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

Výroční zpráva 2019
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 2019 byl pro příspěvkovou organizaci osmým rokem jejího samostatného
fungování. Návštěvnická sezona 2019 začala 1. dubna a skončila 31. října. Poslední
akcí sezony bylo tradiční Adventní setkání na Novém Hradě, které proběhlo 30.
listopadu 2019. Program sezóny byl koncipován vzhledem k plánovaným stavebním
pracím v rámci akce Restaurování a oprava ostění dveří, finální úpravy omítek V a J
křídla, výměna oken v arkádové chodbě. Jak se ukázalo, jedinou činností z této akce
byla výměna oken v arkádové chodbě v březnu 2019, potom už žádné další práce
neprobíhaly a koncem léta stavební firma definitivně opustila areál. Všechny
plánované akce tedy mohly proběhnout bez omezení, jen první prohlídkový okruh byl
zkrácen o některé místnosti a vzhledem k rozpracovanosti stavby neproběhl ani
Zámecký ples. Do provozu negativně zasáhla porucha systému na zvyšování tlaku
vody ve vodovodním a protipožárním systému, ke které došlo 1. 4. 2019. Náročnou
opravu se podařilo dokončit až v polovině června, což se negativně projevilo zejména
na provozu Zámeckého penzionu, kde netekla voda.
Celý rok se nesl v duchu oslav životních výročí Gustava Adolfa z Varrensbachu,
významného majitele Nového Hradu (1629-1689). Vrcholem oslav byla Novohradská
pouť s nedělním slavnostním průvodem a příjezdem Gustava Adolfa na jeho panství.
Pouť se konala v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

1. Hlavní činnost
a) Prohlídkové okruhy
I v sezoně 2019 byly prohlídkové okruhy narušeny rozpracovanou rekonstrukcí.
Rytířský sál a stará kaple byly zpřístupněny až v měsíci září, po odstěhování
stavební firmy. Panská oratoř, kde chybí část stropu, je uzavřena stále.
V arkádové chodbě byla sice osazena nová okna, ale nebyla začištěna, zatmelena
a stále chybí parapety a parapetní sokly. Elektroinstalace byla upravena dle
projektu, ale nebyla instalována nová svítidla.
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V závěru sezony byly doplněny garnýže a závěsy do ptačího salonu. Dále byla
zakoupena svítidla do chodby před barokním sálem a zámeckou kaplí. Byl
doplněn nábytek do spojovací chodby, ptačího salonu, pracovny a hodovní síně.
Rovněž bylo pořízeno 22 ks foto obrazů – kopie obrazů pocházejících ze zámku.
Interiéry byly doplněny různými drobnostmi (kalamář, konzolové svícny, mycí
souprava, porcelánový servis, vycházkové hole, zrcadla, nástěnné konzole, vázy
atd.). Nábytek a další zařízení bylo pořízeno z investičního fondu organizace.
Část vybavení byla zapůjčena z Oblastního muzea v Mostě, dík patří řediteli Mgr.
Michalu Soukupovi a jeho zaměstnancům.
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. Dlouhodobou
součástí prvního okruhu je výstava Papírových modelů hradů, zámků a kostelů
zapůjčena od paní Jany Žuravnyjové z Loun.
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. V době
konání výstavy Dracula a ti druzí, byly sklepy pod jižním křídlem součástí III.
okruhu.
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. května do 8. září byl zpřístupněn ještě třetí výstavní okruh Dracula a ti
druzí, umístěný ve sklepích pod jižním křídlem, podzemních stájích a ve
sklepích pod novou gotikou. Tyto prostory byly návštěvníkům zpřístupněny
poprvé. Výstava kromě hraběte Draculy přibližovala návštěvníkům i další
postavy, jako vlkodlaky, upíry, ale i historicky doložené postavy, o nichž se něco
podobného tvrdilo (Alžběta Báthory, Kateřina z Komárova, správce Ulrych ze
Žďáru nad Sázavou, Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu aj.). Autoři čerpali
z historických zpráv a kronik. Vše bylo doplněno instalací zahrnující unikátní
plastové figuríny, dekorace a elektronické obrazy měnící svou podobu a reagující
na pohyb.
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b) Výstavy
V roce 2019 proběhly na zámku tyto výstavy:
DRACULA A TI DRUZÍ
Výstava přibližující hraběte Draculu ale i jiné mýtické i historické postavy. Autor
Jan Maroušek, živé obrazy Ondřej Rea Pořádáno ve spolupráci s Letohrádkem
Mitrowských. (1. 5. – 8. 9. 2019)

Kromě této výstavy 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
11. dubna Začít znovu – filmová projekce v rámci festivalu Jeden Svět Louny a
následná diskuze s režisérkou filmu Evou Tomanovou
13. dubna Prtský špacír – zastávka turistického pochodu
21. dubna Velikonoce na Novém Hradě - tradiční oslava Velikonoc.
18. – 19. května Novohradská pouť – oslavy životních výročí Gustava Adolfa
z Varrensbachu (1629-1689) slavnostní průvod s příjezdem hraběte na jeho
panství, akce zařazená do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje se konala
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
24. května Noc kostelů – večerní prohlídka kaple, koncert Tomáše Borla varhany, Petar Tašev - housle, v kapli sv. Josefa na Novém Hradě
25. května – 55. Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena ve spolupráci
se Severočeskou filharmonií Teplice
2. června Den dětí na Novém Hradě oslava svátku dětí s atrakcemi pro malé i
velké návštěvníky
18. – 21. června Divadlo Matýsek – školní výlety s pohádkou O vykutáleném
štěstí, prohlídkou zámku a herním koutkem
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Zámecké kulturní léto
26. červen Přednáškový cyklus: „Za tajemstvím čokolády“ Lenka Želivská
6. července Sen noci svatojánské – klasika z pera Williama Shakespeara
v podání Činoherního studia Ústí nad Labem
16. červenec Přednáškový cyklus: „Rostliny v náboženských a magických
rituálech“ Prof. Petr Babula (přesunuto z 10. 6. 2019)
13. července Naši furianti – soubor Depresivní děti touží po penězích, Praha
(předčasně ukončeno z důvodu silné bouře)
Kinematograf bratří Čadíků
18. července – Hastrman – za účasti režiséra Ondřeje Havelky
19. července – Po čem muži touží
20. července – Chata na prodej
21. července – Čertí brko
24. července Přednáškový cyklus: „Sušárny chmele – stavební unikáty
Žatecka a Lounska“ – Mgr. Lucie Radová
3. srpna Noční prohlídky: Dracula a ti druzí – kostýmované noční prohlídky
speciálně k aktuální výstavě
7. srpna Přednáškový cyklus: „Prof. Rudolf Jedlička, aneb zdravotnictví za
císaře pána“ – Petr Hora Hořejš
21. srpna Přednáškový cyklus: „Co vlastně jíst a nezbláznit se z toho…?“ MUDr. Tomáš Soukup, PhD.
24. srpna Soudné sestra – fantasy pro fanoušky Terryho Pratchetta, divadlo
Radar KO, Praha
30. srpna Kulturní šmitec – rázná tečka za kulturním létem – Konvrzek +
Kalivoda, Ústaf Voiceband Brno, Yamabushi, KoondaHolaa, Anatol
Svahilec
31. srpna VIII. Hudební festival swingu a evergreenů – Felix Slováček ml.,
Clarinet Society, Big Band Teplické konzervatoře a další.
14. září Strašení na Novém Hradě – V zajetí hororu – strašidelná večerní akce
u příležitosti zahájení školního roku
30. listopadu Adventní setkání na Novém Hradě – tradiční předvánoční akce
pro všechny věkové kategorie s Michalem Gulyášem
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d) Svatby
V roce 2019 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 má 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. Vzhledem
k havárii stanice pro zvyšování tlaku vody ve vodovodním systému, byl v měsíci
květnu a červnu penzion pouze v omezeném provozu, což se negativně projevilo na
počtu ubytovaných.
Prostory Zámeckého šenku na prvním nádvoří zámek neprovozuje ve vlastní režii, ale
pronajímá je třetí osobě. V roce 2019 byl nájemcem pan Pavel Náhoda, který
poskytuje návštěvníkům služby ve vysoké kvalitě a flexibilně se přizpůsobuje
nárokům zámeckého provozu a požadavkům na provoz. Zámecký šenk rovněž
v průběhu sezony uspořádal 2 country večery, 1 rockový večer a zabijačkové hody ve
spolupráci s obcí Jimlín, což přivedlo do areálu další návštěvníky.

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 kůr, 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.
V březnu 2019 byly po dlouhé době konečně osazeny repliky původních oken do
arkádové chodby. Žádné další stavební práce už firma neprovedla a na konci prázdnin
staveniště zcela vyklidila.
V rámci drobné údržby a doplňování expozic byly pořízeny repliky dobových garnýží
a závěsů do ptačího salonu ve východním křídle. Obnoveny hydrofobizační nástřiky a
provedena oprava nátěrů na balustrádě zámecké věže. Došlo k úklidu, sanaci a
dezinfekci půdy jižního křídla a věže a zabezpečení proti vlétávání holubů. Sochy sv.
Floriana a sv. Jana Nepomuckého byly umístěny zpět na svá místa na konzolích
v zámecké kapli. Proběhlo restaurování obrazu sv. Anna učitelka a oprava a
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restaurování rámu obrazu. Byla zakoupena historizující svítidla pro umístění do
chodby před kaplí a před barokní sál. Proběhly pravidelné revize elektrospotřebičů,
elektroinstalace, EZS a kamerového systému, požární revize. Čištění se servis
odlučovače ropných látek na parkovišti. Pravidelně probíhá deratizace. Mlatové cesty
v areálu zámku byly několikrát poškozeny dešťovou vodou, vzhledem k trvající
záruce, je řešena reklamace ve spolupráci s Odborem investic ÚK.

4. Návštěvnost
V roce 2019 byla sezona částečně ovlivněna omezením prvního okruhu vzhledem
k rozpracované rekonstrukci, druhý okruh byl zkrácen v průběhu výstavy Dracula a ti
druzí. Na obsazenosti penzionu se negativně podepsala havárie vody a jeho nucené
uzavření na začátku sezony. Prohlídky zámku s průvodcem se zúčastnilo 9 069
návštěvníků a kulturní a společenské akce v areálu přilákaly 18 018 návštěvníků, což
je celkem 27 087 návštěvníků. V Zámeckém penzionu byl 65x pronajat pokoj č. 1 a
2, 22x pokoj č. 3, 3x byla využita přistýlka v pokoji č. 2. Celkem se v penzionu
ubytovalo 122 osob.

5. Hospodaření
Náklady na provoz organizace v roce 2019 činily 6 774 tis. Kč na hlavní činnost a
162 tis. Kč na doplňkovou činnost. Nejvyšší položkou v rozpočtu byly v loňském
roce mzdové náklady a OON na hlavní činnost, které činily 2 581 tis. Kč a zákonné
sociální a zdravotní pojištění 760 tis. Kč. 1 237 tis. Kč bylo investováno do ostatních
služeb (pořádání akcí, restaurování apod.) a 306 tis. Kč do oprav a udržování
(nezahrnuje investice realizované přímo Ústeckým krajem).
Ve výnosech zaujímají největší položky výnosy z prodeje služeb a vstupného 754 tis.
Kč (hlavní činnost) a 162 tis. Kč (doplňková činnost). Výnosy z pronájmu 175 tis. Kč
a výnosy z prodaného zboží 135 tis. Kč. Organizace hospodařila s kladným
hospodářským výsledkem ve výši 167 tis. Kč na hlavní činnosti a 268 Kč na vedlejší
činnosti.
V roce 2019 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.
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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.
7. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Informace dle zákona č.
106/1999

Počet
podaných
informací

Počet podaných žádostí o
informace (§ 18 odst. 1 písm. a)

0

Počet podaných odvolání proti
rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)

0

Opis podstatných částí každého
rozsudku soudu (§ 18 odst. 1
písm. c)

0

Výčet poskytnutých výhradních
licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence (§18 odst. 1 písm. d)

0

Počet stížností podaných dle §
16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

Další informace vztahující se k
uplatňování zákona o svobodném
přístupu k informacím (§ 18 odst.
1 písm. e)

0

Poznámka
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V roce 2019 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb.

V Jimlíně dne 29. května 2020
Zpracoval

Mgr. Josef Kabát
ředitel p. o.

Mgr. Josef
Kabát

Digitally signed
by Mgr. Josef
Kabát
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13:38:22 +02'00'
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