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Úvodní slovo ředitelky

Vážení přátelé, přátelé děčínského zámku a města Děčín
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2019. 

Ve funkci ředitelky organizace mám za sebou první půlrok práce pro příspěvkovou organizaci 
města Zámek Děčín. 
Zámek Děčín je bezesporu krásnou dominantou města a je důležité jej udržet v povědomí 
občanů města i turistů jako centra kultury a turistického cíle na severu Čech. 
Děčín je právem nazýván branou do Českého Švýcarska a zaslouží si obdiv pro své okolí a zázemí 
pro turisty, sportovce, účastníky pravidelných festivalů nebo právě návštěvy zámeckého areálu 
z celého světa.
V roce 2019 došlo v organizaci k větší personální obměně zámeckého týmu a já věřím, že se 
nám společnými silami podaří zámek v novém složení propagovat a nabízet tak, aby lákal k 
procházkám, k pracovním obědům i víkendům s rodinou a přáteli ještě více než doposud. 
Mou prioritou je oživení nabídky kulturního programu pro každodenní návštěvníky, zapojování 
škol do vzdělávacích programů a oslovení většího počtu mladých rodin s dětmi. S tím souvisí 
i zlepšení zámecké gastronomie v zahradách, vylepšení standardu ubytování v zámeckém 
apartmánu a nabídka služeb více na míru zákazníkovi, ať už se jedná o jednotlivce, snoubence, 
rodiny či fi rmy.
Přeji nám všem, abychom byli na zámek náležitě hrdí a propagovali jej jako výkladní skříň naše-
ho krásného města s odkazem na naše předky, kteří jej po staletí budovali a s poděkováním 
těm, kteří do něj přináší život a kulturu v současnosti.

V Děčíně dne 30.3.2020

Ing. Miroslava Poskočilová
ředitelka

2



1 Základní údaje o organizaci

Příspěvková organizace s názvem Zámek Děčín vznikla schválením zřizovací listiny ze dne 
1. 11. 2003. Zřizovatelem organizace je Statutární město Děčín.

Název organizace:  Zámek Děčín, příspěvková organizace 

Vznik organizace:  1. 1. 1992

Právní forma:   příspěvková organizace vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
   spisová značka Pr 731

Zřizovatel:   Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238
                     Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Sídlo:    Dlouhá jízda 1254/11, 405 02 Děčín
   IČ: 00078867, DIČ: CZ 00078867

Statutární orgán:  Ing. Miroslava Poskočilová, ředitelka

Řídící orgány:   Šárka Plachá, zástupkyně ředitelky, hlavní ekonom
                         Zdeněk Erneker, DiS., správce zámku
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2 Hlavní činnost

Zámek Děčín, příspěvková organizace je samostatnou organizací vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost. Organizace se podílí na rozvoji kulturního a společenského života ve 
městě Děčín a svou činností podporuje cestovní ruch celého regionu. Posláním je zajišťování 
kulturních a vzdělávacích programů pro širokou veřejnost, čímž ovlivňuje kulturní a společen-
ský život města i okolí a plní tak zároveň funkci reprezentativní.
Organizace spravuje areál zámku včetně přilehlých zahrad, Mariánské louky a kape sv. Jana 
Nepomuckého v Chrástu.

Hlavní předmět činnosti:

Průvodcovská a přednášková činnost
Kulturní programy
Zajišťování informační služby
Předprodej vstupenek na vlastní akce i pro další organizace
Pořádání výstav a přehlídek
Prodej upomínkových předmětů a jiného zboží
Ubytovací služby

2.1 Kulturní akce

2.1.1 Komentované prohlídky
Komentované prohlídky zámku provádí návštěvníky ve třech stálých okruzích. Nejnavštěvo-
vanějším okruhem je prohlídka s názvem Zlatá léta děčínského zámku, která v roce 2019 
měla 5x více návštěvníků než druhý okruh s názvem Návštěva u knížete Františka Thuna. Třetí 
zámecký okruh je veden částečně exteriérem zámku a vede přes barokní konírnu do kostela 
Povýšení sv. Kříže a v loňském roce jej prošlo 414 návštěvníků.
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Přehled počtu návštěvníků zámeckých okruhů za rok 2019
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2019 Zlatá léta  
děčínského 
zámku

Návštěva  
u knížete 
Fr. Thuna

Barokní perly 
děčínského 
zámku

Celkem 
návštěvníků

leden 245 5 - 250

únor 314 8 0 322

březen 435 97 0 532

duben 1482 218 0 1700

květen 2896 191 45 3132

červen 2418 314 27 2759

červenec 4280 1091 175 5546

srpen 4185 1214 91 5490

září 2069 351 31 2451

říjen 1527 206 0 1733

listopad 548 4 45 597

prosinec 390 0 0 390

Celkem 20789 3699 414 24902

Během celého roku byly do programu zámku zařazovány tematické prohlídky, dětské prohlíd-
ky, prohlídky zámeckého podzemí (rozšířené), Zámek jako kasárna (mimořádné prohlídky k 30. 
výročí sametové revoluce), Kouzlo Vánoc na zámku (vánočně laděné prohlídky zámku).

2.1.2 Výstavy na zámku
Dočasné výstavy v roce 2019:

Motýla jsem tu neviděl – kresby dětí z terezínského ghetta, určeno především školním 
skupinám. 

Zámek s vůní benzínu – výstava fotografi í na téma automobily a šlechta v českých zemích do 
r. 1945.

Léto se sochami – výstava soch v Růžové zahradě, ve spolupráci s městem Pirna.

Světlo pro svět – vernisáž výstavy žákovských prací, ve spolupráci s Gymnáziem Děčín a ZŠ 
Nativity.

Po stopách J. Stegla – výstava obrazů českých a německých malířů.

Vláčky, mašinky, koleje – výstava zahradní železnice pro malé návštěvníky.

Zdroj: Zpracováno ze systému Colosseum
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Stálé výstavy:
Děčínské hodinárium – stálá expozice časostrojů a hodin ve spolupráci s Českým
spolkem horologickým, dočasně nedostupná z důvodu opravy střechy.

Historické kočáry – stálá expozice historických kočárů v barokní konírně ve spolupráci 
s Poštovním muzeem.

2.1.3 Koncerty
Nabídka koncertů na zámku zahrnuje různé žánry pro všechny věkové skupiny publika. Kon-
certy jsou podle rozsahu a roční doby pořádány v sálech zámku, v kapli nebo v zámeckých 
zahradách.

V roce 2019 se na zámku uskutečnily tyto koncerty:
PER ASPERA AD ASTRA – koncert pěvecké sešlosti SaH a žáků teplické konzervatoře.
Velikonoční koncert ve spolupráci s Anděli bez křídel – M. Kasík (klavír), J. Vodička (housle) 
Děčínský pěvecký sbor – jarní koncert.
Tony Ackerman – vynikající americký kytarista, koncert ve spolupráci s Anděli bez křídel.
Dixieland v Růžové zahradě – malý letní festival dixielandových kapel z Děčína a okolí.
Žesťový kvintet hudby hradní stráže a Policie ČR – koncert v kostele Povýšení sv. Kříže.
Letní koncert klasické hudby – koncert mladých umělců z Čech a USA.
Vladimír Roubal – varhanní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže.
Matyáš Novák – tradiční Chopinovský klavírní koncert.
Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka – 18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.
Písňový koncert nejen pro seniory.
Smetanovo trio – benefi ční koncert pořádaný ve spolupráci s Anděli bez křídel.
1. adventní koncert – děčínská pěvecká sešlost SAH a hosté.
2. adventní koncert – benefi ční koncert pro Anděle bez křídel – účinkovala Capella Mariana.
Česko zpívá koledy – již několikátý ročník celorepublikové akce v období adventu.
hudební skupina Impira + žáci ZUŠ – 3. adventní koncert.
Guitar Arte Trio – 4. adventní koncert na zámku.

Žákovské koncerty:
Koncert žáků ZUŠ Děčín, Terezy Plešákové, absolventky brněnské Jamu, koncert posluchačů 
teplické konzervatoře, sboru Gymnázia Děčín, kapely YXES JOKE ze ZŠ Na Stráni, žáků hudeb-
ní školy K. Suchánka z Městské knihovny Děčín, sboru Sluníčko (NZDM Cinka), sborů z DDM 
Děčín.
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2.1.4 Zámecké trhy a ostatní společenské akce
V roce 2019 se na zámku konaly již tradiční akce jako byl 8. ročník zámeckého plesu, Historický 
trh májový s účastí přes 8 000 návštěvníků během jednoho víkendu a Slavnosti medu a vína.

2.2 Vzdělávací a zábavné programy pro školy a děti
Během celého roku jsme nabízeli školní programy určené základním a mateřským školám, 
celková návštěvnost byla 936 osob. O letních prázdninách byl tento program navštěvován i 
letními a příměstskými tábory. V lednu byla zahájena výstava Motýla jsem tu neviděl – kresby 
z terezínského ghetta přiblížily těžký život Židů v době Protektorátu. V březnu se připomíná Ev-
ropský den mozku, k tomuto výročí byla na děčínském zámku pořádána akce pro školy s náz-
vem Mozkohrátky, sestavená z plnění logických úkolů. V dubnu se dubnu se konal karneval v 
maskách a o Velikonocích mohly děti v Růžové zahradě hledat velikonoční vajíčka a zhlédnout 
loutkovou pohádku. Na konci dubna byl pro děti v jižních zahradách připraven program Čar-
odějnická maturita s plněním různých úkolů.



2019 Školní programy, 
akce pro školy, 
mozkohrátky

leden 47

únor 72

březen 260

duben 40

květen 164

červen 1253

červenec 39

srpen 66

září 107

říjen 53

listopad 566

prosinec 501

Celkem 3168
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O jarních a letních prázdninách Zámek Děčín opakoval oblíbenou dětskou prohlídku Za tajem-
stvím zámeckých dětí. V období letní sezony mohly jak děti, tak rodiče navštěvovat sklepení 
s Černým rytířem. Kromě toho se mohly zúčastnit Prázdninové stezky dobrodruha v zámeckých 
zahradách. Školní skupiny mohly v letní sezoně absolvovat Stezku malého dobrodruha či 
Stezku malého alchymisty. Dvojprogram divadýlka a prohlídky s komteskou pod názvem Za 
pohádkou na zámek proběhl tradičně na konci školního roku. 

Na podzim byla na zámku pořádána akce Tma přede mnou, tma za mnou, která žákům přib-
ližuje život osob se zrakovým handicapem. V období Vánoc mohly školní skupiny absolvovat 
Vánoční školní program, v němž se dozvěděly, jak Vánoce trávila hraběcí rodina Thunů. Na 
podzim byly zahájeny akce pro nejmladší návštěvníky zámku: výstava Vláčky, mašinky, koleje 
a cyklus oblíbených divadelních pohádek v podání Sváťova dividla.

Přehled počtu osob na školním 
programu v roce 2019

Zpracováno ze systému Colosseum.
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3 Vedlejší činnost

3.1 Pronájem svěřených prostor

3.1.1 Dlouhodobé pronájmy
Organizace dlouhodobě pronajímala prostory zámeckého areálu Oblastnímu muzeu Děčín 
a České obci Sokolské. K 28. 2. 2019 byla ukončena smlouva o pronájmu prostor pro Oblastní 
muzeum Děčín a k 20. 9. 2019 smlouva s Obcí Sokolskou. Stálým dlouhodobým nájemcem 
zůstává provozovatel restaurace Café Páv a Oblastní státní archiv.
Celkové výnosy z dlouhodobých pronájmů za rok 2019 jsou 109 tis. Kč

3.1.2 Krátkodobé pronájmy
Během celého roku se zámecký areál krátkodobě pronajímá za různým účelem: 
fi remní akce, výroční oslavy
kulturní akce organizované jiným pořadatelem
svatební hostiny
předávání maturitních vysvědčení
slavnostní události pro veřejnost 
soukromé oslavy v reprezentativních prostorách

Celkové výnosy z krátkodobých pronájmů za rok 2019 jsou 448 tis.Kč



10

3.2 Ubytovací služby 
Ke konci roku 2019 byl obnoven interiér a vybavení zámeckého apartmánu, který se nachází 
v bývalé jízdárně. Ubytování nabízí čtyřlůžkový apartmán a dvoulůžkový pokoj. Celkové výnosy 
za rok 2019 jsou 230 tis. Kč
Obsazenost apartmánu v roce 2019: 147 nocí
Obsazenost ve dvoulůžkovém pokoji v roce 2019: 171 nocí

3.3 Svatební obřady na zámku
V roce 2019 bylo na zámku uspořádáno celkem 39 svatebních obřadů. Nově jsou nabízeny 
i doplňkové služby jako svatební noc na zámku, svatební oblouk s aranžmá dle přání nevěsty 
a svatební potahy na židle k vytvoření slavnostnější atmosféry nejen během obřadu ale i na 
fotografi ích.

Svatby

Rok Počet Kč

2013 46 194 000
2014 64 250 000
2015 49 187 000
2016 51 196 000
2017 66 250 000
2018 44 160 000
2019 39 176 000
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3.4 Prodej upomínkových předmětů
Pokladna zámku nabízí k prodeji široký výběr suvenýrů. Mezi nejprodávanější patří turistické 
magnety, vizitky do turistického deníku, mince, pohlednice, drobná keramika, šperky a publik-
ace o zámku. Cílem je rozšířit nabídku publikací o městu Děčín a okolí Českého Švýcarska. 

3.5 Propagace a publicita
Zámek Děčín propaguje své akce a celkovou činnost organizace ve svém dvouměsíčním pro-
gramu formou tištěné skládačky, která je distribuována odběrním místům ve městě Děčín 
a okolí, plakáty ve vitrínách, v městských a soukromých institucích, inzercí v kulturním měsíční-
ku Enter a městském zpravodaji. Elektronickou formou je publicita zajištěna přes webové 
stránky, facebook, instagram a mailovou komunikaci. Dvouměsíční program je vydáván 
v nákladu 2000 ks / 2 měsíce, zámecký facebook má 4,6 tis. sledujících, náklad městského 
zpravodaje je 26 tis. výtisků 2x měsíčně. V okolí města je umístěno celkem 5 velkoplošných 
billboardů se zámeckými fotografi emi a pozvánkou na zámek.

Děčínský zámek je zařazen do celorepublikového programu Objevuj památky, má registrované 
dvě prohlídky jako certifi kovaný regionální zážitek v Českosaském Švýcarsku a je členem Des-
tinačního fondu agentury České Švýcarsko. Zámek Děčín spolupracuje s informačními centry, 
poskytovateli ubytování v okolí a organizacemi na podporu cestovního ruchu.



4 Údržba a obnova svěřeného majetku

Kromě běžné údržby zámeckého areálu a přilehlých pozemků byla v roce 2019 dokončena ob-
nova barokní výmalby čajového pavilonu v jižních zahradách, byly sejmuty sochy z balustrády 
Růžové zahrady k restaurování, byla provedena sonda k odkryvu zdi v Dlouhé jízdě a zajištěna 
výdřeva havarijního stavu glorietu. V měsících červenec–listopad probíhala výměna střešní 
krytiny části zámku, nátěr okenních rámů horolezeckou technikou a prořez dřevin na skalním 
masivu. Průběžně se během celého roku opravují podezdívky, natírají se dřevěné stavební části 
zámeckého areálu a kovové brány.
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5 Návštěvnost zámku

Za rok 2019 navštívilo zámecký areál a kapli sv. Jana Nepomuckého celkem 67 511 platících 
návštěvníků.

prohlíd-
ky

výstavy školní 
program

kultura trhy Růžová 
zahrada

Thu-
novská 
kaple

ostatní Celkem 
osob

28 946 1 877 2 263 3 683 8 447 20 477 300 1 518 67 511

Zdroj: Zpracováno ze systému Colosseum.
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Náplň práce Počet pracovníků

ředitelka 1

ekonom 1

správce zámku 1

kurátor sbírek 1

kulturně vých. prac. 1

grafi k 1

referent zahraničních 
vztahů

1 RP

marketing prac. 1 RP

pokladní, průvodce 2

referent majetkové 
správy

1

údržbář 2

zahradník 3

uklízečka 4, z toho 1 RP

celkem 20

15

6 Personální obsazení

dle náplně práce 

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 17.98 osob.

Během roku 2019 došlo k personálnímu přeobsazení pozic z důvodu výpovědi 6 zaměstnanců. 

1. 7. 2019 nástup nové ředitelky organizace

9. 7. 2019 ukončení PP  2 zahradníci

31. 8. 2019 ukončení PP kulturně výchovný pracovník

30. 9. 2019 ukončení PP účetní a kurátor sbírek, ředitelka a referentka majetkové správy

K 1.9. nastoupila na pozici kulturně výchovného pracovníka pokladní-průvodkyně, čímž se 
snížil počet pokladních ze 3 na 2 osoby, od 1. 10. nastoupil na částečný úvazek 0,4 kurátor 
sbírek a na plný úvazek účetní-ekonomka. 
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K 31. 12. 2019 jsou tři zaměstnankyně na rodičovské dovolené. 

b) dle struktury pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztah Počet pracovníků

Pracovní poměr – plný úvazek 24

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 3

DPP 71

DPČ 9

Na zkrácený úvazek 0,5 pracovala do 30. 9. referentka majetkové zprávy, která zajišťovala 
zároveň personální agendu organizace a grafi čka s úvazkem 0,8. Z důvodu zvýšené potřeby 
sjednoceného grafi ckého designu a tvorbě nových webových stránek, byl PP grafi čce od 
1. 11. navýšen na 1, od 1. 10. nastoupil nový kurátor mobilárních sbírek na úvazek 0,4 z důvodu 
prezenčního studia na vysoké škole.

Na DPP bylo zaměstnáno 71 zaměstnanců, jedná se převážně o studenty nebo seniory, kteří 
zajišťují komentované prohlídky zámku, herecké obsazení při představeních, obsluhu šat-
en, výběr vstupného na trzích. Dohody o provedení práce byly uzavřeny s průvodci zámku 
s odhledem na potřebu zaměstnavatele. 

Průměrná měsíční mzda 2018 2019 index

Celkem 26 645 27 047 1,01
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7 Hospodaření příspěvkové organizace

Hospodaření organizace se v roce 2019 řídilo určeným fi nančním plánem, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 13. 12. 2018, č. usnesení ZM 18 09 04 01. Tento fi nanční plán byl 
sestaven na základě skutečnosti za rok 2018 s ohledem na předpokládané změny v roce 
2019, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele 
průběžně aktualizován.

V roce 2019 organizace vykázala zisk ve výši 1 391 tis. oproti původně schválenému vy-
rovnanému rozpočtu Radou města Děčín pro rok 2019.

7.1 Ekonomické ukazatele

Výsledek hospodaření 2019

Náklady celkem 18 648 816,75

Výnosy celkem 20 039 864,60

+zisk/-ztráta 1 391 047,85
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7.2 Závazné ukazatele

Závazný ukazatel Skutečnost na konci roku 2019

Provozní příspěvek celkem 14 273 800,50

z toho: účelově vázaný na dotaci 
MMČR Šlechtické poklady

67 800,50

Objem prostředků na platy 7 308 005 

Investiční příspěvek celkem 0

z toho: účelově vázaný na účel 1 0

Přepočtený počet pracovníků 17,98

Hospodářský výsledek 1 391 047,85

Plánované tržby 5 700 000

Limit mzdových prostředků 6 800 000
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8 Závěr

Přejeme děčínskému zámku mnoho dalších úspěšných let a věříme, že spokojeným 
návštěvníkům budeme zámecké brány otevírat s pestrou nabídkou kulturního, zábavného 
i vzdělávacího programu. 


