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1. Úvod 
 
Příspěvková organizace Chvalský zámek vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ 
Praha 20 ze dne 5. září 2011, usnesením č. 7/6.2/11. Dle Zřizovací listiny (Čj.1/2011) je 
hlavním účelem nové příspěvkové organizace Chvalský zámek organizování a 
zabezpečování nabídky veřejných služeb na úseku kultury pro obyvatele a návštěvníky 
Městské části Praha 20 a všestranného uspokojování kulturních a rekreačních zájmů, 
potřeb a služeb. K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: 
 
Hlavní činnost: 

 pořádání akcí kulturního a společenského charakteru 

 pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných podobných akcí 

 pořádání vzdělávacích programů  

 podíl na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže 

 zajištění provozu městského informačního centra 

 zajištění provozu galerie 

 podpora činnosti zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a 
duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých 

 agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

 reprografická, reklamní, zprostředkovatelská a vydavatelská činnost – vydávání 
Hornopočernického zpravodaje 

 veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl 

 zajištění činnosti spojené s provozem obřadní síně 
 
Doplňková činnost: 

 pronájmy zámeckých prostor pro firemní a jiná setkání a svatby 

 zpracování mezd školám 

 příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 
 
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada 
MČ Praha 20. Ředitelkou příspěvkové organizace Chvalský zámek se 1. 11. 2011 stala Mgr. 
Alexandra Kohoutová, a to na základě výběrového řízení, jež proběhlo v září 2011, a tuto 
funkci zastává doposud. 
 

 

2. Shrnutí roku 2016 
 

Všeobecné shrnutí a velké výstavní projekty:  
 
Rok 2016 byl pátým uceleným rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace 
Chvalský zámek. Nejsilnější stránkou je stále unikátní programová náplň, správné cílení 
na cílové skupiny a skutečnost, že většinu akcí jsme realizovali vlastními silami, bez 
pomoci agentur.  
 
V roce 2016 se nám opět podařilo realizovat velmi kvalitní výstavy a akce, zaměřené na 
cílovou skupinu rodin s dětmi a škol, ale i na širokou veřejnost. Nejúspěšnějším výstavním 
projektem nejen roku 2016, ale celé dosavadní historie se stala jedinečná výstava 
Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku. Tuto výstavu navštívilo celkem 11 364 
návštěvníků a celková tržba za výstavu i doprovodné akce byla 727 890 Kč. Souborná 
výstava Jiřího Trnky nebyla v hlavním městě Praze od 60. let 20. století, a právě Chvalský 
zámek byl tím místem, kam po mnoha letech zamířil výkvět české kultury v osobě a díle 
tohoto světoznámého autora.  



Unikátní výstavní projekt Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku představil tvorbu 
světoznámého výtvarníka a filmaře Jiřího Trnky (1912-1969). Přes 300 originálních obrazů, 
loutek, plastik, ilustrací a grafiky bylo představeno v působivých kulisách Trnkova výtvarného 
ateliéru. Návštěvníky nadchlo dobové filmové studio s možností vyzkoušet si práci animátora 
a režiséra loutkového filmu. Nedílnou součástí výstavy byl také Kinoautomat, kde se promítaly 
Trnkovy filmy, například Špalíček, Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Sen 
noci svatojánské či Árie Prérie. Naprosto unikátní byly rovněž animované filmy Noro Držiaka a 
Lukáše Burdy na motivy díla Jiřího Trnky.  

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, MČ 
Praha 20 a Státního fondu kultury ČR. Výstavu podpořili tito partneři: společnosti O.K. 
SERVIS BioPro, Restaurace Sezona a M+M, s.r.o. Projekt připravil Chvalský zámek ve 
spolupráci s Nadačním fondem ŠANCE. Výstava vznikla díky Plzni – evropskému městu 
kultury 2015, za což tvůrcům a organizátorům děkujeme. 

 

 



Zdařilé a hojně navštívené byly i další velké výstavní projekty: výstava Merkur není jen 
planeta (od 25. 6. do 28. 8. 2016) – 3 247 návštěvníků a 176 750 Kč tržba, Ze Studia 
Kamarád do krajiny pana Pipa a další výběr z tvorby Stanislava Holého (od 3. 9. do 20. 
11. 2016) – 3 288 návštěvníků a 190 450 Kč tržba a Ladovské Vánoce + Andělé a betlémy 
řezbáře Josefa Haldy (od 26. 11. 2016 do 8. 1. 2017) – do 31. 12. 2016 to bylo celkem 3 415 
návštěvníků a 147 520 Kč tržba. Kurátorem výstav na Chvalském zámku je Ondřej Sedláček.  

Pohádkové víkendy, zavedené úspěšně v roce 2012, nadále prokázaly svou aktuálnost, 
neboť i v roce 2016 o ně byl velký zájem návštěvníků. Stejně tak i další akce, zavedené již 
v roce 2012, se staly tradičními – jedná se o události Tajemná noc na zámku a Svatojánský 
bál princezen, rytířů a princů. Oblíbenou a nově tradiční akcí je už i Strašidelná noc na 
Chvalském zámku, poprvé uvedená v roce 2014 a Nocování na zámku pro děti s vílou 
Ohnivkou, Meluzínkou a skřítkem, jež jsme poprvé realizovali v roce 2015. 
 

 
 

Svatojánský bál princezen, rytířů a princů, 19. 6. 2016, Foto Theodor 
 
Trend návštěvnosti v roce 2016 lehce předčil rok 2015, navštívilo nás 22 431 lidí. 
Naprosto rekordní za dosavadní historii Chvalského zámku však byla tržba ze 
vstupného, která činila celkem 1 307 310 Kč. Skvělého výkonu jsme dosáhli především díky 
výstavě Ateliér Jiřího Trnky, která byla hojně navštívena a na niž se platilo zvýšené vstupné. 
Tato výstava byla totiž velmi nákladná. Díky podpoře našich partnerů, vysoké návštěvnosti a 
zvýšení vstupného se nám podařilo dosáhnout u této výstavy vyrovnaného výsledku mezi 
náklady a výnosy, což si velmi ceníme.    
 
Úspěšnost roku 2016 dokazuje i skutečnost, že jsme dosáhli nejvyšší tržby v historii a 
vysoké návštěvnosti i přes to, že v období od 16. 5. do 24. 6. 2016 byl zámek UZAVŘEN 
kvůli malování. I přes náročné výstavní projekty a akce jsme navíc dokázali realizovat 
malování všech prostor Chvalského zámku, aby byl pro naše návštěvníky co nejkrásnější.  
 
Co se týče hospodářského výsledku Chvalského zámku, pak zisk z hlavní činnosti tvořil 
178 720 Kč a zisk z doplňkové činnosti 164 756 Kč před zdaněním. Celkový 
hospodářský výsledek pak byl 346 496 Kč před zdaněním, tj. 343 476 po zdanění.  

 
 



Další výstavní projekty, akce, soutěže a aktivity: 
 
Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízela i v roce 2016 své prostory k 
pronájmům umělcům, kteří se zde vystavují svá díla v kultivovaných, umělecky řešených 
prostorách. Kromě výtvarníků, fotografů a sochařů jsme v tomto roce poskytli prostory i 
například pedagogům ze ZUŠ Horní Počernice pro jejich výstavu, opět se u nás konala 
výstava dětských prací Madame Humanité a nádhernou akcí byla výstava výtvarníků a 
umělců z našeho regionu, nazvaná Salon výtvarníků Horních Počernic a okolí, kterou jsme 
uspořádali právě my, abychom podpořili lokální kulturu.  
 
Pro školy a dětské kolektivy připravujeme nejen výstavy, komentované prohlídky, 
kostýmované komentované prohlídky s paní Annou Kapersteinovou, ale pořádáme rovněž 
školní výlety na klíč. Tuto činnost a veškeré akce pro děti má na starosti produkční Rozka 
Beránková. 
 
Dětské kolektivy i děti-jednotlivci se rádi zúčastňují našich pravidelných výtvarných soutěží. 
Letos to byly výtvarné soutěže: Jak jsem se octnul v pohádce – staňte se součástí 
pohádkového světa Jiřího Trnky (k výstavě Ateliér Jiřího Trnky, 461 účastníků-jednotlivců) a 
Moje strašidlo (k připravované výstavě na rok 2017 Dracula a ti druzí, 541 účastníků-
jednotlivců). Výtvarné práce dětí byly vyhodnoceny, nejlepší autoři odměněni a všechny 
výtvarné práce vystaveny v rámci výstavních projektů. Je možné, že mezi dětskými účastníky 
a výherci výtvarných soutěží se skrývají skuteční budoucí umělci a Chvalský zámek se tak 
stává jejich prvním výstavním prostorem.  
 
Slušnou účastí dětí se pyšní celoroční věrnostní soutěž pro děti, jež nese pojmenování po 
symbolu dětských aktivit zámku – víle Ohnivce: O kouzelný plamínek víly Ohnivky. V roce 
2016 se této soutěže zúčastnilo 3 460 dětí! Příběhy víly mohou děti sledovat formou 
komiksu v Hornopočernickém zpravodaji. Příběhy píše Alexandra Kohoutová, ilustruje 
hornopočernická výtvarnice Věra Tataro.   
 
Stále vysokou oblibu a návštěvnost mají tradiční a dlouho pořádané akce - Masopustní 
průvod, Živý betlém, Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy, Počernická 
světýlka, na jejichž přípravě spolupracujeme s místními příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi a spolky, s nimiž nás pojí již dlouholetá spolupráce a výborné vzájemné vztahy. 
 

 
 
Masopustní průvod na Chvalský zámek 2016, Foto Lenka Bartáková 



Největší hornopočernickou akcí za celý rok jsou tradiční Čarodějnice na Chvalské tvrzi. Akci 
pořádáme společně se svým zřizovatelem Městskou částí Praha 20 a agenturou Royal Emma. 
V roce 2016 nejen hornopočernickým občanům zazpívali Nechte nás BEAT, dětem Petra 
Černocká, večer pak QUEENMania a Kamil Střihavka a Leaders.  
 

 
 
Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2016: Kamil Střihavka. Foto Tomáš Knot.  
 
 

 
 
Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2016. Foto Theodor. 



Veřejnost s oblibou navštěvuje i další námi pořádané akce, jako jsou Svatoludmilská pouť 
na Chvalské tvrzi a Adventní trhy. Na akci MČ Praha 20 Ježíškova pošta a rozsvícení 
vánočního stromu jsme organizačně zajistili hudební program. Zazpíval soubor Paleček ze 
ZUŠ Horní Počernice, pěvecký sbor Rokytka z Dolních Počernic a skvělý mladý zpěvák 
a herec Tomáš Vaněk.  
 
Zájmu veřejnosti se těší i již tradiční zářijový koncert na zámeckém nádvoří, kde letos 
zazářil zpěvák Michal Prokop a Trio.  Koncert měl kvalitu, úroveň, skvělou atmosféru a 
vysokou návštěvnost! 
 

 
 
Koncert Michala Prokopa na Chvalském zámku 18. 9. 2016. Foto Miroslav Anderle. 
 
Stálou oblibu a výbornou návštěvnost mají akce Svatojánský bál princezen, rytířů a princů, 
zářijová Tajemná noc na Chvalském zámku, stejně jako únorová Strašidelná noc na 
Chvalském zámku, letos s podtitulem Ať žije cirkus! Zopakovali jsme i nápaditou a 
návštěvníky nadšeně přijatou akci Nocování na zámku s vílou Ohnivkou, Meluzínkou a 
skřítkem.  
 
V roce 2014 jsme se úspěšně připojili k projektu NPÚ Hradozámecká noc a i v roce 2016 
jsme v této aktivitě pokračovali. Poslední srpnovou sobotu tedy u nás děti s rodiči provázela 
víla Meluzínka a skřítek Matýsek, tentokrát v rámci interaktivní výstavy Merkur není jen 
planeta. 
 
Díky podnětům občanů, organizačnímu zajištění Chvalského zámku a účelové dotaci MČ 
Praha 20 se i v roce 2016 konal na Chvalské tvrzi projekt DPP s názvem Kinobus, který 
koncem v červenci umožnil návštěvníkům zdarma sledovat výborné filmy v areálu Chvalské 
tvrze (filmy: Vlk z Wall Street, Padesátka, Vybíjená, V hlavě). 
 
V roce 2016 úspěšně pokračovala naše další aktivita - pořádání dětských oslav na zámku s 
pohádkovými průvodci. Oslava narozenin na zámku s princeznami i rytíři se těší oblibě dětí i 
rodičů.  



 
Občané naší městské části i okolí se velmi rádi zapojují do soutěží pořádaných Chvalským 
zámkem, ať už je to fotografická soutěž To nejlepší z Horních Počernic – pro kalendář na 
rok 2017 či soutěž amatérských pekařů Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních 
Počernicích. Ceny do těchto soutěží věnuje MČ Praha 20, veškeré organizační zajištění je na 
bedrech Chvalského zámku. 
 
Do naší doplňkové činnosti rovněž patří zpracování mezd hornopočernickým školám, 
pronájmy (má na starosti účetní Tomáš Krutský) a také příjem a zpracování inzerce do 
Hornopočernického zpravodaje (recepční). Pro Hornopočernický zpravodaj rovněž 
zajišťujeme veškerou produkci a komunikaci s grafickým studiem a tiskárnou. 
 
I velmi zdařilý Kalendář MČ na rok 2016 je dílem kolektivu Chvalského zámku, který zajistil 
jeho vydání od uspořádání fotografické soutěž pro občany naší obce, přes grafické a 
produkční zpracování až po konečný prodej zákazníkům. Na Kalendář MČ nedostává naše 
příspěvková organizace žádný příspěvek od svého zřizovatele a celá produkce, zpracování i 
prodej je tedy v režii Chvalského zámku. Na přípravě kalendáře se podílí především produkční 
Rozka Beránková, grafikou Zuzana Dejmková a výběrem fotografií a propagací ředitelka 
Alexandra Kohoutová  
 
Mimo vlastních akcí Chvalský zámek zajišťuje i prezentaci celé městské části, provoz 
infocentra, zajišťuje zázemí pro společenské a kulturní akce MČ (zasedání zastupitelstva, 
kulaté stoly zastupitelů, setkání radních s občany, svatby, zámecká posezení pro seniory, 
vítání občánků, předání občanství), komunikuje se školskými a kulturními institucemi a 
sdruženími působícími na území naší MČ a participuje na pořádání jejich akcí. Tradici a oblibu 
si již získala akce, kterou Chvalský zámek pořádá ve spolupráci s MČ Praha 20 – 
Svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupiteli na víno.  
 

 
 

Svatojánský bál princezen, rytířů a princů 19. 6. 2016, Foto Theodor 

 
 



3. Přehled výstav a akcí konaných na Chvalském zámku  
    v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 
 
Velké výstavní projekty  
21. 11. –  3. 1. 2016 Vánoční výstava Ivy Hüttnerové 
28. 11. –  3. 1. 2016 Pohádková vánoční výstava ze dřeva a keramiky 
 16. 1. –  15. 5    Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku 
 25. 6. – 28. 8.   Merkur není jen planeta  
 3. 9. – 20. 11.   Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a další výběr z tvorby 

Stanislava Holého 
26. 11. – 8. 1. 2017  Andělé a betlémy řezbáře Josefa Haldy 
26. 11. – 8. 1. 2017   Ladovské Vánoce – výstava reprodukcí Josefa Lady a hry pro děti  
 

Výstavy moderního umění v prodejní galerii a kočárovně  
V prodejní galerii zámku v roce 2016 vystavovali tito umělci – níže uvedený seznam 
zahrnuje všechny vystavovatele + ke každé výstavě jsme uspořádali vernisáž:  

- Salon výtvarníků Horních Počernic a okolí: 28. 6. – 27. 8.  
- Výstava SŠ oděvního a grafického designu Lysá n. Labem: 3. 9. – 6. 10.  
- Výstava L. Hojného „Nebe musí začít na zemi“: 11. 10. – 6. 11. 
- Výstava obrazů dětí Madame Humanité – 5. ročník: 11. 10. – 6. 11.  
- Výstava obrazů pedagogů ZUŠ Horní Počernice: 8. 11. – 11. 12. 
- Výstava obrazů Táni Macholdové: 8. 11. 2016 – 1. 1. 2017 

 

Akce Chvalského zámku pořádané v roce 2016 
  3. 1.   Zavírání Vánoc na Chvalském zámku se třemi králi a živými velbloudy 
 
16. 1.   Slavnostní otevření výstavy Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku za 

účasti tvůrců výstavy (Jan Trnka, nejmladší syn Jiřího Trnky + produkce) 
 
23. 1.  Pohádková sobota na zámku s Popelkou a světem J. Trnky 
 
24. 1.  Pohádková neděle na zámku s Dlouhým-Bystrozrakým a světem J. Trnky 
 
25. 1. Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Jak jsem se octnul v pohádce 
 
29. 1. Nocování na zámku pro děti s vílou Ohnivkou, Meluzínkou a skřítkem 
 
 6. 2.  Strašidelná noc svítících přízraků aneb Cirkus bude! 
 
 7. 2.   Masopustní průvod na Chvalský zámek 
 
13. 2.  Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem ze Chval a světem J. Trnky 
 
14. 2.  Pohádková neděle na zámku s Meluzínkou a světem J. Trnky 
 
19. 3.  Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou a světem J. Trnky 
 
20. 3.  Pohádková neděle na zámku s Dlouhým-Bystrozrakým a světem J. Trnky  
 
  9. 4.   Ukrajinský den na Chvalském zámku – pořádá Integrační centrum P14 
 
16. - 17. 4.  Výstava psů sheltie na nádvoří zámku 
 
23. 4.   Veterán party na Chvalské tvrzi (Klub historických vozidel HP) 



 
23. 4.   Pohádková sobota na zámku s pravou čarodějnicí a světem J. Trnky 
 
24. 4.   Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou a světem J. Trnky  
 
30. 4.  Čarodějnice na Chvalské tvrzi (K. Střihavka, QueenMania a P. Černocká) 
 
14. 5.   Pohádková sobota na zámku s Popelkou a světem J. Trnky 
 
15. 5.  Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem a světem J. Trnky 
 
21. 5.  Festival historického tance na nádvoří zámku 
 
  8. 6.   Slavnostní vyhlášení fotografické soutěže To nejlepší z Horních Počernic 
 
19. 6.  Svatojánský bál princezen, rytířů a princů na nádvoří 
 
11. - 14. 7. Kinobus na Chvalské tvrzi (Vlk z Wall Street, Padesátka, Vybíjená, V hlavě) 
 
17. 7.  Pohádková neděle na zámku se Šípkovou Růženkou a Merkurem 
 
  7. 8.  Pohádková neděle na zámku s Popelkou a Merkurem  
 
27. 8.   Hradozámecká noc – noční komentované prohlídky s Meluzínkou a 

skřítkem Matýskem 
 
  3. 9. Slavnostní zahájení výstavy Ze Studia Kamarád… s Jiřím Lábusem 
 
17. 9.  Tajemná noc na zámku – pohádková noční stezka zámkem pro děti 
 
18. 9.  Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi 
 
18. 9.  Divadélko Vyprávění starého vlka aneb Pravda o Karkulce, divadlo Koňmo 

(ve spolupráci s SHM Horní Počernice) 
 
18. 9.  Koncert Michal Prokop a trio na nádvoří  
 
23. 9.  Hudební festival u sv. Ludmily – koncert vážné hudby ve velkém sále: 

(Farnost sv. Ludmily) 
 
 8. 10. Historické slavnosti na nádvoří zámku  
 
 8. 10.  Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem z Chval a Studiem Kamarád 
 
 9. 10.  Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou a Studiem 

Kamarád 
 
 5. 11.  Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou a Studiem Kamarád 
 
 6. 11.  Pohádková neděle na zámku s bludným rytířem a Studiem Kamarád 
 
13. 11.  Počernická světýlka 
 
19. 11.  Divadelní představení Na kouzelném paloučku (divadlo Loudadlo) v rámci 

ukončení výstavy Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa  



 
20. 11.  Benefiční koncert pro Dětský domov v Krompachu 
 
25. 11.  Svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno 
 
27. 11.  Slavnostní otevření výstavy Andělé a betlémy řezbáře J. Haldy + vánoční 

výstavy J. Lady 
 
27. 11.  Adventní trhy na Chvalské tvrzi 
 
27. 11.  Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi 
 
27. 11.  Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu na Chvalské tvrzi (akce 

MČ Praha 20, spolupráce na zajištění programu: zpěv ZUŠ Horní Počernice 
dětský sbor Paleček, dětský sbor Rokytka, zpěvák Tomáš Vaněk) 

 
10. 12.  Pohádková sobota na zámku s Meluzínkou a vánočními tradicemi 
 
11. 12.  Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem a vánočními tradicemi 
 
18. 12.  Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích – soutěž v pečení 
  a vyhlášení vítězů  
 
24. 12.  Živý betlém na Chvalském zámku 
 

Akce MČ Praha 20 a některých organizací na Chvalském zámku (bez svateb)  
18. 1.   Pracovní setkání zastupitelů 
19. 1.   Zámecké posezení pro seniory 
15. 2. Setkání s radními    
15. 2. Pracovní setkání zastupitelů    
16. 2. Zámecké posezení pro seniory 
29. 2.  Zastupitelstvo MČ Praha 20 
15. 3.   Zámecké posezení pro seniory 
16. 3. Výroční členská schůze ZO Senioři 
21. 3.  Výroční členská schůze Svazu postižených 
  7. 4.  Ocenění pedagogických pracovníků 
11. 4.  Setkání s radními 
18. 4.  Zastupitelstvo MČ Praha 20 
19. 4.   Zámecké posezení pro seniory 
21. 4.   Pracovní seminář MČ Praha 20 
21. 4.   Pracovní setkání zastupitelů 
  6. 6. Koncert ZUŠ 
  7. 6.  Koncert ZUŠ  
  4. 8. Setkání starostky a Rady MČ s primátorkou A. Krnáčovou 
12. 9.  Zastupitelstvo MČ Praha 20 
19. 9.  Veřejné fórum – 10 problémů Horních Počernic 
20. 9. Zámecké posezení pro seniory 
18. 10. Zámecké posezení pro seniory 
  8. 11. Jednání Rady MČ s občany: Lokalita Chvaly 
15. 11. Zámecké posezení pro seniory 
25. 11. Svatomartinská jízda na zámku aneb Na víno se zastupiteli 
12. 12. Zastupitelstvo MČ Praha 20  
13. 12. Zámecké posezení pro seniory 
16. 12. Předvánoční posezení pro starosty regionu 



4. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2016 
 
Příspěvková organizace Chvalský zámek hospodaří samostatně od 1. 10. 2011, a to 
s výbornými výsledky, přičemž ani rok 2016 nebyl výjimkou. Dosáhli jsme nejvyšší tržby 
v historii zámku i vysoké návštěvnosti, a to i přes skutečnost, že v období od 16. 5. do 
24. 6. 2016 byl zámek uzavřen z důvodu malování všech prostor.  
 
Trend návštěvnosti v roce 2016 lehce předčil rok 2015, navštívilo nás 22 431 lidí. 
Naprosto rekordní za dosavadní historii Chvalského zámku však byla tržba ze 
vstupného, která činila celkem 1 307 310 Kč. Nejúspěšnějším a nejprestižnějším výstavním 
projektem nejen roku 2016, ale celé dosavadní historie se stala jedinečná výstava Ateliér 
Jiřího Trnky na Chvalském zámku, která se konala od 16. 1. do 15. 5. 2016. Výstavu 
navštívilo celkem 11 364 návštěvníků a celková tržba činila 727 890 Kč. 
 
Vstupné na tuto výstavu bylo zvýšeno z důvodu její vysoké finanční náročnosti. Díky finanční 
podpoře našich partnerů, hojné návštěvnosti i zvýšení vstupného jsme zde dosáhli 
vyrovnaného výsledku mezi výnosy a náklady.   
 
Co se týče hospodářského výsledku Chvalského zámku, pak zisk z hlavní činnosti tvořil 
178 720 Kč a zisk z doplňkové činnosti 164 756 Kč před zdaněním. Celkový 
hospodářský výsledek pak byl 346 496 Kč před zdaněním, tj. 343 476 po zdanění.  
 
Srovnání návštěvnosti let 2010 až 2016: 

- v roce 2010 byla roční návštěvnost 10 940 návštěvníků,  
- v roce 2011 to bylo 16 730 návštěvníků,  
- v roce 2012 jsme přivítali 21 493 návštěvníků,  
- rok 2013 se zaskvěl návštěvností 25 131 návštěvníků,  
- rok 2014 překonal všechny rekordy s návštěvností 27 569 návštěvníků.  
- rok 2015 zaznamenal lehký pokles s návštěvností 22 301 lidí, 
- rok 2016 přinesl návštěvnost 22 431 návštěvníků. 

 
Srovnání tržby ze vstupného v letech 2010 až 2016: 

- tržba 2010 295 150 Kč 
- tržba 2011 432 520 Kč (od 1. 10. 2011 zámek samostatná příspěvková organizace) 
- tržba 2012   921 840 Kč 
- tržba 2013   1 016 230 Kč 
- tržba 2014   1 085 675 Kč 
- tržba 2015      943 740 Kč 
- tržba 2016   1 307 310 Kč. 

 

 
Vysoká návštěvnost dětí – divadlo na nádvoří v rámci Svatoludmilské pouti 2016.  
Foto Theodor. 



Srovnání návštěvnosti v letech 2010 - 2016 
 

 
 
 
 
Srovnání tržeb v letech 2010 - 2016 
 
 

 
 
 

5. Personální zajištění  
V roce 2016 zůstala organizační struktura zámku a počet zaměstnanců stabilní – stejně jako 
v minulých letech. Proběhla u nás jedna personální změna na pozici správce zámku, od 1. 5. 
2016 nastoupil nový správce Kamil Tatar. Celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním 
poměru byl i v roce 2016 devět a jeden pracovník je zaměstnán na dohodu o provedení práce.  
 
Pracovní místa a náplň práce na jednotlivých pozicích: 
 
ředitelka Chvalského zámku (plný úvazek): Mgr. Alexandra Kohoutová  



 zajišťuje péči o kulturní památku Chvalský zámek, koordinuje jeho ekonomické, 
technické, provozní, majetkové, personální a organizační správy 

 zajišťuje chod příspěvkové organizace, ekonomickou a personální stabilizaci  
 zajišťuje organizaci provozu, pořádání výstav a kulturních akcí 
 zajišťuje prezentaci objektu ve vztahu k veřejnosti, vytváří články, prezentuje 

organizaci v médiích 
 organizuje a zodpovídá za PR, marketing a propagaci všech akcí v celém rozsahu 
 vyhledává nové možnosti financování kulturních projektů na Chvalském zámku  
 úzce spolupracuje s Radou MČ a příslušnými odbory ÚMČ 
 zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce, pracovního řádu a dalších právních 

předpisů 
 je moderátorkou všech akcí, vytváří scénáře pro pohádkové víkendy a akce 
 zajišťuje propagaci organizace v Hornopočernickém zpravodaji i všech médiích 
 
 

účetní, ekonom (zástupce ředitelky) – plný úvazek: Tomáš Krutský 
 vede účetnictví Chvalského zámku, odpovídá za věcnou i finanční správnost této 

činnosti 
 zajišťuje evidenci smluv, faktur a objednávek 
 zpracovává a zajišťuje čerpání rozpočtu organizace 
 zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců Chvalského zámku včetně všech podkladů 
 zpracovává mzdy školám na území Horních Počernic  
 zpracovává účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek  
 vede administrativní agendu Chvalského zámku 
 zodpovídá za provedení inventarizace Chvalského zámku na základě pokynu ředitelky 

 
 
kurátor, realizace výstav (plný úvazek): Ondřej Sedláček, DiS.  

 zajišťuje výstavní činnost Chvalského zámku 
 koordinuje smlouvy, dohody, veškeré práce při instalaci výstav a realizace výstavních 

projektů 
 zajišťuje plánování výstavní činnosti, styk s vystavovateli 
 pomáhá při organizaci dalších kulturních akcí CHZ 
 zajišťuje tvorbu plakátů a dalších propagačních a informačních letáků CHZ a HP 
 zajišťuje aktualizaci webových stránek a fotodokumentaci výstav a kulturních akcí  

 
 
produkční, průvodkyně (¾ úvazek): Růžena Beránková, DiS.  

 spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky Chvalský zámek 
 aktivně se podílí na zajištění pořádání výstav a kulturních akcí 
 spolupracuje se školami, zpracovává nabídky školních vzdělávacích programů, hledá 

nové možnosti programové spolupráce 
 provádí jako odborný průvodce skupiny po zámku, provádí komentované prohlídky 
 vyhledává kulturní (hudební a divadelní) programy vhodné pro CHZ 
 připravuje a organizuje soutěže, které vyhlašuje Chvalský zámek 
 věnuje se pronájmům pro příspěvkové, neziskové organizace a spolky 
 podílí se na vytváření scénářů k akcím 
 

vedoucí recepce (plný úvazek): Andrea Špačková  
 řídí a zajišťuje chod recepce včetně rozdělení prací 
 administrativně zajišťuje nákup a prodej zboží na recepci, včetně doplňování a 

inventarizace skladových zásob 
 zpracovává a odpovídá za správnost zboží na recepci a ve skladu 
 přijímá, zpracovává a koordinuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 



 zodpovídá za adekvátní chod svateb ze strany zámku, podílí se na marketingové a 
obchodní podpoře svateb  

 poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních 
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových 
sdruženích atd. 

 zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a 
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek 

 zajišťuje organizaci tradičních trhů a poutí a komunikaci s nájemci/stánkaři  
 pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích 

 
recepční – grafička(1/2 úvazek): Zuzana Dejmková 

 poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních 
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových 
sdruženích atd. 

 zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a 
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek 

 zajišťuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 
 pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích 
 zpracovává návrhy plakátů, pozvánek, spolupracuje na grafické vizualizaci a 

prezentaci Chvalského zámku 
 
recepční  (1/2 úvazek): Andrea Prošková, DiS.  

 poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních 
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových 
sdruženích atd. 

 zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a 
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek 

 zajišťuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 
 pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích 

 
správce budovy – Dalibor Beran do 30. 4. 2016, od 1. 5. 2016 Kamil Tatar 
technik – Ludvík Bouda 

 kontroluje objekt CHZ, průběžně zjišťuje nedostatky a závady při provozu budovy 
 zodpovídá za bezpečnostní systémy (EZS, EPS a kamerový systém) a průběžně 

kontroluje jejich provoz 
 vede průběžnou evidenci všech technických zařízení, sleduje a objednává revize 
 průběžně provádí práce na údržbě objektu, objednává servisní či úklidové služby 
 obsluhuje techniku na audiovizuálních a hudebních akcích 
 zajišťuje přípravu místností na pronájmy i výstavy, zabezpečuje pořádek ve všech 

prostorách zámku a přilehlém okolí 
 pomáhá při instalaci výstav a zajišťování akcí na CHZ 

 
 

dohoda o provedení práce - uklízečka 
 úklidové práce v interiéru historického objektu (kulturní památky) s vysokými nároky na 

památkovou ochranu 
 běžný úklid, včetně úklidu po společenských akcích 
 2x týdně úklid paušálně dle smlouvy, dále nárazově dle akcí 

 
 

 
 
 
 



 
6. Propagace a publicita 

  

 k základní informaci slouží stránky www.chvalskyzamek.cz. Webové stránky byly 
spuštěny v červnu 2012 a stále vykazují vysokou kvalitu a aktuálnost  
 

 na stránkách Chvalského zámku jsou odkazy na partnery a spolupracující subjekty 
 

 velký rozmach zaznamenala stránka Chvalského zámku na síti Facebook 
 

 Chvalský zámek pravidelně informuje o dění na zámku a připravovaných akcích v 
Hornopočernickém zpravodaji (dění, reportáže z akcí, vernisáží, výstav, komiks o 
víle Ohnivce) a v mnoha dalších periodikách 
 

 měsíční přehled akcí a výstav je zasílán do Kulturního přehledu PIS a výborně 
funguje komunikace na internetu, portály: www.cokdyvpraze.cz, www.cosdetmi.cz, 
www.kamsdetmi.cz, www.kudyznudy.cz, www.jedtesdetmi.cz, www.ententyky.cz, 
www.peknyden.cz, www.rodina.cz, www.novinky.cz, www.prazskypatriot.cz, 
www.praha.eu, www.prahavolnocasova.cz, www.praguecityline.cz, www.citybee.cz, 
www.pohadkar.cz atd. 
 

 příležitostně se objevovaly zprávy o akcích a výstavách i v dalších periodikách 
(např. Mladá Fronta Dnes, Pražský deník, Deník Právo, Naše Praha 9, 
Parlamentní listy, 24 hodin, Sluníčko, Mateřídouška a další) 
 

 Česká televize, hlavní zpravodajství: natočena reportáž z výstavy Ateliér Jiřího 
Trnky, odvysílána 20. 1. 2016. 
 

 Česká televize, pořad TamTam. Reportáž z výstavy Ateliér Jiřího Trnky, odvysílána 
4. 3. 2016. 
 

 pokračovali jsme ve spolupráci s některými rozhlasovými stanicemi (např. ČR 1, 
ČR 2, ČR 3, ČR Regina, ČR Vltava, Impuls, Blaník, Kiss 98, Bonton a Radio City).  
 

 využívána byla i placená propagace – např. ve svatebních bulletinech, PIS a na 
Rádiu City. 
 

 byl vydán stolní kalendář na rok 2017 To nejlepší z Horních Počernic, úspěšný 
prodej, fotografie občanů Horních Počernic 
 

 docházelo k pravidelnému výlepu letáků v HP i v okolních obcích, jež zajišťujeme 
vlastními silami (technik) 
 

 byla využívána možnost umístění reklamního banneru u zastávky Chvaly, kde jsou 
prezentovány stěžejní výstavy a akce Chvalského zámku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Stručný přehled příjmů a výdajů Chvalského zámku 
 

Chvalský zámek dělí příjmy na hlavní a doplňkovou činnost s dalším rozdělením na příjmy 
ze vstupného, z drobného prodeje na recepci, z pronájmů, z ostatních služeb (zpracování 
mezd pro školy) a z inzerce na Hornopočernický zpravodaj.  
    
    

  hlavní činnost 
doplňková 
činnost celkem 

Příjmy ze vstupného – na zámek 1 327 749,00 Kč           1 327 749,00 Kč 

Příjmy  - Čarodějnice 2015    427 588,00 Kč  427 588,00 Kč 

Příjmy z drobného prodeje      88 733,00 Kč 321 203,00 Kč 409 936,00 Kč 

Příjmy z pronájmů               203 124,00 Kč 203 124,00 Kč 

Dary      9 785,00 Kč  9 785,00 Kč 

Příjmy z ostatních služeb 41 188,00 Kč     476 519,00 Kč 517 707,00 Kč 

Příjmy z inzerce HPZ   282 203,00 Kč 282 203,00 Kč 

Příspěvek od zřizovatele 5 733 000,00 Kč         5 733 000,00 Kč 

Čerpání investičního fondu 242 048,00 Kč            242 048,00 Kč 

Čerpání fondu odměn 89 517,00 Kč              89 517,00 Kč 

Vypořádání DPH                        

Úroky                

Účelová dotace na výstavu      687 500,00 Kč           687 500,00 Kč 

Celkem 8 647 108,00 Kč 1 283 049,00 Kč 9 930 157,00 Kč 

    
Co se týče výdajů, níže základní přehled: 
Mzdové náklady 

 Náklady na energie 

 Ostatní provozní náklady 
 

  hlavní činnost doplňková činnost celkem 

Mzdové náklady (včetně DPP) 
3 396 317,00 

Kč 583 547,00 Kč 3 979 864,00 Kč 

Náklady na energie 456 450,00 Kč 50 099,00 Kč 506 549,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 
4 615 621,00 

Kč 484 647,00 Kč 5 100 268,00 Kč 

C e l k e m 
8 468 388,00 

Kč 1 118 293,00 Kč 9 586 681,00 Kč 

    

 
 
 
Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 
Hlavní činnost:    zisk 178 720 Kč před zdaněním 
Doplňková činnost   zisk 164 756 Kč před zdaněním 
 
Celkový zisk před zdaněním 346 496 Kč 
Celkový zisk po zdanění  343 476 

 
 
 



 

8. Výsledek hospodaření za rok 2016 

Náklady a výnosy hlavní činnosti 

      POLOŽKA UR Skutečnost  % 
     2 016 K 31. 12. 2016   
   

Nákladová část       
   50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 920 800 936 309 102 
   51 SLUŽBY CELKEM 1 574 300 2 100 264 133 
   52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 3 306 800 3 396 317 103 
           mzdové náklady 2 465 000 2 500 321 101 
            z toho: OON      270 000 188 158 70 
          zákonné sociální pojištění 749 800 791 588 106 
          zákonné sociální náklady 22 000 34 752 158 
          jiné sociální náklady 70 000 69 656 100 
   53 DANĚ A POPLATKY CELKEM 0 3 628   
   551 ODPISY 745 000 744 526 100 
   558 DDHM 50 000 33 072 66 
   Čarodějnice 425 000 461 925 109 
   Kalendář HP 85 000 58 717 69 
   HPZ 650 000 539 846 83 
   Pojištění, vypořádání DPH 0 193 784   
   

Náklady celkem 7 756 900 8 468 388 109 
     

  
  

   
Výnosová část       

   
60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ 1 492 000 1 895 043 127 

             vstupné 1 000 000 1 327 749 133 
             dary 7 000 9 785 140 
             kalendář HP 85 000 88 733 104 
             Čarodějnice  400 000 427 588 107 
             ostatní služby 0 41 188   
   64 Čerpání RF a FO 0 331 565   
   67 Příspěvek zřizovatele 5 814 900 5 733 000 99 
   67 Dotace na výstavu 450 000 687 500 153 
   

Výnosy celkem 7 756 900 8 647 108 111 
   

Hospodářský výsledek hlavní činnosti – zisk   178 720   
   

       
Náklady a výnosy doplňkové činnosti 

      POLOŽKA UR Skutečnost  % 
     2 016 K 31. 12. 2016   
   

Nákladová část       
   

50 Spotřebované nákupy celkem 176 200 385 036 219 
   51 Služby celkem 75 200 86 707 115 
   52 Osobní náklady 516 700 583 547 113 
    

         mzdové náklady 
 

370 000 421 289 114 
            zákonné pojištění 130 000 144 960 112 
            ostatní soc.náklady 16 700 17 298 104 
   



54 DPH a daň z příjmu 0 3 020   
   HPZ náklady na inzerci 70 000 59 983 86 
   Náklady celkem 838 100 1 118 293 133 
   

  
  

  
   

Výnosová část       
   Prodej zboží 100 000 321 203 321 
   Pronájmy 180 000 203 124 113 
   Zprac.mezd pro PO 440 000 474 320 108 
   HPZ inzerce 200 000 282 203 141 
   Sponzorské dary 0 0   
   Úroky 0 0   
   Ostatní služby 0 2 199   
   

Výnosy celkem 920 000 1 283 049 139 
   

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zisk    164 756   
     

 
    

   Celkový hospodářský výsledek před zdaněním   346 496   
   Daň z příjmu 

 
3 020   

   Celkový hospodářský výsledek po zdanění   343 476   
   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Závěrečné hodnocení 

 
Chvalský zámek v roce 2016 upevnil své postavení a realizoval nejprestižnější a 
nejvýznamnější výstavní projekt ve své dosavadní historii – výstavu Ateliér Jiřího Trnky 
na Chvalském zámku, kterou navštívilo 11 364 návštěvníků.  
 
Obliba Chvalského zámku vykazuje stále rostoucí trend a dosáhli jsme výborného PR na 
území celé Prahy i Středočeského kraje. Koncepce zaměření na rodiny s dětmi a školy se 
ukázala jako velmi šťastná, neboť naši návštěvníci jsou nám věrní, vracejí se a přibývají stále 
noví. V roce 2016 jsme dosáhli rekordní tržby ze vstupného. 
 
Rozšířili jsme naši nabídku pro školy i rodiny s dětmi o nové aktivity, veřejnosti nabízíme 
zajímavou přehlídku moderního umění v galerii, úspěch mají tradiční akce i trhy, občané si 
oblíbili námi pořádané soutěže a naše nabídka výstav i akcí je stále velmi kvalitní a pestrá. 
 
Široká nabídka výstav a akcí naší příspěvkové organizace oslovující všechny věkové 
kategorie dokazuje, že Chvalský zámek plní funkci nejen zábavnou, vzdělávací a 
společenskou, ale zároveň se již stal oblíbenou institucí celopražského významu.  
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