoho okruhu činilo 60,-Kč plné a 40,-Kč snížené. Při
kombinaci dvou okruhů 100,-Kč plné a 60,-Kč snížené.
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6. Zaměstnanci
Od dubna 2016 byl navýšen počet úvazků o 0,5. Tento částečný úvazek byl obsazen
pozicí pokladní/průvodce. Přepočítaný počet zaměstnanců tak činí 5,5
Mgr. Josef Kabát – ředitel – úvazek 1,0
Lenka Chreňová - ekonomka, mzdová účetní, pokladní – úvazek 1,0
Vít Pávek – provozní, pracovník pro vztah k veřejnosti – úvazek 1,0
Pavel Horák – truhlář, údržbář – úvazek 1,0
Helena Hradecká – uklízečka – úvazek 1,0
Vladimír Chreňo – pokladní, průvodce – úvazek 0,5
V letní sezóně jsou zaměstnáváni sezónní brigádníci mimo pracovní poměr na pozice
průvodců, pomocné uklízečky, technických pomocných pracovníků.

V Jimlíně dne 20. Června 2017
Zpracoval

Mgr. Josef Kabát
ředitel p.o.
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