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

Výroční zpráva 2017
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 2017 byl pro příspěvkovou organizaci šestým rokem jejího samostatného
fungování. Návštěvnická sezona započala vzhledem k probíhajícím pracím na
odvodnění nádvoří, rekonstrukci cest a instalaci slavnostního osvětlení nádvoří 14. 4.
2017 (do konce dubna bylo otevřeno pouze o víkendech) a skončila 31. 10. 2017.
Z důvodu probíhající rekonstrukce byla první akce sezony Velikonoce na Novém
Hradě přesunuta z větší části do kaštanové aleje vedle zámku, nádvořím tak
procházeli pouze návštěvníci mířící na prohlídku. Naposledy byl zámek veřejnosti
zpřístupněn 2. 12. 2017 při tradiční akci Adventní setkání na Novém Hradě.
V roce 2017 si obec Jimlín připomínala výročí 750 let od první zmínky a zámek si
připomínal 250 let od zakoupení panství jeho posledními šlechtickými majiteli –
Schwarzenbergy. Tato dvě výročí jsme připomínali během různých akcí v průběhu
celého roku. Vrcholem Schwarzenberských oslav byla Novohradská pouť, opět
zařazená do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, která byla stylizovaná do
podoby barokní slavnosti a v jejím závěru dorazil v průvodu s koňmi nový majitel
panství kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu. Tomuto rodu byl zasvěcen i
přednáškový cyklus, který opět připravil Vít Pávek a nabídl pohled na knížecí rodinu
z mnoha různých úhlů. Výročí založení obce bylo připomenuto celodenní akcí
pořádanou na zámku. Akce se účastnilo mnoho rodáků, k vidění byla výstava
připomínající historii obce, vyšel stolní kalendář s historickými fotografiemi a
publikace kolektivu autorů mapující historii obce a Nového Hradu. Připraven byl
bohatý kulturní program, na jehož závěru vystoupila skupina Plavci s Janem
Vančurou.

1. Hlavní činnost
a) Prohlídkové okruhy
V sezoně 2017 zámek nabízel dva stálé prohlídkové okruhy. Na začátku sezony
se vrátily zrestaurované sochy za zámecké kaple sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Jan
Nepomucký a sv. Florian. Rovněž se vrátil zrestaurovaný Schwarzenberský erb,
jehož originál je umístěn v lapidáriu a věrná kopie byla vrácena na původní místo
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nad první branou. V průběhu roku byly interiéry doplněny o nábytek zapůjčený
z Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Velký dík
patří Mgr. Michalu Soukupovi, řediteli muzea a jeho zaměstnancům. Tím jsme
udělali další krok v postupném zařizování interiérů východního křídla a tvorbě
stálé zámecké expozice. Následně budou doplňovány další zařizovací předměty,
obrazy, koberce aj.
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: Podstávkový dům v údolí Ploučnice, Eleonora ze
Schwarzenbergu, rozená princezna z Liechtensteinu a Romantismus není jen
Hluboká.
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, chodbu u kaple, renesanční hodovní síň, černou kuchyni, výstavu
šicích strojů a končí v bylinné zásobní zahradě za černou kuchyní.
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 zasvěcení Mariánskému kultu.
Od 19. 5. do 3. 9. byl zpřístupněn ještě třetí výstavní okruh umístěný ve
východním křídle obsahující výstavu kostýmů a rekvizit z filmových pohádek
Zdeňka Trošky. Návštěvníci si mohli prohlédnout originální kostýmy a dekorace
z pohádek O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Nejkrásnější hádanka,
Princezna ze mlejna a Z pekla štěstí. Výstava byla připravena ve spolupráci
s fundusem Barrandov Studio a.s.
b) Výstavy
V roce 2017 proběhly na zámku tyto výstavy:
PODSTÁVKOVÝ DŮM V ÚDOLÍ PLOUČNICE
Panelová výstava představuje kvalitně tesařsky zpracované podstávkové domy s
roubeným patrem, které se z celé oblasti podstávkových domů vyskytuje v
podstatě jen v severních Čechách. Pořádáno ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem v Ústí nad Labem. (14. 4. - 2. 7. 2017)
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ELEONORA ZE SCHWARZENBERGU, ROZ. PRINCEZNA Z
LIECHTENSTEINU
Panelová výstava o šlechtičně, která své současníky oslňovala nejen svou krásou,
vybranou garderobou a chováním, ale i rozhledem, inteligencí a dobrotou svého
srdce. Pořádáno ve spolupráci se Státním zámkem Třeboň a Národním
památkovým ústavem v Českých Budějovicích.(14. 4. – 31. 10. 2017)
POHÁDKY ZDEŇKA TROŠKY
K vidění kostýmy z pohádek Princezna ze mlejna, O princezně Jasněnce a
létajícím ševci, Z pekla štěstí a Nejkrásnější hádanka.
Pořádáno ve spolupráci s fundusem Barrandov Studio, a.s .(19. 5. – 3. 9. 2017)
ROMANTISMUS NENÍ JEN HLUBOKÁ...
Panelová výstava představuje více než 40 míst v jižních Čechách, která jsou
inspirována romantismem a která jsou nejen spjata s rodem Schwarzenbergů, v
jehož majetku byl i zámek Nový Hrad. Jedná se nejen o zámecká sídla, hrady či
sakrální stavby, ale i o zahrady a parky plné romantických pavilónů nebo
umělých zřícenin. Pořádáno ve spolupráci se Státním zámkem Třeboň a
Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích.(5. 9. – 31. 10. 2017)

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
6. dubna Exekuce – filmová projekce v rámci festivalu Jeden Svět Louny a
následná diskuze s Janem Černým ze společnosti Člověk v tísni
14. dubna Velikonoce na Novém Hradě - tradiční oslava Velikonoc.
20. – 21. května Novohradská pouť – vyvrcholení oslav 250 let Schwarzenbergů
na Novém Hradě, slavnostní průvod s koňmi, akce zařazená do programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka
27. května Koncert Trio IMK – Eldar Sparayev (violoncello) , Sunhee Lee
(klarinet), Mijung Koo (klavír) – ve spolupráci se Severočeskou filharmonií
Teplice v rámci 53. Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena
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24. května Přednáškový cyklus: „Scelování schwarzenberského majetku
v severozápadních Čechách“ Bc. Vít Pávek
před přednáškou slavnostní odhalení knížecího erbu nad 1. bránou za účasti
Karla Schwarzenberga
4. června Den dětí na Novém Hradě oslava svátku dětí s atrakcemi pro malé i
velké návštěvníky
9. června Noc kostelů – večerní prohlídka kostelů a kaplí spojených s rodem
Schwarzenbergů, varhanní a trombonový koncert Tomáše Borla v kapli sv. Josefa
na Novém Hradě
14. června Přednáškový cyklus: “Schwarzenberská granátnická garda, její
historie a současná obnova“ Bc. Martin Neüdorfl
17. června Oslavy 750 let Jimlína, ve spolupráci s obcí Jimlín. Výstava „Jimlín
v proměnách času“, křest knihy Jimlín a Nový Hrad, vystoupení skupiny Plavci a
další
20. – 23. 6. Divadýlko Kuba z Plzně – školní výlety s pohádkou, prohlídkou
zámku a herním koutkem

Zámecké kulturní léto
8. července Zkrocení zlé ženy – klasika W. Shakespeara v podání Činoherního
studia Ústí nad Labem
15. července Fraška o Dušanově duši – Divadlo Spektákl, Praha
Kinematograf bratří Čadíků
21. července – Teorie tygra
22. července – Všechno nebo nic
23. července – Řachanda
24. července – Trabantem do posledního dechu

26. července Přednáškový cyklus: “Vídeňský architekt Antonio Ehorto
Martinelli ve službách Schwarzenbergů na Lounsku“ Mgr. Martin Šanda
5. srpna Noční prohlídky: Schwarzenberské děsy – temné chvíle historie rodu
posledních majitelů
19. srpna Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádka pro děti (změna programu),
Divadlo Navětvi
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26. srpna Rozmarné léto – populární humoristická novela v podání
Rádobydivadla Klapý
27. srpna Hudební festival – Mezcla Orquestra, Eva Boháčková, Pavel Machát a
Ústecký komorní orchestr, Big Band Milana Bittnera a další.
30. srpna Přednáškový cyklus: “Hospodářské dvory na bývalých
schwarzenberských panstvích na Lounsku“ Ing. Jan Žižka
9. září Kulturní šmitec – rázná tečka za kulturním létem, Byl Pes, Primitiv
Akustik, The Rohotoče, slam poetry Rimmer, Rohypnol Mississippi Ausig,
divadlo Ti dva
16. září Strašení na Novém Hradě – Kladivo na čarodějnice – strašidelná
večerní akce u příležitosti zahájení školního roku
20. září Přednáškový cyklus: „Lovecké výpravy Adolfa Schwarzenberga do
Afriky v letech 1929 – 1950“ Mgr. Markéta Slabová
11. října Přednáškový cyklus: „Schwarzenberské pohřební rituály“ Mgr.
Václav Grubhoffer, Ph.D.
14. října 4. Zámecký ples – obnovená tradice zámeckých plesů, hudební
doprovod Chilli Band z Klášterce nad Ohří
2. prosince Adventní setkání na Novém Hradě – tradiční předvánoční akce pro
všechny věkové kategorie, s hercem Jaroslavem Sypalem
d) Svatby
V roce 2017 se na zámku uskutečnilo celkem 15 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. Po rekonstrukci koupelen mají nově pokoj č. 1 a 2 vlastní koupelnu
s hydromasážní vanou. Pokoj č. 3 má vlastní externí koupelnu se sprchou a dvěma
toaletami. 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,
160 hostů. Nárůst obsazenosti byl způsoben větším zájmem o ubytování v pokoji
s vlastní koupelnou.
Prostory Zámeckého šenku na prvním nádvoří zámek neprovozuje ve vlastní režii, ale
pronajímá je třetí osobě. V roce 2017 byla provozovatelem společnost Zámecký šenk
s.r.o., která poskytuje návštěvníkům služby ve vysoké kvalitě a flexibilně se
přizpůsobuje nárokům zámeckého provozu a novým požadavkům na provoz (EET
apod.)
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3. Rekonstrukce a restaurování
V průběhu zimy byl proveden restaurátorský průzkum omítkových vrstev v prostoru
rytířského sálu, jižního schodiště, arkádové chodby, barokních salonků, panské
oratoře a sonda nad dřevěný podhled v panské oratoři. Průzkumem byly prokázány
zachovalé fragmenty renesančních a barokních malovaných vrstev, zejména
v prostoru rytířského sálu. Zejména ve výklencích u oken a na pilířích mezi okny
byly objeveny fragmenty malířské výzdoby. Těchto poznatků bylo využito pro
zpracování restaurátorského záměru na sejmutí přemaleb a restaurování malířské
výzdoby v celém rozsahu. Rovněž byl zjištěn charakter výmalby na schodišti,
barokních saloncích a arkádové chodbě, toho bude využito při plánované rekonstrukci
těchto prostor. Nad podbitím stropu v oratoři se zjistily dochované fragmenty dalšího
malovaného trámového stropu, ten je v plánu při další rekonstrukci odkrýt a doplnit
v plném rozsahu.
Během zimních a jarních měsíců byly dokončeny práce na rekonstrukci cest,
odvodnění nádvoří a instalaci slavnostního osvětlení nádvoří. Vlivem nepříznivých
klimatických podmínek se práce protáhly až do konce května a vyžádaly si odsunutí
začátku návštěvnické sezony a následné omezení provozu pouze na víkendy.
Od začátku sezony byly do expozice umístěny zrestaurované sochy světců ze
zámecké kaple sv. Josefa. Sv. Florian, sv. Šebestián, sv. Roch a sv. Jan Nepomucký
byly po vyzvednutí z depozitáře lounského děkanství předány k restaurování
MgA.Evě Mičkové. Stejně tak pádem poškozený kamenný schwarzenberský erb,
jehož kopie byla slavnostně umístěna na původní místo nad první bránou a originál
byl umístěn v zámeckém lapidáriu, kde jej mohou vidět návštěvníci.
Při vichřici 29. 10. 2017 byla zničena střecha podia na prvním nádvoří, byly
poškozeny střechy na palácích a okna penzionu. Škody byly opraveny a náklady
uhrazeny z pojistného plnění.
Před koncem roku byly zakoupeny nové kuchyňské linky do správní budovy na místo
nevyhovujícího zařízení ze 70. let.
Rovněž byly zakoupeny historické lustry do východního křídla s plánovanou dobou
instalace na začátku sezony 2018.
V listopadu bylo předáno staveniště pro další fázi rekonstrukce objektu. V rámci
tohoto projektu se počítá s rekonstrukcí střechy kaple, opravou vstupní místnosti na
půdu u kaple, restaurování výmalby a stropu v rytířském sále, oprava omítek jižního
schodiště, restaurování omítek a krbů v barokních saloncích, doplnění dvířek
topenišť, restaurování fresek nad vstupem na kúr, restaurování nově objeveného
trámového stropu a omítek v panské oratoři, oprava omítek a ostění v arkádové
chodbě, výměna oken a svítidel, oprava ostění dveří do sakristie, přesunutí
elektrických rozvaděčů na méně exponovaná místa, termosanace všech malovaných
trámových stropů a opravovaných dřevěných konstrukcí krovů. Plánovaný termín
dokončení je v červenci 2019. Práce budou probíhat za provozu zámku.
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4. Návštěvnost
V roce 2017 jsme opět atakovali hranici 30 tis. návštěvníků za sezonu. I když byla
návštěvnost ovlivněna pozdějším zahájením sezony a počátečním provozem pouze o
víkendech. Prohlídky zámku s průvodcem se zúčastnilo 13 869 návštěvníků a kulturní
a společenské akce v areálu přilákaly 16 125 návštěvníků, což je celkem 29 994
návštěvníků. V Zámeckém penzionu se ubytovalo 160 osob.
5. Hospodaření
Náklady na provoz organizace v roce 2017 činily 6 269 tis. Kč na hlavní činnost a
121 tis. Kč na doplňkovou činnost. Nejvyšší položkou v rozpočtu byly v loňském
roce mzdové náklady na hlavní činnost, které činily 2 174 tis. Kč a zákonné sociální a
zdravotní pojištění 757 tis. Kč. 1 127 tis. Kč bylo investováno do ostatních služeb
(pořádání akcí, restaurování apod.) a 228 tis. Kč do oprav a udržování (nezahrnuje
investice realizované přímo Ústeckým krajem).
Ve výnosech zaujímají největší položky výnosy z prodeje služeb 864 tis. Kč (hlavní
činnost) a 217 tis. Kč (doplňková činnost). Výnosy z pronájmu 176 tis. Kč a výnosy
z prodaného zboží 165 tis. Kč. Organizace hospodařila s kladným hospodářským
výsledkem ve výši 438 tis. Kč na hlavní činnosti a 96 tis. Kč na vedlejší činnosti.
V roce 2017 obdržela organizace účelový příspěvek od zřizovatele 250 tis. Kč
z programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje pro zajištění Novohradské pouti.
Vstupné na prohlídku jednoho okruhu činilo 80,-Kč plné a 60,-Kč snížené. Při
kombinaci dvou okruhů 140,-Kč plné a 100,-Kč snížené.

6. Zaměstnanci
Přepočítaný počet zaměstnanců činí 5,5. Ke konci října došlo k personální změně na
pozici pracovník pro vztah k veřejnosti a provozní. Odcházející Bc. Vít Pávek byl
nahrazen Vladimírem Jakubem Miturou.
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 (do 31. 10. 2017)
Vladimír Jakub Mitura – provozní, pracovník pro vztah k veřejnosti – úvazek 1,0
(od 1. 11. 2017)
Pavel Horák – truhlář, údržbář – úvazek 1,0
Helena Hradecká – uklízečka – úvazek 1,0
Vladimír Chreňo – pokladní, průvodce – úvazek 0,5
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V letní sezóně jsou zaměstnáváni sezónní brigádníci mimo pracovní poměr na pozice
průvodců, pomocné uklízečky, technických pomocných pracovníků.

V Jimlíně dne 21. června 2017
Zpracoval

Mgr. Josef Kabát
ředitel p.o.
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