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

Výroční zpráva 2018
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 2018 byl pro příspěvkovou organizaci sedmým rokem jejího samostatného
fungování. Návštěvnická sezona započala 1. dubna 2018 tradiční akcí Velikonoce na
Novém Hradě a byla ukončena 31. října. Poslední akcí v roce bylo 1. prosince 2018
tradiční Adventní setkání na Novém Hradě. Celá sezona byla plánována s ohledem na
probíhající stavební akci Restaurování a oprava ostění dveří, finální úpravy omítek
V a J křídla, výměna oken v arkádové chodbě. Program sezony, doprovodných akcí,
výstavních projektů, divadelních představení, přednášek atd. byl koncipován tak, aby
zámek mohl být v co největší míře zpřístupněn návštěvníkům i v době probíhajících
prací, které samozřejmě velkou měrou narušovaly provoz a vedly k průběžnému
uzavírání částí prohlídkových tras, omezení pohybu v důsledku zařízení staveniště,
znečišťování interiéru i exteriéru objektu, nebo dočasnému uzavření celého objektu,
což se bohužel projevilo na celkové návštěvnosti.
V průběhu celého roku jsme si připomínali výročí 100 let od vzniku Československa.
Vrcholem oslav byla Novohradská pouť, jejíž hlavní postavou byl voják Švejk. Pouť
se konala v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

1. Hlavní činnost
a) Prohlídkové okruhy
V sezoně 2018 docházelo k průběžným změnám v trasování prohlídkových
okruhů vzhledem k postupující rekonstrukci. Zejména provoz prvního okruhu byl
silně narušen probíhajícími pracemi. Došlo k uzavření rytířského sálu, přípravny
jídel, panské oratoře a staré kaple. Byl omezen provoz na schodišti, arkádové
chodbě, chodbě u kaple a barokních sálech. V době konání výstavy Císařův pekař
a Pekařův císař, byl první okruh nabízen pouze jako doplněk k okruhu třetímu,
protože z něj zbyla pouze malá část – barokní sály, lovecký salonek, dámská
ložnice a panský salón.
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V závěru sezony byly interiéry doplněny o další nábytek zapůjčený z Oblastního
muzea v Mostě, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Velký dík patří Mgr.
Michalu Soukupovi, řediteli muzea a jeho zaměstnancům. Další nábytek byl
pořízen před koncem roku z investičního fondu organizace. Rovněž byly
pořízeny repliky dobových garnýží a závěsů do některých místností východního
křídla. Pořízena byla část dalších zařizovacích předmětů, obrazů, koberců atd.,
které doplní interiéry v sezoně 2019. Podařilo se tak udělat další krok v postupné
zařizování zámeckých interiérů a tvorbě stálé prohlídkové trasy.
První okruh zahrnuje reprezentativní část zámku a je zaměřen hlavně na mladší
historii od baroka po současnost, ale návštěvník je seznámen s celou historií
objektu. Barokní 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 výstavu: Cesta kolem
světa – fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929, kterou nám laskavě
zapůjčil NPÚ v Ústí nad Labem.
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. Údržba a péče o
bylinkovou zahradu je společným dílem zaměstnanců zámku, za což jim patří
velký dík.
Od 1. června do 2. září byl zpřístupněn ještě třetí výstavní okruh umístěný ve
východním křídle obsahující výstavu kostýmů a rekvizit z filmů Císařův pekař a
Pekařův císař, režiséra Martina Friče. Návštěvníci si mohli prohlédnout
originální kostýmy, dekorace, fotografie a dozvědět se zajímavosti z natáčení.
b) Výstavy
V roce 2018 proběhly na zámku tyto výstavy:
CESTA KOLEM SVĚTA – FOTOGRAFIE Z CEST HRABĚTE
LAŽANSKÉHO Z ROKU 1929
Panelová výstava představuje fotografie pořízené hrabětem Lažanským i jinými
fotografy při jeho zahraničních cestách v roce 1929. Pořádáno ve spolupráci s
Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem. (1. 4. - 30. 5. 2018)
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CÍSAŘŮV PEKAŘ A PEKAŘŮV CÍSAŘ
Výstava kostýmu, rekvizit, fotografií a dalších artefaktů vztahujících se
k natáčení populárních filmů režiséra Martina Friče z roku 1951 s Janem
Werichem v hlavní dvojroli. Pořádáno ve spolupráci s NOTABENEART s.r.o.
(1. 6. – 2. 9. 2018)

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
1. dubna Velikonoce na Novém Hradě - tradiční oslava Velikonoc.
13. dubna Zeptejte se sexperta – filmová projekce v rámci festivalu Jeden Svět
Louny a následná diskuze s Johannou Nejedlovou z organizace Konsent
19. – 20. května Novohradská pouť – oslavy 100 let Československa, slavnostní
průvod s Josefem Švejkem, akce zařazená do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka
25. května Noc kostelů – večerní prohlídka kaple, varhanní a trombonový
koncert Tomáše Borla, zpěv - Lenka Jarolímková Schutzová, v kapli sv. Josefa na
Novém Hradě
26. května – 54. Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena ve spolupráci
se Severočeskou filharmonií Teplice
3. června Den dětí na Novém Hradě oslava svátku dětí s atrakcemi pro malé i
velké návštěvníky
19. – 22. června Divadýlko Kuba z Plzně – školní výlety s pohádkou,
prohlídkou zámku a herním koutkem
23. června Hudební setkání na Novém Hradě – houslový koncert Josefa
Špačka, přednes Jana Štěpánková
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Zámecké kulturní léto
7. července Ticho po pěšině – lesnický horor v podání Činoherního studia Ústí
nad Labem
11. červenec Přednáškový cyklus: „Hrady Českého středohoří“ Mgr. Milan
Sýkora
14. července Milostný dopis ženě, kterou nemilujeme – soubor Depresivní děti
touží po penězích, Praha
Kinematograf bratří Čadíků
18. července – Bezva ženská na krku
19. července – Bajkeři
20. července – Špunti na vodě
21. července – Anděl Páně 2

29. července Pověsti staré a české - Divadlo NAVĚTVI, Praha
4. srpna Noční prohlídky: Novohradské rabování – kostýmované noční
prohlídky
22. srpna Přednáškový cyklus: „Káva jak ji neznáte“ -alternativní způsoby
přípravy kávy, Vojtěch Polehla
25. srpna Hostinec U Kamenného stolu – úsměvná retrokomedie, divadlo TYJÁ-TR, Praha
26. srpna Hudební festival – The Rebel Pipers, Cimbálová muzika CMMB a
Edita Adlerová, Brass Band, Big Band Teplické konzervatoře a další.
15. září Strašení na Novém Hradě – Zombie útok na Nový Hrad – strašidelná
večerní akce u příležitosti zahájení školního roku
3. října Přednáškový cyklus: „Restaurování na Novém Hradě“ Petr Novotný
18. – 19. října Konference Poohří 8: Lounsko ve středověku a na počátku
raného novověku, Poohří od pravěku do současnosti
1. prosince Adventní setkání na Novém Hradě – tradiční předvánoční akce pro
všechny věkové kategorie s Bořkem Slezáčkem a Petrou Peterovou
d) Svatby
V roce 2018 se na zámku uskutečnilo celkem 14 svatebních obřadů. Svatební
obřady se konaly v kapli sv. Josefa, Barbořině zahradě a Barokním sále.

Jimlín 220, 440 01 Louny, tel.: 733 691 473, 415 696 216, reditel@zameknovyhrad.cz, www.zameknovyhrad.cz

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,
191 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 2018 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.)
3. Rekonstrukce a restaurování
V listopadu 2017 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.
Práce byly započaty v prvním kvartálu roku 2018. Došlo k restaurování omítek a krbů
v barokních saloncích, sejmutí přemaleb v rytířském sále, vytmelení stěn. Oprava
omítek na jižním schodišti a v arkádové chodbě. Sejmutí dřevěného podhledu na
panské oratoři, sejmutí přemaleb a částečná rekonstrukce stropu. Po sejmutí stropu
bylo zjištěno poškození krovu, které je třeba odstranit. Z důvodu plánovaných prací
byl zámek v termínu 3. – 14. 9. uzavřen.
Ke konci roku byl proveden restaurátorský průzkum sálů v přízemí východního
křídla, kde byly objeveny fragmenty dobové výzdoby, dobové graffiti a zazděná
místnost.
Byly pořízeny repliky dobových garnýží a závěsů do některých místností východního
křídla.
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4. Návštěvnost
V roce 2018 byla sezona poznamenaná omezením provozu vzhledem k probíhajícím
rekonstrukcím a dočasnému uzavření v zámku v průběhu hlavní sezony. Prohlídky
zámku s průvodcem se zúčastnilo 10 041 návštěvníků a kulturní a společenské akce
v areálu přilákaly 14 264 návštěvníků, což je celkem 24 305 návštěvníků.
V Zámeckém penzionu se ubytovalo 191 osob.
5. Hospodaření
Náklady na provoz organizace v roce 2018 činily 6 612 tis. Kč na hlavní činnost a
225 tis. Kč na doplňkovou činnost. Nejvyšší položkou v rozpočtu byly v loňském
roce mzdové náklady a OON na hlavní činnost, které činily 2 474 tis. Kč a zákonné
sociální a zdravotní pojištění 737 tis. Kč. 1 265 tis. Kč bylo investováno do ostatních
služeb (pořádání akcí, restaurování apod.) a 134 tis. Kč do oprav a udržování
(nezahrnuje investice realizované přímo Ústeckým krajem).
Ve výnosech zaujímají největší položky výnosy z prodeje služeb a vstupného 751 tis.
Kč (hlavní činnost) a 233 tis. Kč (doplňková činnost). Výnosy z pronájmu 182 tis. Kč
a výnosy z prodaného zboží 109 tis. Kč. Organizace hospodařila s kladným
hospodářským výsledkem ve výši 202 tis. Kč na hlavní činnosti a 8 tis. Kč na vedlejší
činnosti.
V roce 2018 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.
Mgr. Josef Kabát – ředitel – úvazek 1,0
Lenka Chreňová - ekonomka, mzdová účetní, pokladní – úvazek 1,0
Vladimír Jakub Mitura – 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.
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V Jimlíně dne 14. června 2019
Zpracoval

Mgr. Josef Kabát
ředitel p. o.
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