
Výroční zpráva 2013 - Zámek Klášterec nad Ohří, p. o. 

Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je 

Město Klášterec nad Ohří. Organizace vznikla k 1. 5. 1993. 

Druhým významným mezníkem je pro tuto organizaci datum 1. 1. 2012, kdy 

začíná organizace Zámek fungovat společně s Městskou knihovnou a Kulturním 

domem. Na počátku roku 2013 je do organizace včleněno Kino Svět a letní kino, 

v dubnu 2013 jsou přiřazeny Klášterecké noviny. 

Hlavní a doplňkové činnosti organizace jsou přesně vymezeny zřizovací listinou 

a jde především o zajištění správy a provozu kulturní památky a fungování 

muzea v objektu zámku, zajištění knihovnických služeb pro občany města a 

zabezpečování rozvoje kulturního vyžití občanů města. Dále zajištění provozu 

kina a letního kina a v neposlední řadě zajištění vydávání Kláštereckých novin. 

V současné době má organizace ve správě tyto nemovitosti: 

- budovu Zámku, Chomutovská 1 

- budovu Kulturního domu, Chomutovská 465 

- budovu Kina, Václava Řezáče 93 a Letní kino  

- nebytové prostory v objektu Budovatelská 486, kde je umístěna Městská 

knihovna 

- nebytové prostory v objektu č. p. 10, kde jsou umístěny Klášterecké noviny. 

Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele v hodnotě 

8.597.000,-Kč a sbírkami v hodnotě 45.000.000,-Kč. 

 

Organizace hospodařila v roce 2013 s  rozpočtem ve výši 13.872.583,-Kč, kde 

podíl zřizovatele je 9.396.000,-Kč, což je 67,7% pokrytí celkových nákladů. 

Pro srovnání uvádím stejná kritéria v obdobném zařízení v Kadani. Kulturní 

zařízení Kadaň hospodařilo v roce 2013 s plánovaným rozpočtem ve výši 

16.741.000,-Kč, kde podíl zřizovatele je 14.071.000,-Kč, což je 84% pokrytí 

celkových nákladů. 



Na jednotlivá střediska byl rozpočet nákladů v roce 2013 rozdělen takto:  

- Zámek   5.448.389,-Kč   39,3% 
- Kulturní dům  3.731.857,-Kč   26,9%  
- Knihovna   2.797.705,-Kč   20,2% 
- Kino    1.275.261,-Kč    9,2% 
- Noviny      619.371,-Kč     4,4% 

 

Částka u střediska Zámek je vyšší z důvodu, že na tomto středisku je 

ekonomické oddělení (dvě zaměstnankyně), které poskytují servis ostatním 

střediskům a společné položky (pojistné, služby peněžních ústavů).  

 Příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2013 - 9.396.000,-Kč a byl rozdělen 

následovně: 

- Zámek   3.470.000,-Kč  36,9% 
- Kulturní dům 2.126.000,-Kč   22,6%   
- Knihovna   2.555.000,-Kč   27,2% 
- Kino      680.000,-Kč        7,2% 
- Noviny     565.000,-Kč    6,1% 

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši 9.396.000,-Kč tvořil v  

rozpočtu zřizovatele na rok 2013 podíl 5,6%. 

 

Organizace bude hospodařit v roce 2014 s plánovaným rozpočtem ve výši 

14.538.000,-Kč, kde podíl zřizovatele je 10.000.000,-Kč, což je 68,8% pokrytí 

celkových nákladů. 

Na jednotlivá střediska je rozpočet nákladů rozplánovaný v roce 2014 takto:  

- Zámek   5.272.000,-Kč   36,3% 
- Kulturní dům  3.758.000,-Kč   25,8%  
- Knihovna   2.560.000,-Kč   17,6% 
- Kino    2.161.000,-Kč   14,9% 
- Noviny      787.000,-Kč     5,4% 

 

 

 



Příspěvek zřizovatele na provoz v roce 2014 - 10.000.000,-Kč je rozdělen 

následovně: 

- Zámek   3.645.000,-Kč  36,5% 
- Kulturní dům 2.220.000,-Kč   22,2%   
- Knihovna   2.325.000,-Kč   23,3% 
- Kino   1.100.000,-Kč      11,0% 
- Noviny     710.000,-Kč    7,0% 

 

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši 10.000.000,-Kč tvoří 

v plánovaném rozpočtu zřizovatele na rok 2014 podíl 5,7%. 

 

Organizace měla v roce 2013 - 22 zaměstnanců, z toho dva pracovní poměry 

byly pouze na půl úvazku. Dále jsou tyto zaměstnanci doplněny dohodami o 

provedení práce, které v přepočtu dají další tři plné úvazky. 

Rozvržení zaměstnanců na jednotlivá střediska:  

- Zámek   8 

- Kulturní dům 4   

- Knihovna   7 

- Kino   2 

- Noviny  1 

Schéma organizační struktury je přílohou číslo 1. této výroční zprávy.  

 

Základní identifikátory výkonu organizace v roce 2013:  

Zámek 17.206 návštěvníků expozic; Kulturní dům 27.100 návštěvníků akcí, 

knihovna 112.508 výpůjček knih, kino 3.486 návštěvníků filmových představení 

a noviny 9 vydaných čísel. 

 

 



Středisko Zámek 

 

V roce 2013  byly prohlídky zámku rozděleny do tří prohlídkových okruhů: 

  Okruh I. Porcelánový - představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní 

náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech 

prvního patra zámku dokumentuje více než 220 letou historii výroby porcelánu 

v Čechách. V dobových vitrinách a interiérech je vystavena produkce 

manufaktur a porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, 

Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova a Ždanova a dalších.  

Návštěvníkům byla dále představena ve čtyřech místnostech expozice počátků 

světové výroby porcelánu – čínského, japonského, míšenského, vídeňského a 

nymfenburského z období 17. až 19. století.  

Součástí prohlídky byla expozice Umělecko-průmyslového muzea v Praze na 

téma „Příběhy majetku obětí holocaustu“. 

Prohlídka prvního okruhu trvá s intenzivním odborným průvodcovským 

výkladem 60 minut. 

Vstupné: plné 110,- Kč, snížené 70,- Kč, děti do 6 let 1,- Kč 

Výklad v cizím jazyce – vstupné plné 150,- Kč, děti do 15 let 100,- Kč  

(provázíme v německém a anglickém jazyce, v ruském jazyce jsou k dispozici 

texty). 

 

 

 Okruh II. Pohádkový – představuje prohlídku Pohádkové Země Vítězslavy 

Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních 

prostorách západního a jižního křídla zámku. 

Dále v tomto okruhu můžete vidět stálou expozici zajímavé keramiky 

kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče. 



Součástí tohoto okruhu je výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je 

nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem 

„Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. 

Prohlídka druhého okruhu trvá 50 minut. 

Vstupné: plné 60,- Kč, snížené 40,- Kč, děti do 2 let zdarma. 

Okruh III. Atraktivity – představuje návštěvu stálé expozice drahých kamenů, 

těžby a zpracování železných rud v Krušných horách (ametysty, acháty a jaspisy 

z nalezišť v okolí Klášterce nad Ohří), v prvním patře zámku je dále možno vidět 

knihovnu.  

Součástí tohoto okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je 

nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem 

„Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. 

Okruh návštěvníci zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské 

hrobky, v níž jsou uloženy ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů, která 

vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623 do roku 1945. V hrobce 

se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny. 

 Prohlídka třetího okruhu trvá přibližně 60 minut. 

Vstupné plné 60,- Kč, snížené 40,-, děti do 6 let 1,- Kč. 

 

Vstupné plné – dospělý, snížené – děti do 15 let, studenti, důchodci, držitelé 

průkazu ZTP a ZTP/P 

Platbu je možné provést v hotovosti, a to v korunách či eurech. 

 

     Prohlídky jednotlivých okruhů se konají s průvodcem, začátek je vždy v celou 

hodinu, uskuteční se při minimálním počtu 2 osob ve skupině a poslední 

prohlídka se koná hodinu před koncem otevírací doby zámku. 

     Při hromadných návštěvách stálých zákazníků je možno uplatnit slevu až do 

20%, jedná se o pravidelné návštěvy cestovních kanceláří. Tuto slevu je nutno 

dohodnout s vedením zámku. 



 V období vánočních a novoročních svátků jsou organizovány prohlídky pro 

předem objednané hromadné zájezdy pořádané cestovními kancelářemi, 

lázeňskými domy a soukromníky. 

Zámek není uzpůsoben pro bezbariérový přístup. Malé skupinky na vozíčcích 

však provázíme. 

Prohlídky jsou prováděny v českém, německém, anglickém jazyce. 

Zámek je celoročně přístupný!!! 

V měsících dubnu až září denně od 9 do 17 hodin. 

V měsících říjnu až březnu denně od 9 do 15 hodin – mimo pondělí a neděle. 

 
V prostorách Zámku, Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří bylo možno v roce 
2013 pronajmout tyto prostory k níže vypsaným účelem: 
 
a) Renesanční sál     maximální kapacita    120 osob 
b) Hudební salonek    maximální kapacita      70 
c) Předsálí hudebního salonku   maximální kapacita     30 
d) Nádvoří    maximální kapacita 400                                                                
e) Ubytovací prostory  maximální kapacita     6                                                                  
f) Sala terrena   maximální kapacita 100 
 
Tyto prostory lze pronajmout pouze pro: 
a) kulturní a společenské akce  
b) školící a vzdělávací akce 
c) schůzovní činnost  
d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod.  
 
 
Cena za nájem jmenovaných prostorů: 
a) Renesanční sál      500,- Kč/hodina 
b) Hudební salonek     300,- Kč/hodina 
c) Předsálí hudebního salonku    200,- Kč/hodina 
d) Nádvoří     700,- Kč/hodina                                                                   
e) Ubytovací prostory   300,- Kč / osoba / den                                                                   
f)  Sala terrena              300,- Kč/hodina 
 
 



Návštěvnost zámku v roce 2013: 
Nabízené expozice navštívilo v roce 2013 – 17 206 osob, což je meziroční pokles 
návštěvnosti o 1,4%. 
 

rok návštěvníci 

2000 18862 

2001 15118 

2002 18511 

2003 17389 

2004 16313 

2005 15620 

2006 15971 

2007 17095 

2008 21250 

2009 22523 

2010 18 315 

2011 18 850 

2012 17 454 

2013 17 206 

 
Tržby ze vstupného do nabízených expozic v roce 2013 – 1.011.000,-Kč,  
což je meziroční nárůst tržeb o 3,2%. 
 

rok návštěvníci 

2000 750 000 

2001 693 000 

2002 794 000 

2003 779 000 

2004 756 000 

2005 870 000 

2006 725 000 

2007 793 000 

2008 789 000 

2009 744 000 

2010 834 000 

2011 807 000 

2012 980 000 

2013 1 011 000 



Rozložení návštěvníků na jednotlivých okruzích je následující: 
 

Okruh Návštěvnost % 
 Okruh Porcelánový 8438 49,0 

 Okruh Pohádkový 3935 22,9 

 Okruh Atraktivity 4833 28,1 

 

17206 100 
 

 
 
 
Rozložení tržeb na jednotlivé prohlídkové okruhy je následující: 
 

Okruh Vstupné % 
 Okruh Porcelánový 665000 65,8 

 Okruh Pohádkový 189500 18,7 

 Okruh Atraktivity 156500 15,5 

 

1011000 100 
 
 
 

 
 



Dalším sledovaným ukazatelem je druh výkladu poskytovaný návštěvníkům při 
návštěvě zámeckých expozic. Dlouhodobě se cizojazyčný výklad pohybuje 
okolo 10% z celkového počtu výkladů. 
 
 

rok návštěvníci ČJ výklad Cizí výklad % cizí výklad 

2008 21 250 19 275 1 975 9,30% 

2009 22 523 19 851 2 672 11,90% 

2010 18 315 15 333 2 982 16,30% 

2011 18 850 16 816 2 034 10,80% 

2012 17 454 15 569 1 885 10,80% 

2013 17 206 15 509 1 697 9,86% 
 

 
 
 
Mimo hlavní činnosti, spočívající v prezentaci zámeckých expozic, probíhá na 
zámku i kulturní program, který dotváří kolorit této památky. 
 
V roce  2013 proběhlo na zámku 62 různých kulturních akcí. U některých byl 
zámek  organizátorem a u některých pomohl zajistit průběh akce tím, že dal k 
dispozici prostor a podílel se na organizaci.  
Pro srovnání v roce 2012 se na zámku konalo celkem 44 akcí, což znamená 
nárůst počtu akcí o 40,9%. 
 
 
Investiční akce v rámci budovy zámku a  v zámeckém parku 2013 - 2014 
 
1) V roce 2014 by byla zapotřebí zejména rekonstrukce zámeckého nádvoří, a 

to jak odstranění vnitřního kačírku, tak obměna již značně popraskané 

pískovcové dlažby. 

Výměna kačírku je důležitá zejména z provozních důvodů – zanášení do sbírek, 

poruchovost kašen. Doplnění a výměna pískovce je důležitá z důvodu 

bezpečnosti chůze. 

 



2) Druhou prioritou v rámci investic je celková rekonstrukce bytu – 

reprezentačních prostor zámku.  Potřeba opravit vnitřní stěny včetně 

vymalování veškerých prostor, rekonstrukce sociálních zařízení… 

Vytvoření nového zámeckého apartmánu bude zdrojem příjmů z pronájmu 

těchto prostor. 

 

3) Třetím cílem je obnovení funkčnosti kamen ve sbírce porcelánu v prvním 

patře zámku. Bude zapotřebí revize funkčnosti jednotlivých kamen a revize 

spalinových cest od těchto změn. Důvody obnovení částečného topení 

v kamnech jsou tyto – levnější provoz oproti stávajícím elektrickým 

přímotopům, delší tepelný efekt, romantika „vůně“ tohoto způsobu topení. 

 

4) Další akce, která probíhala celý rok 2013 a bude pokračovat v roce 2014, je 

stěhování a záchrana zámecké knihovny. 

Uvolněné prostory budou v roce 2014 zrekonstruovány – vymalování prostor, 

oprava podlahy, výměna osvětlení, elektropráce… 

Tyto nové prostory budou poté využity pro potřeby nové zámecké cukrárny, 

která se konečně dočká důstojných reprezentačních prostor. 

Prostory uvolněné po stávající cukrárně (2 místnosti) budou využity pro 

kancelář Kláštereckých novin a pro zámecký fotoateliér, který bude novým 

zdrojem příjmů (focení svateb, focení v historických kostýmech). 

 

 

5) Investičně a stavebně „živo“ je a v příštím roce bude i v přilehlém zámeckém 

parku. Momentálně probíhá revitalizace zeleně v parku, rekonstrukce sala 

terreny a restaurování zastavení Sedmi bolestí Panny Marie. 

Oprava těchto vzácných památek je velice záslužná a drahá činnost, ale po 

skončení investičních akcí chce těmto památkám „vdechnout život“ nebo 

budou v poklidu chátrat a stanou se cílem nájezdů vandalů. 



Samotný zámecký park by měl zůstat místem odpočinku a relaxace. Zároveň si 

myslím, že se zde otevírá prostor pro nové pohybové aktivity, které přilákají 

nové, mladé návštěvníky – diskgolf (možno shlédnout a vyzkoušet v nedaleké 

Kadani). 

Sala terrena by měla být po rekonstrukci využívána jako odpočinková, kulturní 

zóna. V ST budou umístěny lavičky, květiny a bude se otevírat jako průchozí 

s přilehlou arkádou v době otevření zámku. V bočních lodích by mělo vzniknout 

lapidárium soch a ostatních artefaktů. Hlavní loď a prostory před ST budou 

využívána pro divadelní představení a koncerty. Od věci by nebylo ani umístění 

letní mobilní cukrárny. 

Po ukončení restaurování zastavení Sedmi bolestí Panny Marie a skončení 

revitalizace zámeckého parku, by měl vzniknout nový čtvrtý návštěvnický 

okruh, který tyto památky bude prezentovat. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Středisko Knihovna 
 

 
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří je od začátku roku 2012 střediskem 
příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří.  
Je zřízena za účelem poskytování knihovnických a dalších služeb dle zákona 
257/2001 Sb. Knihovna se samozřejmě nezabývá pouze půjčováním knih. Naším 
dalším a nezastupitelným posláním, je budovat v lidech a hlavně v dětech 
čtenářské návyky a dovednosti tak, aby se knihy staly nejbližším přítelem jejich 
života. Služby knihovny jsou ze zákona opravdu službami, které mají být 
přístupné všem bez rozdílu. Proto již ze zásady nejsou výdělečné a musejí být 
dotovány zřizovatelem. Za využívání městské knihovny platí její čtenáři jen 
symbolický roční poplatek. Město Klášterec nad Ohří se staví k poskytování a 
financování této služby občanům vstřícně.  
 



Služby poskytované MK:     
 online katalog knihovny 
 absenční půjčování knih a periodik    
 veřejný internet 
 presenční půjčování knih a periodik    
 čítárna 
 zajišťování MVS      
 reprodukční služby 
 bibliografické informace     
 provoz webových stránek knihovny 
 rezervace knih  
 rozvoz knih starším občanům a lidem s handicapem   
 pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost 

 
 

Čtenáři:  
V roce 2013 měla MK registrovaných 1516 uživatelů. To je přibližně 10% 
obyvatel města. Znamená to nárůst oproti roku 2012 o 21 čtenářů.  
Z celkového počtu čtenářů je 577 čtenářů ve věku do 15 let, což je podíl 38,0%. 
Tito uživatelé vykonali za rok 26925 návštěv. Čtenáři si vypůjčili 112508 knih a 
periodik. Obě tyto položky vykazují mírný pokles. 
 

1516 čtenářů 
26925 návštěvníků 
112508 výpůjček 

 
 
Knihy a periodika:  
V roce 2013 měla knihovna ve svém katalogu 61948 titulů.  
Odebíráme 54 titulů periodik, u kterých pravidelně zjišťujeme jejich čtenost a 
případně je obměňujeme. Polovina z těchto titulů je odebírána z remitend za 
téměř o 2/3 nižší cenu. 
 

61948 knih 
54 titulů periodik 

1318 knih nakoupeno 
424 knih vyřazeno  

 
 
 



Kulturní a vzdělávací akce:  
Městská knihovna si je vědoma své nezastupitelné funkce v oblasti kultury a 
vzdělávání. Proto pravidelně organizuje kulturní a vzdělávací akce.  
Těžištěm jsou besedy a výukové hodiny pro všechny stupně ZŠ, také pro ZŠP a 
mateřské školky v Klášterci nad Ohří.  
Pro podporu čtenářství a rozvoj obyvatel města pořádá MK mnoho dalších akcí. 
Celkem v roce 2013 proběhlo 123 akcí, v předešlém roce proběhlo akcí 118. 
 

123 kulturních a vzdělávacích akcí 
2171 účastníků 

z toho 
78 besed pro klášterecké školy 
1306 dětí na těchto besedách 

 
 
 
V oblasti investic se knihovna potýká s nevyhovujícími okny, které již nejsou 
schopny zajistit odpovídající izolační vlastnosti.  
Stejně tak by bylo třeba provést rekonstrukci elektroinstalace a rozvodu 
internetu. Stávající instalace sice funguje, ale pomalu již nestačí zajišťovat 
provoz spojený s internetem (dotační titul MK ČR 2014). 

 
 

Středisko Kulturní dům 
 

Kulturní dům v Klášterci nad Ohří je od začátku roku 2012 střediskem 
příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří.  
 

Kulturní dům je provozován za účelem zabezpečování rozvoje kulturního vyžití 

občanů města.  

Předmět činnosti KD: 

- zajišťování specializovaných kurzů podle zájmu občanů 

- získávání a sdružování zájemců o zájmovou činnost,  

   organizování a provádění této zájmové činnosti 

- pořádání koncertů, divadelních představení, pořadů pro mládež a dospělé, 

   klubový večerů, výstav a jiných uměleckých akcí 

- pronájem sálů a kluboven pro činnost cizích organizací  

   (plesy, schůze, firemní akce atd.) 

- pronájem nebytových prostor  



 

 

Akce pořádané v KD v roce 2013:    
  

Divadla 20 

Koncerty 8 

Pro děti a mládež 21 

Plesy 11 

Taneční   3 

Zábavné pořady 4 

Taneční zábavy 1 

Jazykové kurzy 2 

Ostatní akce 117 

 

 
 
Akce pořádané v KD v roce 2012: 

  

Divadla 18 

Koncerty 6 

Pro děti a mládež 18 

Taneční   2 
Plesy 9 

Zábavné pořady 3 

Taneční zábavy 2 

Jazykové kurzy 2 

Ostatní akce 95 

 
 
Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2013 je 27100, v roce 2012 bylo 
návštěvníků kulturního domu 22.800. 
Vstupné na akce je ze 70% hrazeno plně, zbylých 30% vstupného je slevněno – 
senioři a KMD(Klub mladého diváka). 
Celkový počet akcí v letošním roce je 187 akcí, v loňském roce bylo 155 akcí. 
 
 
 



V prostorách Kulturního domu, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří je 
možno pronajmout tyto prostory k níže vypsaným účelům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto prostory lze pronajmout pro: 

a) kulturní a společenské akce  
b) školící a vzdělávací akce 
c) schůzovní činnost  
d) předváděcí akce 
e) firemní akce 
 

 

Cena za nájem jmenovaných prostor: 

Velký sál 1.200,- Kč/hod. 

Malý sál 450,- Kč/hod. 

Klubovny / učebny 450,- Kč/hod. 

   
Investiční akce v kulturním domě 2013 – 2014 
 
Budova Kulturního domu na Chomutovské ulici je ze spravovaných budov, 

v portfoliu příspěvkové organizace, v technicky a investičně nejhorším stavu. 

Do tohoto kulturního zařízení investoval zřizovatel v posledních letech 

minimálně a tak dochází k dožívání různých prvků budovy. 

Místnost Velikost m2 Kapacita 

Velký sál 277 plesy, zábavy 260 míst koncerty 350 míst 

Přísálí 71 42 míst 

Malý sál 60 kapacita dle uspořádání 

Učebna 60 kapacita dle uspořádání 



Z vlastních zdrojů jsme již přistoupili k menším opravným akcím – vymalování 

hlavního sálu a přísálí cca. po15 letech (30,000,-Kč), opravy kanalizace a 

tepelných ventilů. 

Nejpalčivějším problémem, a to hlavně ekonomickým, je vysoká spotřeba 

tepelné energie a hlavně vysoké tepelné úniky.  

Roční náklady na teplo se v kulturním domě pohybují okolo 600.000,- Kč, a to 

přestože už došlo, v letošním roce, ke kompletní výměně a automatizaci 

regulačních ventilů a opravě regulace v tepelném výměníku. 

Vlastník budovy provedl na konci roku 2013 odbornou kontrolu tepelných 

úniků (prostory nad jevištěm, prostory nákladního výtahu, okna na hlavním 

sále) a následně vytyčil kroky k odstranění příčin. 

Další provozně – technické nedostatky, které bude nutné v poměrně krátkém 

časovém horizontu řešit: 

- výměna zastaralé elektroinstalace včetně nouzového osvětlení 
- revize rozvodu vody a kanalizace (na některých místech – herecké šatny – 

voda už vůbec neteče) 
- nová podlaha jeviště (prošlapáno a opotřebováno do velkých nerovností)  
- výměna opon a jevištních šál – havarijní stav  
- z provozních důvodů doplnit okenní rolety na velkém a malém sále 
- kontrola a posouzení stavu fasády a střechy 
- kontrola a posouzení stavu vstupního schodiště 

 

Středisko Kino 

V loňském roce bylo Kino Svět a Letní kino Klášterec nad Ohří včleněno do 

příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří. 

Hned na začátku stál zřizovatel před základním rozhodnutím o digitalizaci kina a 

tím prodloužení existence kina v Klášterci nad Ohří na další léta. 

Vybudování nového moderního kina bylo rozděleno do dvou základních etap: 

2013   digitalizace a interiér 
2014 -2015  exteriér a nejbližší okolí 

 



První etapa byla ukončena slavnostním otevřením 10. října 2013 a od tohoto 

data funguje kino ve zkušebním provozu až do konce roku 2013. 

V první etapě bylo vytvořeno, opraveno a vybudováno: 

- digitalizace sálu v objemu investice cca. 4.000.000,-Kč 
Kinosál je vybaven zvukovým systémem Dolby Digital Surround 7.1, špičkovým 

serverem QUBE a jedním z nejlepších projektorů na světě DP - 19B 4k od 

belgického výrobce Barco.  

Ten nabízí rozlišení až 4k (4 miliony obrazových bodů) a možnost vynikající 3D 

projekce. Skvělé zážitky z 3D promítání pak zajistí aktivní 3D brýle (XPAND). 

- byla opravena plochá střecha nad vstupem a WC (zatékání do budovy) 
- opraveno WC – vymalování, opravy stropů, teplá voda 
- proběhla kompletní výměna koberců v předsálí 
- proběhla výměna krytiny na stěnách a vymalování předsálí 
- proběhla oprava baru a vybudování šatny 
- došlo k zásadní změně logotypu a značky kina – přejmenování na  

3D kino Egerie Klášterec nad Ohří – logo, webové stránky, online 

rezervační systém, plakáty, pozvánky, lístky 

Ve druhé etapě (2014 – 2015) bychom se měli zaměřit na  věci, které povedou 

k cíli mít kvalitní, hezké, moderní kino: 

- fasáda budovy - hlavně čelní a vstupní část kina.  
Okolní budovy mají nové fasády a kino vypadá jako „chudý příbuzný“. 

Doporučuji využít nápad na fasádu v podobě filmového pásu vyplněného 

graffiti s filmovou tématikou. 

S tím spojené zateplení budovy, snížení neúměrné energetické 

náročnosti budovy. Budova kina má hodnocení „G“ – energetické štítky 

budov. 

- parkoviště a popelnice – studie využití pozemku v sousedství kina  
- výměna hlavních vstupních dveří do budovy kina 
- výměna propagačních vitrín na budově kina 
- revize a případná oprava střechy 
- revize a případná oprava kanalizace 
- vyřešit problém topení a klimatizace hlavního sálu 

 



Kino Egerie –  promítá v následujím programovém schématu 

  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota  neděle 

16:00         
Odpolední 
film 

Odpolední 
film Dětské filmy 

19:00     Speciály 
Večerní 

film Večerní film Večerní film Večerní film 

        
        
Speciály- výběry ze starých filmů, filmové kluby, filmy na přání, divadlo a hudební produkce 

Večerní film – nové filmy pro dospělé a starší mládež       

Odpolední film – filmy pro starší děti a mládež       

Dětské filmy – pohádky nové i výběr starších, pásma pohádek pro nejmenší   

 

Ceny vstupenek jsou na nejnižší možné hladině od distributorů a jsou ve 

srovnání s okolními kiny o 10 – 30,-Kč nižší. 

Jsme pro začátek zařazeni do kin kategorie III.(zařazení na základě 

návštěvnosti), což má výhodu v nižší ceně vstupného a relativní nevýhodu 

v možnosti vysílat film 14 dnů po premiéře.  

Kino Egerie – nabízí nové programové balíčky pro rok 2014 

Pro děti – „Oslav narozeniny v kině Egerie“ 

Nabízíme možnost uspořádání dětské oslavy v prostorách kina Egerie 

v Kláštereci nad Ohří. 

Nabízený balíček obsahuje: 

- dort s filmovou tématikou dle výběru z předložené nabídky dortů 

- filmové představení dle výběru z předložené nabídky pohádek 

- tříhodinový pronájem prostor kina včetně úklidu 

- zajištění občerstvení 

Cena balíčku: 2.500,-Kč 

 

 



Pro dospělé – „Párty promítání“ 

Nabízíme možnost uspořádání párty s filmem v prostorách kina Egerie 

v Kláštereci nad Ohří. 

Nabízený balíček obsahuje: 

- filmové představení dle vašeho výběru 

- tříhodinový pronájem prostor kina včetně úklidu 

- zajištění občerstvení 

Cena balíčku: 2.500,-Kč 

 

Příjmy kina jsou tvořeny: 

- 40% ze vstupného na filmová představení 
- reklama – kinoreklama, na plakátech kina 
- pronájem kinosálu, předsálí a kinokavárny 
- od dubna 2014 výlep místo firmy Rengl 

 

Ukazatele X. 13 XI. 13 XII. 13 Suma 

Počet vysílacích dnů 17 23 16 56 

Počet představení 27 39 29 95 

Počet návštěvníků 1049 1146 1291 3486 

Průměrná návštěvnost 38,85 29,38 44,52 36,69 

Hrubé tržby  124.910,- 118.630,- 132,985,- 376.525,- 

Čisté tržby 49,964,- 47.452,- 53.194,-  150.610,- 

Náklady na provoz 253,853,- 195.944,- 152.000,- 580.797,- 

 

Pro představu průměrná návštěvnost Kina Svět v Chomutově je cca. 50 

návštěvníků a kino se řadí mez pět nejnavštěvovanějších kin v ČR. 

Naším cílem je dlouhodobě atakovat hranici 40 návštěvníků na představení. 

 

 



Kinoreklama 

Chcete, aby se o vás vědělo? Máte co nabídnout? Pak máme pro vás speciální 
nabídku. Kino Egerie nabízí projekci kinoreklamy v hlavním vysílacím programu.  

do 20 sekund 1 týden 1 měsíc 

  1 500,- Kč 3 000,- Kč 

 

V prostorách Kina Egerie a letního kina v Klášterci nad Ohří je možno 
pronajmout tyto prostory k níže vypsaným účelům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto prostory lze pronajmout pro: 

a) promítání  
b) školící a vzdělávací akce 
c) schůzovní činnost  
d) předváděcí akce 
e) firemní akce 
 

 

Cena za nájem jmenovaných prostor: 

Sál Kina Egerie 1.200,- Kč/hod. 

Předsálí Kina Egerie 300,- Kč/hod. 

Letní kino 500,- Kč/hod. 

Kino Místnost Kapacita 

Egerie sál 200 míst 

 
předsálí 

cca. 50 míst, kapacita dle 

uspořádání 

Letní  
 

450 míst 

   



  Letní kino 

K provozu střediska Kino patří v letních měsících neodmyslitelně provoz letního 

kina. Myslím, že klášterecký „letňák“ je velkou devizou, kterou máme oproti 

ostatním městům v okolí, kde letní kina zanikla nebo jsou ve špatném 

technickém stavu.V kláštereckém letním kině jde udělat „hodně muziky za 

relativně málo peněz“. 

Navrhovaná opatření: 

- prohlídka a ošetření vegetace 
- nátěr plotu – využití VPP 
- vytvoření nové vstupní branky z parku 
- oprava a nátěr konstrukce pódia 
- oprava lavic (zavaření železných konstrukcí) 
- digitalizace – konzultace s firmou XC Data – náklady cca. 500.000,-Kč 

 

V případě naplnění navrhovaných opatření se stane letní kino, společně 

s nádvořím zámku, centrem kulturního dění v letní turistické sezoně. 

Budou zde probíhat jak tradiční festivaly (Country koza, Den hudby), tak zde 

budou „hostovat“ festivaly nové (Prameny, ZaKuLe). 

Bude zde možnost vytvořit úplně nové formáty akcí a to převážně pro mládež. 

Samozřejmostí bude letní digitální vysílání – filmů, hudby, sportu.  

 

Středisko Noviny 
 

V lednu 2013 byla ukončena mandátní smlouva s E. Benešem a vedení města ukázalo 

snahu řešit vzniklou situaci změnou vydavatele.   

Od dubna 2013 se stala vydavatelem příspěvková organizace města Zámek Klášterec nad 

Ohří a to takzvaně na „zelené louce“ bez prostor a vybavení. 

Redakce Kláštereckých novin nejprve sídlila v ředitelně zámku a posléze se dočasně 

přestěhovala do č. p. 10, odkud ji chceme v roce 2014 dostat zpět na zámek do nově 



vytvořených prostor , kde byla umístěna zámecká cukrárna. V jedné místnosti bude 

kancelář redakce a sociální zařízení. V druhé místnosti bude zámecký fotoateliér – focení 

svateb, občánků, návštěvníků v kostýmech, soukromé focení. 

Technické vybavení bylo zakoupeno nové nebo částečně zapůjčené od zřizovatele – 

počítač s vybavením, monitory, tiskárna, programové vybavení, fotoaparát 

s příslušenstvím. 

 

Základní údaje o periodiku: 

 

Název:     Klášterecké noviny 

Evidenční číslo:   E 14592 

Obsahové zaměření:   Obecní zpravodaj 

Periodicita:    12 (měsíčník) 

Evidováno:    9. 7. 2003 

 

Koncepce novin 

Klášterecké noviny jsou místní periodikum sloužící k informovanosti občanů města 

Klášterce nad Ohří. Klášterecké noviny jsou pro občany podstatným zdrojem informací o 

dění ve městě. Čtenáři zde najdou důležité informace z oblasti místní samosprávy, 

kulturního a společenského dění, sportu a dalších oblastí dotýkajících se bezprostředně 

jejich života. Věnovat by se měly také investičním akcím probíhajícím ve městě nebo dění 

na školských zařízeních a v ostatních organizacích ve městě. 

Noviny jsou přísně apolitické, nebudou řešit žádné politické rozepře ani osobní výpady jak 

ze strany koaličních, tak i opozičních zastupitelů. V případě řešení politických témat na 

stránkách novin bude zvolena forma otázek na témata zajímající občany města, kdy 

dostanou prostor na odpověď představitelé všech politických uskupení.  

Klášterecké noviny se však nebudou uzavírat názorům nebo připomínkám, které zde 

mohou být prezentovány například formou rozhovorů. Bude však vždy dán prostor oběma 

stranám k vyjádření se k danému problému.  

 

  

 

 



Podoba novin 

 Vychází jako měsíčník v nákladu 7.000 kusů.  

Velikost novin je ve formátu A3 a noviny jsou v rozsahu šesti nebo osmi stran podle 

aktuálního množství příspěvků.  

Barevnost novin - dvě barvy (modrá, černá).  

Vložený list bude využit k propagaci kulturních a společenských akcí, ale hlavně k 

ucelenému kulturnímu přehledu všech kulturních zařízení města, popřípadě i soukromých 

subjektů, které v této oblasti ve městě a okolí působí. 

Nebude přijímána inzerce politického charakteru. Podíl inzerce v jednom čísle novin 

nepřekročí dvacet procent obsahu. 

V roce 2014 bychom rádi vydali speciální číslo u příležitosti 10. ročníku Kláštereckých 

hudebních pramenů a druhé jako prázdninový kulturní průvodce Kláštercem a okolím. 

Distribuce 

Klášterecké noviny využívají k distribuci služeb České pošty, která za smluvní poplatek 

zajistí roznášku novin do všech domácností ve městě. 

Do smlouvy s distributorem byl zakotven zákaz vkládání jakýchkoliv tiskovin do vnitřku 

Kláštereckých novin. 

 

 Redakční rada 

Vzhledem k vyváženosti a co největší objektivitě byla vydavatelem jmenovaná 

pětičlennou redakční rada. Složení redakční rady je následující:  

- 2 zástupci za vydavatele – Mgr. Martin Biša, Roman Novotný 
- 2 zástupci za zřizovatele – Dr. Ing. Radka Hodicová, Bc. Milan Doležal                 
- 1 zástupce z řad občanů města – Ota Schnepp 

 

Internetový portál Klášterecké noviny 

Nedílnou součástí Kláštereckých novin je jejich internetová příloha, která má 

podobu převážně fotogalerie. Internetové stránky Kláštereckých novin jsou 

bonusem nejen pro čtenáře, ale pro všechny obyvatele města i jeho návštěvníky. 

K vytvoření internetové fotogalerie nás vede snaha uveřejnit pořízené fotografie 

v množství a kvalitě, kterou otištění v novinách neumožňuje. Tak jako v případě 

tištěných novin, slouží totiž i webové stránky Kláštereckých novin jako fotoarchiv 

města, který zachycuje dění ve městě a stává se tak nenahraditelným „kukátkem“ 

do minulosti. Portál Kláštereckých novin je vytvořen tak, aby vyhovoval všem 

současným trendům a standardům v komunikaci mezi občany a vydavatelem. 



Rozpočet organizace 
Celkové náklady organizace činily v roce 2013 – 13. 868. 493,-Kč, 
z toho mzdové náklady 5. 685. 236,-Kč. 
Příjmy organizace byly ve výši 13.872. 583,-Kč, z toho příspěvek z rozpočtu 
zřizovatele byl ve výši 9.396. 000,-Kč.  
Výnosy z vlastní činnosti byly 2. 893. 432,-Kč, nájmy 611. 481,-Kč a tržby 
z prodeje zboží  178. 309,-Kč. 
Došlé dotační prostředky z projektu „Splečný marketing hradů a zámků 
v Krušnohoří“ v roce 2013 – 211. 668,-Kč. 
Přes všechny složitosti a organizační změny se podařilo dosáhnout kladného 
hospodářského výsledku 4. 090,-Kč. 
 

Středisko Výnosy Náklady HV 

Zámek 5.448.389 5.419.896 28.493,-Kč 

Kulturní dům 3.731.857 3.775.753 - 43.896,-Kč 

Knihovna 2.797.703 2.620.821  176.882,-Kč 

Kino 1.275.261 1.341.613 - 66.352,-Kč 

Noviny 619.371 710.408 - 91.037,-Kč 

 
 

Prezentace a propagace 
Organizace prezentuje svoji činnost různými nástroji. Jak je již dnes nezbytné, 
má vlastní webové stránky, dále se prezentuje v tisku, využívá výlepovou službu 
a také vydává každý měsíc vlastní informační brožuru, která informuje o akcích 
všech subjektů organizace.  
 
Internetové stránky 
Každé středisko organizace má vlastní internetové stránky,  
zámek www.zamek-klasterec.cz, kulturní dům www.kdklasterec.cz,  
městská knihovna www.knihovnaklasterec.cz, kino www.kinoegerie.cz a 
klášterecké noviny www.klnoviny.cz ,které jsou vzájemně propojeny. 
Propojení je zajištěno webovým odkazem na další střediska organizace. 
Na jaře roku 2014 se počítá s vytvořením nových webových stránek, rozcestník 
kulturních akcí, které by daly organizaci společnou tvář při zachování 
odpovídající autonomie jednotlivých webů, aby nedošlo ke zmatení návštěvníků 
jednotlivých webů, kteří jsou zvyklí na určité prostředí.   
Internetové stránky středisek organizace navštívilo v roce 2014 - 
64.983 návštěvníků. 

http://www.zamek-klasterec.cz/
http://www.kdklasterec.cz/
http://www.knihovnaklasterec.cz/
http://www.kinoegerie.cz/
http://www.klnoviny.cz/


 

 
 
 

Vzhledem ke specifičnosti zaměření zámku Klášterec nad Ohří, 
památkový objekt spojený s turismem, je v této sekci potřeba zmínit 
internetovou prezentaci na turistických portálech.  
Ta se dělí na neplacené portály spravované státními institucemi a jinými 
neziskovými organizacemi a na portály firmy Paseo Group, kde se za prezentaci 
na portálech platí roční poplatek.   
 Neplacené: CZeCOt.cz, Virtualtravel.cz, e-region.cz, pruvodce.com, 
krusnehory.cz, turistika.cz, pocitamesdetmi.cz, cestykrajem.cz, 
pametihodnosti.cz a mnoho dalších portálů.  
 Placené portály v rámci skupiny Paseo Group: Vyletnik.cz, 
Rodinnevylety.cz, Kdykde.cz, Tipynavylet.cz, Cestujeme.cz, Atlasceska.cz, 
Hrady.cz 
 
Periodika  
Činnost jednotlivých subjektů organizace je prezentována i v periodickém tisku. 
Hlavní pozornost je zaměřena především na regionální tisk, neboť to odpovídá 
marketingovému zaměření kulturního domu i kina. V poněkud jiné pozici je 
zámek, který se kvůli turismu zaměřuje především na návštěvníky mimo region, 
proto se snažíme publikovat v periodicích krajského a celostátního formátu. 
 Články se objevovaly především v Kláštereckých novinách, Deníku 
Chomutovska a v krajských mutacích celostátních deníků, například Mladá 
fronta Dnes. Celkově bylo o organizaci napsáno přibližně 50 článků. 
  

Měsíc Zámek Knihovna Kulturák Kino Noviny 

leden 1438 380 580 0 1562 

únor 1586 369 519 0 1512 

březen 2040 624 788 0 1665 

duben 2307 524 620 0 1511 

květen 2705 583 544 0 1905 

červen 2632 572 381 0 1316 

červenec 3739 482 465 0 1106 

srpen 2989 405 444 0 924 

září 2018 456 641 24 1209 

říjen 2207 633 1633 2921 1072 

listopad 2036 543 1021 2393 887 

prosinec 1674 473 725 2291 909 

Suma 27371 6044 8361 7629 15578 



 Kromě vlastních článků o činnosti organizace se v periodicích pravidelně 
objevují informace o programu zámku, kulturního domu, kina a městské 
knihovny. Tyto informace se objevují v kulturních přehledech novin. 
 
Rádia a televize 
 Organizace má objednanou reklamní plochu u televize Focus, která po 
celý rok informuje o všech akcích zámku, kulturního domu, kina a knihovny. 
Kromě této placené inzerce se během roku natáčí také reportáže o dění 
v organizaci, jež zvou potencionální návštěvníky k návštěvě. Kromě Focusu 
natáčí televizní reportáže také místní kabelová televize OKO1. V obou televizích 
se objevilo mnoho televizních spotů zvoucích jejich diváky k návštěvě 
některého subjektu organizace.  
 Prezentace organizace je zajišťována i spoluprací s různými rádii jako jsou 
Frekvence 1, Blaník, Český rozhlas Sever. Informace se objevují v kulturním 
servisu, ale také jsou natáčeny jednotlivé reportáže o konkrétních tématech. 
 
Výlepové plochy a programové letáky 
Organizace pravidelně zve na své akce na všech výlepových plochách, které 
jsou umístěny ve městě a pokud se jedná o akci, kde lze očekávat i „přespolní“ 
návštěvníky, tak jsou plakáty vylepovány i v okolních městech (Kadaň, 
Chomutov, Jirkov).  

Zde je nutno upozornit na velké finanční náklady spojené s touto 
prezentací. Za rok 2013 se zaplatilo za výlep přibližně 100.000,- Kč.  
Od dubna 2014 budeme výlep provozovat samostatně v rámci střediska Kino. 
 
Periodika 
 Vlastním nákladem vydává organizace každý měsíc programový leták 
„Klášterecké zrcadlo“. Náklad je 4000 kusů a distribuuje se zdarma do schránek 
kláštereckých občanů. V tomto letáku je kompletní měsíční přehled všech akcí 
naší organizace. 
 Vlastní propagační materiál se netiskl, neboť dobíhal projekt „Společný 

marketing hradů a zámků v Krušnohoří“, v jehož rámci je zámek propagačním 

materiálem zásoben ještě na jeden rok. 

Z tohoto projektu jsme získali na propagaci finanční prostředky, které byly 

využity například na propagační materiály (prospekt 2x, brožura, pohledy, 

plakáty), propagační předměty (puzzle, pexeso, člověče nezlob se, putovní 

karta, omalovánky), informační cedule a CLV v rámci turisticky navštěvovaných 

míst ve městě, dopravní značky IS 23, vnitřní informační systém zámku. 



Revize, investice a technický stav budov 
Ve všech objektech organizace proběhly v uplynulém roce všechny plánované 
revize. Všechny revizní kontroly proběhly v pořádku až na revizi opony 
v kulturním domě. Během revizi byl zjištěn havarijní stav opony, havarijní stav 
bude vyřešen během roku 2014. 
 
 
 
 

Závěr 
Rok 2013 byl rokem testu fungování velké kulturní organizace. Do struktury 

organizace přibyla nová střediska – Kino, Noviny, a byl tím dokončen proces 

tvorby jednotné velké kluturní organizace zřizované Městem Klášterec nad 

Ohří. 

Kroky vedoucí k vytvoření velké kulturní organizace se ukázaly jako správné a 

došlo ke vzniku nové, moderní, ekonomicky zdravé organizace, která dle svého 

motta „Kultura spojuje“ nabídla a nabídne obyvatelům a návštěvníkům města 

bohatý kulturní program a bude zdrojem vzdělávání a zvyšování duševního 

bohatství pro obyvatele a návštěvníky města. 

V absolutních číslech máme cíle následující - udržet zámek na špičce 

návštěvnosti v Ústeckém kraji, a vrátit se za hranici 18.000 návštěvníků ročně; 

v kulturním domě si klademe za cíl překonat hranici 28.000 návštěvníků 

kulturních akcí , v Městské knihovně překročit metu 1.550 registrovaných 

čtenářů, v kině dlouhodobě překročit metu průměrné návštěvnosti 40 

návštěvníků na představení a konečně vydat bezproblémů 12 čísel 

Kláštereckých novin. 

 

 

 

V Klášterci nad Ohří 12. února 2014 

Ing. Petr Hybner 
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