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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAPSANÉM ÚSTAVU
 
1.1. Identifikační údaje účetní jednotky

Zakladatel

Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ: 00445151

Obchodní jméno

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú., sídlo Sněmovní náměstí 1/2,
767 00 Kroměříž, IČ: 08888434 (dále jen AZZ)

AZZ je právnickou osobou založenou dne 27. ledna 2020. Je zapsána do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou U 292/KSBR.

Předmět podnikání

 - správa národního kulturního a přírodního dědictví ve vlastnictví zakladatele, včetně zahrad

        a veřejných prostranství,

 -  správa památkových nemovitostí,

 -  správa uměleckých sbírek, péče a jejich rozvoj, včetně shromažďování uměleckých děl,

 -  údržba historických zahrad,

 -  zpřístupnění prostor a expozic,

 -  tvorba expozic a výstavnictví,

 -  pronájmy historických interiérů, společenských prostor a venkovních ploch,

 -  pořádání finančních sbírek, kulturní a ekologický fundraising,

 -  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

 -  zemědělské podnikání.

 Základní kapitál

                10 000 000,00 Kč
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První výroční zpráva nové organizace musí psát o začátcích, i když v našem případě jde 
o správu staletého majetku. Musí psát o převzetí historického sídla olomouckých biskupů 
a arcibiskupů od státu, vypršení smlouvy o služebnosti, založení nového subjektu pro 
správu památky UNESCO a šíření kulturního odkazu a tradic, o zajištění kontinuity správy, 
tedy o převzetí většiny stávajících zaměstnanců od Národního památkového ústavu,  
o zahájení činnosti v mimořádné situaci vzhledem k pandemii koronaviru, která kromě jiného 
zavírá kulturní památky, ale i o rozsáhlé rekonstrukci zámku a obnově vodního systému  
v Podzámecké zahradě, na něž se podařilo zajistit potřebné dotace. Musí zmínit i otevřený  
a vstřícný přístup k obyvatelům města Kroměříže a Zlínského kraje, pro něž zůstává Podzámecká 
zahrada bezplatně otevřená. Přispívá k tomu také podpis memoranda deklarujícího spolupráci  
s městem Kroměříž a Zlínským krajem v péči o Podzámeckou zahradu a v podpoře cestovního 
ruchu.

Historie mladé organizace je velmi krátká, ale plná událostí. Děkuji všem, kteří se na tomto 
díle podílejí, přeji mnoho zdaru v rozvíjení péče o cenný historický odkaz i v dalších letech  
a mnoho spokojených návštěvníků.             
               
                                                                                                                                    
           
           Jan Graubner      
             arcibiskup olomoucký  
               
               
   

2. SLOVO ARCIBISKUPA 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
ÚSTAVU

3.1. Představenstvo

Předseda správní rady Mons. Mgr. Josef Nuzík
Člen správní rady Mons. Jan Graubner
Člen správní rady Josef Kropáč

 
3.1.1. Statutární orgán

Ředitel Ing. Marek Kovář
Způsob jednání
Ředitel zastupuje zapsaný ústav ve všech věcech 
samostatně.
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3.3. Vznik Správy Arcibiskupského zámku  
a zahrad v Kroměříži, z. ú.

Arcibiskupský zámek Kroměříž je společně s Podzámeckou 
a Květnou zahradou od roku 1998 jedinou památkou ve 
Zlínském kraji, která je zapsána na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historické 
sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů bylo v roce 2015 
na základě restitučního zákona navráceno původnímu 
vlastníkovi – Arcibiskupství olomouckému. Po vypršení 
platnosti tzv. smlouvy o služebnosti, na jejímž základě 
zámek spravoval Národní památkový ústav, založilo 
Arcibiskupství olomoucké v lednu 2020 nový subjekt – 
zapsaný ústav Správa Arcibiskupského zámku a zahrad  
v Kroměříži. Do nového subjektu přešla ke dni 26. února 
2020 většina zaměstnanců zámku a Podzámecké zahrady. 
Právní forma zapsaného ústavu otevírá v působení 
organizace několik oblastí, které mají při správě svěřeného 
národního kulturního dědictví se světovým statusem 

klíčovou roli. V první řadě je kontinuita péče. Vzhledem 
 k tomu, že i v době před navrácením nemovitostí zámeckého 
komplexu bylo již od konce 20. století Arcibiskupství 
olomoucké vlastníkem inventáře a sbírek uložených na 
zámku, prakticky všechny zásadní projekty památkové 
obnovy, restaurování či badatelské a vzdělávací projekty 
probíhaly v součinnosti NPÚ, Arcibiskupství olomouckého 
a jím pověřeného správce, Muzea umění Olomouc. Většina 
vynaložených prostředků byla do památky směřována 
ze strukturálních fondů EU nebo fondů navazujících 
a vzájemná spolupráce byla vždy zásadní podmínkou 
úspěchu těchto projektů, ale zejména je podmínkou pro 
udržitelnost a další rozvoj těchto investic. Na druhém 
místě je to pak transparentnost hospodaření  a schopnost 
přijímat jak veřejné, tak nestátní formy podpory a veřejně 
prokazovat jejich účelné vynakládání.
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4. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
4.1. Memorandum o spolupráci při péči  
o památku UNESCO

Ochotu podílet se na péči o památku UNESCO, zejména 
Podzámeckou zahradu, stvrdili dne 8. července 2020 
podpisem memoranda olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta 
města Kroměříže Jaroslav Němec. Symbolem deklarované 
spolupráce se stala lípa srdčitá, kterou signatáři memoranda 

společně vysadili přímo v Podzámecké zahradě 2. října 2020.
Podzámecká zahrada je veřejnosti přístupná zdarma  
a celoročně plní mimo jiné funkci městského parku. Přitom 
náklady na provoz činí ročně cca 10 mil. korun. Je tedy 
přirozené, že se na jejím provozu a údržbě budou podílet  
i instituce, jejichž občanům slouží zahrada nejčastěji – město 
Kroměříž a Zlínský kraj. Všechny tři subjekty se zavázaly, že 
o konkrétním rozsahu spolupráce, která nemusí být jenom 
finanční, budou dále jednat.

 Podpis memoranda o spolupráci 07/2020    

Sázení lípy v Podzámecké zahradě  10/2020

4.2. Spolupráce a společné projekty  
s Muzeem umění Olomouc
Muzeum umění Olomouc je instituce zřízená 
Ministerstvem kultury České republiky, která spravuje 
více než 90 000 sbírkových předmětů z oblasti malířství, 
sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie  
a užitého umění. V rámci České republiky je MUO třetí největší 
institucí svého druhu co do počtu sbírkových předmětů. 
Kromě vlastních státních sbírek muzeum spravuje dalších  
cca 105 tisíc sbírkových předmětů Arcibiskupství olomouckého. 
Pro tento účel bylo v roce 2007 zřízeno Arcidiecézní muzeum 
Kroměříž, jehož detašované pracoviště se nachází přímo na 
zámku, kde spravuje veškeré sbírky instalované v Zámecké 
obrazárně, Staré knihovně a tzv. kabinetech, které tematicky 
představují jednotlivé okruhy arcibiskupských sbírek (zahradní 
kultura, hudba, mince a medaile, kresba a grafika). Kromě 
odborné správy sbírek (práce restaurátorské, konzervátorské, 
výstavnické, monitoring klimatických podmínek, instalace 
a deinstalace výstav) se muzeum věnuje také přípravě 
krátkodobých výstavních projektů, které však nemohly být  
v roce 2020 z důvodu protiepidemických opatření realizovány. 
 
Muzeum umění je nositelem četných projektů podporovaných 
státními, nebo evropskými zdroji a je klíčovým partnerem 
projektu IROP – Dědictví moci, slávy a štědrosti. V roce 
2020 MUO úspěšně požádalo v rámci tzv. „Norských fondů“ 
o podporu projektu rozsáhlé digitalizace arcibiskupských 
sbírek na zámku. Pro tento účel bude zřízeno samostatné 
pracoviště, které bude digitalizaci a prezentaci sbírek 
realizovat po dobu minimálně pěti let.
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4.2.1. Výstava 1673 | Kabinet pro biskupa
 
Díla slavných mistrů, jako jsou Tizian, van Dyck, 
Veronese, von Aachen, jejichž domovská obrazárna je  
v Arcibiskupském zámku Kroměříž, se na několik měsíců 
přestěhovala do galerie Arcidiecézního muzea v Olomouci 
na výstavu věnovanou sběratelství 17. století. Letopočet 
1673 není v názvu náhodou, v tomto roce totiž biskup Karel  
z Lichtensteinu-Castelcorna koupil od obchodníků z Kolína 
nad Rýnem Franze a Bernharda Imstenraedtových obrazový 
kabinet, který neměl na uměleckém trhu tehdejší střední 
Evropy obdoby. Zpřísněná proticovidová opatření přinutila 
pořadatele přesunout vernisáž do online prostoru. Milovníci 
starého umění si díky tomu mohou prohlédnout její záznam 
i se zasvěceným komentářem kurátora Miroslava Kindla na 
webu či sociálních sítích Muzea umění Olomouc.

Výstava obrazů ze Zámecké galerie v Arcidiecézním  
muzeu Olomouc 12/2020

4.3. Spolupráce s Národním památkovým 
ústavem

Signifikantní pro vznik naší společnosti je vztah s bývalým 
správcem, Národním památkovým ústavem. Přestože 
Arcibiskupství olomoucké z pozice vlastníka objektů 
stále vede spor se státem o právoplatnost nevydání Květné 
zahrady a zahradnického zázemí Podzámecké zahrady, ve 
věcech správy a péče o areál je možné plynule navázat díky 
naplňování dlouhodobých plánů péče a obnovy. Národní 
památkový ústav minimálně do roku 2022 na základě 
nájemního vztahu sídlí v prostorách prvního patra zámku, 
odborným dohledem se podílí na projektu z programu IROP. 
Pracovníci Územního odborného pracoviště v Kroměříži 
prezentují památkové hodnoty na společných turistických 
a vzdělávacích programech. Nelze opomenout aktivní roli 
NPÚ při tvorbě Management plánu památky UNESCO.  
V rámci zahradní péče jsme uzavřeli oboustranně výhodnou 
dodavatelskou smlouvu na produkci 36 tisíc letniček  
a trvalek pro ornamentální záhony, které NPÚ produkuje  
v Květné zahradě.

4.4. Spolupráce a společné projekty  
s organizacemi Arcibiskupství olomouckého
4.4.1. Duchovní osa Moravy

Olomoucká arcidiecéze již několik let prezentuje  
v rámci uceleného návštěvnického programu Duchovní osa 
Moravy svoje nejvýznamnější památky a umělecké sbírky. 
Součástí programu jsou historické objekty, které samy o sobě 
představují úctyhodný soubor architektur či uměleckých 
exponátů a jsou také branou poznání minulosti regionů, 
měst, krajiny, společenství, tradic a duchovních hodnot. 
V rámci tohoto programu mohou milovníci památek  
a umění navštívit kromě Arcibiskupského zámku a zahrad  
v Kroměříži také Arcibiskupský palác a Arcidiecézní 
muzeum v Olomouci a získat tak kompletní přehled  
o rozsahu aktivit olomoucké arcidiecéze zahrnující veškerou 
výstavní, edukační, publikační a prezentační činnost. 
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Prostřednictvím památek a uměleckých sbírek se mohou 
návštěvníci seznámit s více než tisíciletým kulturním  
a duchovním vývojem podstatné části Moravy.

4.4.2. Školy
Arcibiskupství olomoucké je zřizovatelem tří škol se sídlem 
v Kroměříži – Arcibiskupského gymnázia, Církevní základní 
školy a Střední odborné školy sv. Jana Boska. 

 Praxe studentů SOŠ sv. J. Boska

Pro studenty gymnázia jsme připravili zájmový kroužek 
průvodce po památkách, jehož nejlepší absolventi budou 
mít možnost provázet v Arcibiskupském zámku. Pedagogové 
gymnázia i církevní základní školy využívali v měsíci září 
možnosti venkovní výuky v areálu zámku a Podzámecké 
zahrady, kde pro ně pracovníci AZZ připravili čtyři 
improvizované venkovní učebny.

Venkovní výuka studentů AG v Podzámecké zahradě                           

                        Venkovní výuka žáků CZŠ v podloubí zámku

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad navázala úzkou 
spolupráci zejména se SOŠ, která od roku 2018 nabízí 
vzdělání v oboru zemědělství, lesnictví a zahradnictví. 
Budoucí zahradníci v rámci školní praxe pomáhali např. 
se stříháním stromů a keřů, úklidem letničkových záhonů  
a zúčastnili se prezentace školy v rámci Víkendu otevřených 
zahrad.
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4.4.3. Církevní firmy
Během roku 2020 navázala Správa Arcibiskupského zámku 
a zahrad spolupráci s dalšími organizacemi zřizovanými 
Arcibiskupstvím olomouckým, ať už se jedná o Arcibiskupské 
lesy a statky, díky nimž znovu vyšel knižně Deník ku zkoušce 
lesotechnické s předmluvou Ing. Martina Krčmy, Statek 
Chropyně, který nám zapůjčuje zemědělskou techniku 
a skladovací prostory, Kristýn služebník nám pomohl  
s převodem smluv týkajících se telekomunikačních služeb, 
pojištění a energií.

Pro oficiální akce pořizujeme špičková přírodní vína od 
sesterské společnosti Arcibiskupské zámecké víno, jejíž 
historie sahá až do 13. století, a cateringu od Zámecké 
kavárny a vinárny, která nabízí od července 2020 lokální 
produkty přímo na nádvoří Arcibiskupského zámku.

4.5. Spolupráce s dodavateli zahradní techniky
Pro údržbu tak rozsáhlého krajinářského parku, jakým 
je Podzámecká zahrada, je vybavení kvalitní zahradní 
technikou zásadní. Jsme velmi rádi, že se v péči o památku 
UNESCO můžeme spolehnout na spolupráci s dodavateli 
zahradní techniky a nářadí, firmami SECO Industries, s.r.o., 
Fiskars a Zálesí.

Testování sekaček SECO Group

Arcibiskupské sklepy zámeckého vína Kroměříž
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SECO Industries každoročně zapůjčuje zdarma zahradní 
techniku na údržbu trávníků. V roce 2020 se jednalo o stroje 
Starjet P6 PRO 124, Goliath GC XX 26 4 x 4, Goliath GC XX 
26 4 x 4. Firma Fiskars každoročně podporuje zahradníky tím, 
že jim věnuje drobné ruční nářadí zdarma. Již několikátým 
rokem funguje s firmou i spolupráce při projektech,  
u kterých je potřebné větší množství ručního nářadí, které 
nám Fiskars na akci zapůjčí. Jedná se např. o zimní řez keřů 
(ruční i pákové zahradnické nůžky pro studenty, kteří byli 
v řezu školeni), prezentaci výsadby letničkových záhonů 
v rámci Víkendu otevřených zahrad (sázecí lopatky pro 
dobrovolníky a studenty, kteří při výsadbě pomáhali) či 
podzimní úklid listí (hrábě, zahradní koše).

Školení obsluhy zahradní techniky s firmou Zálesí

4.6 Úřad práce a probační služba 

V roce 2020 jsme ve spolupráci s úřadem práce zaměstnali 
v  Podzámecké zahradě dva pracovníky dlouhodobě 
evidované na Úřadu práce v  rámci Operačního programu 
Zaměstnanost financovaného z  Evropského sociálního 
fondu. Tito pracovníci vykonávali úklidové práce a pomocné 
práce v  zahradě. Další dvě pracovnice jsme zaměstnali 
v rámci programů Záruky pro mladé ve Zlínském kraji 
(dokumentátorka) a Péče a příležitost ve Zlínském kraji 
(administrátorka). Na základě spolupráce s  Probační  
a mediační službou České republiky jsme poskytli čtyřem 
klientům možnost odpracovat si výkon trestu. Jednalo se 
převážně o pomocné práce v Podzámecké zahradě.

Praxe studentů SOŠ sv. Jana Boska
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4.7. World Heritage Journeys

Projekt World Heritage Journeys je unikátní platformou 
zaměřující se na cestování po nejautentičtějších 
památkách UNESCO na světě. Tyto památky nejen 
propaguje, ale zprostředkovává cestovatelům zážitky 
jejich návštěvníků, doporučení místních a také názory 
odborníků National Geographic. Arcibiskupský zámek  
a zahrady v Kroměříži jsou součástí tohoto projektu jako 
jedna ze dvou památek v České republice. Prohlédnout si zde 
lze nejen poutavé fotografie oficiálně přístupných prostor, ale 
také skrytá zákoutí, místní tradice či pověsti a legendy spojené 
jak se zámkem samotným, tak s oběma kroměřížskými 
zahradami a blízkým okolím. Do projektu se přitom mohou 
zapojit i samotní návštěvníci, a to prostřednictvím svých 
vlastních fotografií, jejichž sdílením na Instagramu pod 
hashtagem#kromerizcastle se zapojují do tvorby obsahu 
samotných webových stránek World Heritage Journeys  
a mohou tak ostatním cestovatelům nabídnout vlastní  
a originální pohled na světové památky.

5. SPRÁVA ZÁMKU
5.1. Projekt Dědictví moci, slávy 
       a štědrosti – IROP

Tato etapa plánovité obnovy Areálu se začala psát v roce 
2015, kdy začalo postupné navracení nemovitých částí areálu 
zahrad a zámku v Kroměříži. Postupně byla navrácena 

Biskupská mincovna, sýpka i další objekty a na přelomu let 
2017/2018 i Podzámecká zahrada a budova zámku. Součástí 
vzájemných dohod o podílu státu na správě těchto objektů byla 
i dohoda o spolupráci na projektu IROP s názvem Dědictví 
moci, slávy a štědrosti, jehož nositelem je Arcibiskupství 
olomoucké. Národní památkový ústav spolu s Muzeem 
umění jsou jeho odbornými partnery. Projekt ideově vychází 
z generelu obnovy areálu z roku 2009 a plynule navazuje na již 
realizované kroky obnovy areálu. Projekt zahrnuje tři klíčové 
aktivity – revitalizaci Podzámecké zahrady, rekonstrukci  
tzv. Mlýnské brány a obnovu vybraných částí zámku.  
V případě Podzámecké zahrady se projekt věnuje 
životním funkcím zahrady – tedy vodnímu systému 
a obnově klíčových historických objektů. V rámci obnovy 
vodního systému dojde k odbahnění a zpevnění břehů 
všech rybníků a vodních toků, včetně repase či výměny 
technických prvků, jako jsou stavidla, požeráky apod.  
a znovuvybudování již zaniklých prvků, např. umělých peřejí 
na tzv. Mlýnské strouze. Důležitou součástí prací v zahradě 
bude také stavební obnova či restaurování vybraných 
objektů zahradní architektury. Bezesporu nejvýznamnější  
z nich je Pompejská kolonáda tvořící pohledovou dominantu 
jedné z hlavních cest v zahradě. Samotná kolonáda je 
vážně staticky narušena, fontána tvořící její součást již léta 
nefunkční a kaskáda původně odvádějící vodu z fontány 
do Želvího rybníčka zcela zanikla. Z drobnějších objektů  
v zahradě pak je možno zmínit ptačí voliéru v Pavím 
dvoře či Trámový pavilon u Divokého rybníka (podrobněji  
v kapitole 6.2). V současné době byla dokončena prováděcí 
dokumentace ke všem částem projektu a v nejbližší době 
budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých 
součástí projektu. Aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího 
využití prostředků, rozhodl se zadavatel rozdělit projekt na 
několik zakázek. Jako první byla zahájena obnova vodního 
systému Podzámecké zahrady, následně zadána zakázka na 
stavební obnovu zámku a Mlýnské brány a zcela samostatně 
pak budou zadávány restaurátorské práce či dodávky 
specifických prvků jako např. osvětlení zámecké galerie či 
realizace nových expozic. Celý projekt by měl být dokončen 
v roce 2022.

Kromerizcastle Foto Markéta Hradilová
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5.1.1. Mlýnská brána
Věž Mlýnské brány byla původně součástí městského 
opevnění. Později byla s budovou zámku propojena 
majestátním portikem a oba tyto objekty sloužily jako kasárna 
arcibiskupské gardy. Když ve 20. století budovy ztratily svou 
funkci, byla do vstupní části brány vestavěna trafostanice  
a zbytek objektu se tak stal v podstatě nevyužitelným.  
V rámci realizace projektu dojde k celkové stavební 
rekonstrukci objektu včetně vymístění trafostanice a vznikne 
zde zcela nová a návštěvnicky jistě atraktivní expozice Muzea 
arcibiskupské gardy. Hlavním projektantem obnovy je  
Ing. arch. Vanda Štěpánová, dodavatelem stavebních prací je 
firma Navláčil, s. r. o. V roce 2020 byly realizovány zásadní 
interiérové práce, odvlhčení budovy a byl stavebně připraven 
přesun trafostanice zámku.

5.1.2. Zámek včetně Obrazárny
Těžiště celého projektu je ale soustředěno na budovu  
a vybavení samotného Arcibiskupského zámku, jeho 
prezentaci a interpretaci ve smyslu barokního knížecího 
sídla. Přestože celkové náklady projektu dosahují výše 
246 mil. Kč, není možno obnovu zámku, vzhledem  
k jeho velikosti, pojmout komplexně. Cílem projektu je 

proto jednak vyřešit některé technické problémy objektu 
(např. havarijní stav části krovu i střešní krytiny či špatný 
stav dlažby v nádvoří), ale také zlepšit provozní zázemí 
zámku mimo jiné prostřednictvím rozšíření a vybavení 
depozitářů, konzervátorské dílny či zřízením digitalizačního 
pracoviště, a zejména pak zatraktivnit prohlídkové okruhy 
zámku díky dílčím stavebním úpravám a restaurování 
vybraných částí interiérů, včetně zpřístupnění dalších 
prostor. Generálním projektantem je studio Transat 
Architekti pod vedením arch. Petra Všetečky. Generálním 
dodavatelem stavby se stala na základě veřejné soutěže 
firma Navláčil, s.r.o. V roce 2020 započaly obnovní práce 
interiérů (zámecká kaple a sakristie, výstavní chodby 
prvního a druhého patra, rozvody slaboproudých 
instalací) a byla zahájena rekonstrukce krovů spojená  
s výměnou střešní krytiny. Pro manipulaci materiálem byl na 
nádvoří postaven cca 40 m vysoký jeřáb.Stavba zídky u Mlýnské brány

Odkrytá podlaha v obrazárně

14



5.2. Dotace Ministerstva kultury

V roce 2020 byly ve prospěch Arcibiskupského zámku 
a zahrad realizovány Arcibiskupstvím olomouckým dva 
projekty dotované Ministerstvem kultury ČR.

5.2.1. Aktualizace Management plánu kulturního 
statku Zámek a zahrady v Kroměříži

Náklady na projekt: 232 320 Kč

Poskytnutá dotace: 52 %

Zahrady a zámek v Kroměříži, památka UNESCO, musí 
splňovat podmínky a pravidla vyplývající z mezinárodních 
dohod, mezi která patří i vytvoření tzv. management plánu, 
tj. rámce opatření vedoucích k ochraně, zlepšení a zajištění 
udržitelného rozvoje památky UNESCO.

Plán se standardně aktualizuje po pěti letech. Z důvodu 
restitučního řízení bylo rozhodnuto o odložení této 
aktualizace na dobu po jeho ukončení. Z pohledu naplnění 
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi č. 428/2012 Sb. bylo toto řízení ukončeno dne 
3. ledna 2017. Byla uzavřena dohoda o vydání věcí a následně 
smlouva o služebnosti NPÚ, na základě které zajišťuje NPÚ 
řízení Management plánu památky UNESCO pro všechny 
integrální části statku, včetně částí v majetku Arcibiskupství 
olomouckého. Na základě této povinnosti NPÚ realizovalo 
analytickou část MP v roce 2019. Návrhovou část již jako 
zadavatel realizovat nemohl, jelikož smluvní vztahy byly 
ukončeny ke dni 25. února 2020 (datum vlastnického předání 
většinové části statku). Na základě jednání řídící skupiny 
statku převzalo Arcibiskupství olomoucké, jakožto majoritní 
vlastník památky UNESCO, roli zadavatele MP tak, aby bylo 
možné započatý projekt dokončit.

Arcibiskupství olomoucké převzalo po vzájemné dohodě 
taktéž závazky NPÚ vůči dokončení projektu a přistoupilo 
na dodavatelské podmínky s firmou EKOTOXA, 

která zpracovávala Analytickou část MP. Spolupráce  
s dodavatelskou firmou byla v rámci smluvních podmínek 
naplněna.

Projekt spravovala Řídící skupina světové památky. Na 
zřízení Řídící skupiny statku se dohodli vrcholní zástupci 
spolupracujících subjektů na společném jednání dne  
30. května 2019, první ustavující schůze proběhla 25. září 2019 
za účasti delegovaných zástupců Arcibiskupství olomouckého, 
Zlínského kraje a Národního památkového ústavu  
a Klubu UNESCO. Zástupci Města Kroměříž se účastnili 
jednání jako přizvaní hosté (delegování řádného zástupce 
neschválila Rada Města Kroměříže). V rámci této skupiny 
byly již připomínkovány a odsouhlaseny výstupy Analytické
části MP. Důležitým mezníkem pro fungování řídící skupiny 
byl podpis Memoranda o spolupráci mezi Arcibiskupstvím 
olomouckým, Zlínským krajem a městem Kroměříž ze 
dne 8. července 2020, jehož součástí je závazek k aktivní 
spolupráci na management plánu památky (čl. III, odst. 3)  
a způsob jmenování zástupců do řídící skupiny (čl. III.,  
odst. 2) ze strany jeho signatářů.

Řídící skupina statku světového dědictví Zahrady a zámku 
v Kroměříži je tedy složena ze členů, kteří jsou delegováni 
jakožto zástupci rozhodných vlastníků této památky, dále 
obce a kraje, na jejichž území se památka podle odstavce 1 
nachází, zástupci místně příslušných orgánů památkové péče 
a památkového ústavu a zástupce Klubu UNESCO Kroměříž. 
Proces delegování členů řídící skupiny k datu 8. prosince 
2020 stále probíhá, jeho průběh je ovlivněn průběhem 
epidemie COVID-19.
 
Řídící skupina se scházela podle potřeby, zejména za 
účelem analýzy podkladů, doplňování aktuálních informací  
a řízení procesu vzniku Návrhové části management plánu. 
Účastníci dodávali návrhy jednotlivých opatření, které byly 
postupně shromažďovány a systematizovány. Na fyzických 
i virtuálních setkáních byla opatření konfrontována  
v týmové diskusi a formalizována. V závěrečné fázi 
dodavatelská firma EKOTOXA sestavila nejprve pracovní 
verzi MP, kterou po připomínkování jednotlivými členy 
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řídící skupiny finalizovala k odevzdání. Proběhla tři řádná 
setkání (25. září 2019, 26. června 2020 a 2. října 2020) a 
jedno setkání formou videokonference 6. listopadu 2020.
 
5.2.2. Analýza rizik a zabezpečení objektu měkkého 
cíle napadení
 
Náklady na projekt: Analýza rizik 349 000 Kč
 
Výcvikový manuál 199 500 Kč
 
Poskytnutá dotace: 100 %

Arcibiskupství olomoucké (AO) žádalo v rámci dotačního 
programu na poskytnutí prostředků na:
a) zpracování analýzy rizik a ochrany objektu,  
b) zpracování výcvikového manuálu, shrnujícího výsledky 
analýz a zakotvující scénáře postupu personálu při reakci na 
pravděpodobné typy bezpečnostně nestandardních situací 
(hromadného napadení osob). Žadatel AO v tomto směru  
v době žádosti o dotaci disponoval jen omezenými 
odbornými personálními kapacitami. Celkovou koordinací 
projektů pro návrh a realizaci opatření ochrany měkkých cílů 
na objektu byl pověřen přímo zaměstnanec správy zámku  
a AO od dotovaného místa manažera a administrátora pro 
rok 2020 upustila. Klíčovým faktorem pro toto rozhodnutí 
byla protipandemická nařízení vlády pro potlačení nákazy 
virem COVID-19 v období III.–XI., na základě kterých 
bylo AO omezeno shromažďování osob a cestování  
v rámci plánovaných koordinačních schůzek a odborných 
školení, které byly cílem tohoto projektu, resp. náplní práce 
zřízeného manažera. Na druhou stranu se uvolnila pracovní 
kapacita řídících pracovníků správy z důvodů zásadního 
omezení návštěvnického provozu Arcibiskupského zámku 
 v Kroměříži, práce na projektu byla adresná a efektivní.
Správa zámku neměla dosud žádný materiál, který by 
poskytoval podklad pro adresná technická opatření 
ochrany měkkých cílů, plán pro další rozvoj. Proto realizace 
projektu je pro další fungování organizace zásadní.  
I přes výrazné zkrácení doby realizace v důsledku opatření 

COVID-19 se podařilo ve spolupráci ŘVP a externího 
dodavatele díla vyhodnotit stávající úroveň ochrany  
a definovat přiměřená opatření k jejímu zvýšení, vytvořit 
rámcovou kalkulaci. Do vyhodnocení i návrhu doporučení 
byl zapojen formou konzultací a samostatných úkolů široký 
okruh vedoucích pracovníků zámku, externí dodavatel využil 
a v závěrech analýzy dostatečně zužitkoval nejaktuálnější 
podmínky objektu, technické, technologické i empirické 
vybavení zámku a jeho personálu. Výsledná doporučení 
budou dále využita pro zdokonalení mechanických zábran 
a kontroly vstupů, dohledových systémů, poplachových 
systémů a EPS. Formou interních směrnic bude na základě 
tohoto vyhodnocení moci být upraven organizační řád 
objektu a zavedena důležitá režimová opatření. Výsledky 
projektu tak zásadním způsobem budou ovlivňovat 
rozhodování vedení v této oblasti, plánování zdrojů  
a prostředků, včetně zapojení do investičních etap programu 
MKČR.

5.3. Návštěvnická sezona
 
V roce 2020 byly v Arcibiskupském zámku pro návštěvníky 
otevřeny čtyři prohlídkové trasy – Reprezentační sály, 
Zámecká obrazárna, Sala terrena a Zámecká věž. Uvedené 
okruhy si bylo možné prohlédnout i v rámci sloučených 
tras VIA RESIDENTIA (Reprezentační sály a Zámecká 
obrazárna) a VIA MAXIMA (všechny čtyři trasy). V sezoně 
2020 zámkem provázelo celkem 11 externích průvodců a na 
pokladně vypomáhalo pět brigádníků.

Začátkem roku 2020 byly vytvořeny nové webové stránky, 
které od počátku počítaly s implementováním online 
rezervačního vstupenkového systému. Ten byl spuštěn ve 
druhé polovině května a jeho potenciál se osvědčil zvlášť  
v době epidemie, kdy se maximum operací přesunulo do 
online prostředí.
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5.4. Svatby 

Pro svatební obřady na zámku je využívána reprezentativní 
sala terrena, která je vyzdobena výjevy z antické mytologie, 
a Podzámecká zahrada, kde se mohou svatby konat na 
třech místech – na louce u Chotkova rybníka, pod platany 
u Pompejské kolonády a u Colloredovy kolonády. V roce 
2020 podléhaly svatební obřady řadě omezení, která 
stanovila např. maximální počet hostů či povinnost nosit 
roušky pro všechny svatebčany. Proto se většina snoubenců, 
kteří se zajímali o možnost svatebního obřadu na zámku  
a v Podzámecké zahradě, rozhodla odložit svatbu na pozdější 
termíny. Svatební slib v našich prostorách si i přes tato 
omezení v roce 2020 dalo 13 párů.  Ke svatebním obřadům 
je nabízena také květinová výzdoba z dílny zahradnic 
Podzámecké zahrady.

květen červen červenec srpen září říjen celkem

Reprezentační sály 278 2 966 8 363 8 935 3 910 147 24 599

Sala terrena  48 647 2 315 1 975    730       9 5 724

Zámecká obrazárna 103 1 219 3 426 3 564 1 242       0 9 554

Věž 284 1 969 5 933 6 070 2 083 130 16 469

Celkem 713 6 801 20 037 20 544 7 965 286 56 346

Svatebně vyzdobená Sala terrena – 08/2020

5.3.1. Návštěvnost 2020
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5.5. Dopady Covidu

Celosvětová epidemie viru SARS-CoV-2 se neblaze 
projevila na hospodaření naší správy. Protiepidemická 
opatření vlády ČR posunula zahájení návštěvnických 
služeb až na druhou polovinu května, a stejně tak zkrátila 
sezónu o celé podzimní období a vánoční svátky. Jelikož se 
jednalo o první sezónu v nové správní formě, je srovnání 
s minulými sezónami zatíženo změnou provozních 
podmínek. Přesto je možné objektivně vyhodnotit vzniklé 
ztráty. Prakticky nebyl realizován běžný servis pronájmů za 
účelem soukromých i veřejných akcí, jako jsou konference, 
rauty, koncerty, maturity. Byla odvolána nebo přesunuta  

filmování v zámeckých interiérech i exteriérech v hodnotě 
téměř 2 mil. korun. Uskutečnila se odhadem jedna čtvrtina 
předpokládaných svatebních obřadů. Ztráty návštěvnického 
provozu – viz souhrnná tabulka. V posledním čtvrtletí 
roku 2020 se výkonný ředitel Ing. Martin Krčma zapojil 
do přípravného výboru Asociace nestátních otevřených 
památek (ANOPA), která by měla začít účinně hájit zájmy 
tohoto segmentu hospodářství a cestovního ruchu, zejména 
v nastalé pandemické situaci (asociace byla založena na 
kroměřížském zámku v únoru 2021).

                   Hospodářské ztráty v důsledku COVID-19 - srovnání 

Návštěvnost 2019/2020 (počet návštěvníků) 79 280 / 56 350

Ztráta tržeb vstupné 2019/2020 (Kč) - 2 751 600

Ztráty ostatní 2019/2020 (Kč)

Z toho:

-2 200 000

1) Akce (koncerty, slavnosti apod. – výnos v Kč) -250 000

2) Svatby (počet/ výnosy v Kč) -28 / -200 000

3) Krátkodobé pronájmy (Kč) -1 750 000

4) Dlouhodobé pronájmy (Kč) 0
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Vzhledem k nařízením vlády vydaným v souvislosti  
s epidemií COVID-19 nebylo možné turistickou sezonu 
zahájit Poutními dny týden před Velikonocemi, jak je na 
zámku obvyklé. Poměrně dlouhou dobu nebylo jasné, kdy 
budou restrikce alespoň částečně uvolněny, kdy a za jakých 
podmínek bude možné památky pro veřejnost otevřít. 
Proto jsme se po konzultaci s Krajskou hygienickou správou 
rozhodli ihned, jakmile to bylo možné, otevřít zámek  
v galerijním režimu. Návštěvníci tak měli po dva víkendy 

(16.–17., 23.–24. května) výjimečnou příležitost projít 
si téměř celý zámek bez průvodce a nahlédnout i do 
zákoutí, kterými se běžně neprovází. Trasa začínala v Sala 
terreně se vstupem z Podzámecké zahrady a vedla přes 
Reprezentační sály, Zámeckou obrazárnu, Starou knihovnu 
až na ochoz Zámecké věže a setkala se s opravdu velkým 
zájmem veřejnosti, a to i přesto, že bylo potřeba po celou 
dobu dodržovat přísná hygienická opatření. Akci navštívilo 
celkově 3213 návštěvníků.

Zahájení sezony za zpřísněných protiepidemických opatření

5.6. Populárně naučné a společenské akce
5.6.1. Od Apollona až k nebi – otevření zámku  
            v galerijním režimu
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5.6.2. Koncerty klasické hudby

Z původně nasmlouvaných koncertů bylo v roce 2020 možné 
odehrát pouze zlomek. Většinu z nich zhatila protiepidemická 
opatření či nemožnost zahraničních umělců přicestovat. 
Jsme rádi, že se podařilo uspořádat alespoň dva koncerty  
v Zámecké obrazárně, byť v odloženém termínu.  
S programem Hudebníci na cestách – mezi Prahou a Vídni 
se 4. srpna představili v Německu žijící americký pěvec  
a loutnista Joel Frederiksen, loutnista Jan Čižmář, sopranistka 
Alena Hellerová a flétnistka Marta Kratochvílová. Hudební 
pedagog a vynikající loutnový sólista Jan Čižmář vystoupil na 
zámku ještě 28. srpna 2020, kdy v samostatném recitálu zahrál 
skladby z nového alba CODEX JACOBIDES. Dobrovolný 
výtěžek koncertů putoval na sbírkový účet zřízený organizací 
Czech National Trust, o.p.s. ve prospěch restaurování 
hudebního archivu Arcibiskupství olomouckého.

5.6.3. Středy s odborníky

V  závěru sezony se i přes přetrvávající protiepidemická 
omezení podařilo zorganizovat 3.  ročník cyklu Středy 
s  odborníky, který je zaměřen na prezentaci a popularizaci 
práce specializovaných profesí – pracovníků, kteří přímo 
pečují o sbírkové předměty, případně se starají o každodenní 
chod zámku, jeho údržbu a obnovu. Vzhledem k  tomu, 
že garanti jednotlivých prohlídek realizovali tuto činnost 
v  souvislosti s  výkonem svého povolání, byly zpoplatněny 
za snížené vstupné. Na jednu stranu totiž přinášely určitou 
exkluzivitu (např. podívat se i tam, kam se běžně návštěvník 
nedostane), na druhou stranu nezprostředkovávaly z hlediska 
rozsahu celou prohlídkovou trasu jako klasická prohlídka 
s průvodcem. Aby byla účast na prohlídkách relevantní pro 
obyvatele Kroměříže a okolí, čas jejich zahájení byl stanoven 
na 17:00 h a této možnosti využilo v sezoně 2020 celkem 106 
návštěvníků.
Během šesti týdnů se průvodci netradičními prohlídkami 
stali knihovník Bc. Cyril Měsíc (MUO), kurátor sbírky 
starého umění Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D. (MUO), manažer 
vodohospodářských staveb Ing. Jakub Kincl (Kavyl), stavební 

historik Mgr. Jan Štětina (NPÚ – ÚOP Kroměříž), ředitelka 
muzea Mgr. Martina Miláčková (Muzeum Kroměřížska), 
výkonný ředitel Ing. Martin Krčma (AZZ) a restaurátorka 
Mgr. art. Eliška Sklenářová (MUO).

Středy s odborníky – obrazárna M. Kindl                                    

                      Mlýnská brána J. Štětina

Hospodářské ztráty v důsledku COVID-19 - srovnání 2019/2020
Návštěvnost 2019/2020 (počet návštěvníků) 79 280 / 56 350
Ztráta tržeb vstupné 2019/2020 (Kč) - 2 751 600
Ztráty ostatní 2019/2020 (Kč)

Z toho:

-2 200 000

1) Akce (koncerty, slavnosti apod. – výnos v Kč) -250 000
2) Svatby (počet/ výnosy v Kč) -28 / -200 000
3) Krátkodobé pronájmy (Kč) -1 750 000
4) Dlouhodobé pronájmy (Kč) 0
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V pátek 11. prosince 2020 byla na nádvoří Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži odhalena pamětní deska připomínající 
pobyt vynikajícího historika, heraldika, genealoga  
a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje 
Paprockého u dvora olomouckého biskupa Stanislava 
Pavlovského. Slavnostního odhalení pamětní desky se 
zúčastnili Mons. Antonín Basler, biskup olomoucký, 
generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella 
Wołłejko-Chwastowiczová, zástupce nadace Silva Rerum 
Polonarum Krzysztof Czajkowski, prof. Aleš Zářický, 

prorektor Ostravské univerzity a starosta Města Kroměříže 
Mgr. Jaroslav Němec. Pamětní deska byla financována 
Ministerstvem kultury, národního dědictví a sportu Polské 
republiky, díky vydatné podpoře Generálního konzulátu 
Polské republiky v Ostravě ve spolupráci s Nadací Silva 
Rerum Polonarum. Bartoloměj Paprocký v Kroměříži 
působil zhruba 10 let a vytvořil tu jedno z nejvýznamnějších 
děl – Zrcadlo purkrabství moravského, což je zásadní 
historické a heraldické dílo týkající se moravské šlechty 
zobrazující erby, stručné genealogické vývody a popisy erbů.  

                     Odhalení pamětní desky B. Paprockému 12/2020

5.6.4. Odhalení pamětní desky B. Paprockému

Hospodářské ztráty v důsledku COVID-19 - srovnání 2019/2020
Návštěvnost 2019/2020 (počet návštěvníků) 79 280 / 56 350
Ztráta tržeb vstupné 2019/2020 (Kč) - 2 751 600
Ztráty ostatní 2019/2020 (Kč)

Z toho:

-2 200 000

1) Akce (koncerty, slavnosti apod. – výnos v Kč) -250 000
2) Svatby (počet/ výnosy v Kč) -28 / -200 000
3) Krátkodobé pronájmy (Kč) -1 750 000
4) Dlouhodobé pronájmy (Kč) 0
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6. PODZÁMECKÁ ZAHRADA
 
6.1. Statistické údaje
 
Celková rozloha Podzámecké zahrady po katastrálních 
úpravách činí více než 53 ha, z toho 47 ha tvoří zahrada, 
6 ha vodní plochy a 0,2 ha připadají na stavby. V zahradě 
je vysázeno na 120 druhů dřevin, počet inventarizovaných 
stromů ke konci roku 2020 dosáhl počtu 3 726 ks. Vroce 2020 
bylo pokáceno 13 dřevin, vysázeno 36 dřevin (sadovnické 
výpěstky s balem) a z přirozené obnovy bylo vystaveno 280 
semenáčů (dub letní, dub červený, habr obecný, třešeň ptačí, 
lípa srdčitá a další). Do historických ornamentálních záhonů 
zahradníci vysázeli celkem 20 968 ks letniček a 15 800 ks 
dvouletek.

6.2. Obnova vodního systému v Podzámecké   
zahradě

6.2.1. Chotkův rybník
Během roku 2020 se v rámci obnovy vodního systému 
v Podzámecké zahradě podařilo na Chotkově rybníku 
dokončit tyto práce: přespádování dna, opevnění břehů, 
opevnění ostrůvku, vytvoření litorálu, zbudování loviště  
i s obslužnou lávkou a požerákem. Tento rybník bylo možné 
během sezóny i napustit a je již zcela funkční.

6.2.2. Dlouhý rybník

Na Dlouhém rybníku byly realizovány následující práce: 
odbahnění, zpevnění břehů i ostrůvků, nově vytvořit nebo 
renovovat nápustní i výpustní objekty, nainstalovat malé 
molo a rybník napustit.

             Chotkův rybník – odbahnění a výsadba vodních rostlin

                              Dlouhý rybník – odbahnění a instalace mola
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6.2.3. Mlýnská strouha a spojovací kanály
V Mlýnské strouze byly doposud dle projektu upravena  
a kamenem zpevněna nápustní část. Dále byly v roce 2020  
zpevněny spojovací kanály mezi Divokým rybníkem, 
Dlouhým rybníkem a Mlýnskou strouhou.

6.2.4. Divoký rybník
Na Divokém rybníku bylo dokončeno odbahnění dna, 
kamenné opevnění břehů. Byla instalována dvě pobytová 
mola a zbudováno loviště a požerák včetně obslužné 
lávky. V neposlední řadě proběhly přípravy na zbývajících 
spojovacích a nápustných kanálech, přípravy na budoucím 
technickém zařízení pro zřízení vodního systému  
k Pompejské kolonádě a opravy stavidel.

                         Mlýnská strouha – zpevnění nápustní části kamenem Odbahnění Divokého rybníka
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6.3. Dárcovské programy

Darovat strom je krásný počin, kterým si lidé vyjadřují 
úctu, lásku, respekt. Upevňují vztahy mezi sebou navzájem  
a současně vyjadřují svůj vztah k Podzámecké zahradě  
a pomáhají nám tak nahrazovat stromy, které musely být kvůli 
špatné kondici či poškození následkem živelné pohromy 
odstraněny. Myšlenka darovat strom do Podzámecké zahrady 
vznikla více než před 10 lety, tehdy se ale jednalo pouze  
o několik sporadických počinů. Sázení dárcovských stromů 
v Podzámecké zahradě se těší takovému zájmu, že v současné 
době máme zaplněny rezervace i rok dopředu. Díky těmto 
„živým“ darům společně zakládáme nové generace stromů  
a Podzámecká zahrada tak neztratí svůj charakter a zajistí  
i budoucím generacím historickou stopu a klidné, příjemné 
útočiště po celý čas. Doposud jsme mohli v Podzámecké 
zahradě vysadit více než 120 darovaných stromů. Jelikož 
si dárcovský program získal velkou popularitu, rozhodli 
jsme se jej v dalším roce rozšířit kromě stromů lze nově 
Podzámeckou zahradu podpořit i darováním repliky 
historické lavičky.

         Sázení dárcovského stromu v Podzámecké  
zahradě 10/2020

      Dárcovská lavička u Pavího dvora 09/2020
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6.4. Kulturní a společenské akce

6.4.1. Víkend otevřených zahrad 

Svátek otevírání veřejnosti běžně nepřístupných zahrad 
vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a postupně se 
rozšířil po celé Evropě. V České republice byl poprvé 
zorganizován v roce 2010 s cílem zvýšit informovanost  
a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře 
a parcích. Podzámecká zahrada se v roce 2020 zúčastnila 
Víkendu otevřených zahrad poprvé samostatně. Ve dnech  
6. a 7. června bylo připraveno celkem 10 tematicky 
zaměřených komentovaných prohlídek, kterých se ujali 
hlavní zahradnice Ing. Lenka Krůpová, výkonný ředitel 
AZZ Ing. Martin Krčma, Ing. Jakub Kincl z firmy Kavyl 
a Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. z Metodického centra 
zahradní kultury. Během obou dnů probíhala prezentace 
zahradnických a lesnických oborů SOŠ sv. Jana Boska 
Kroměříž, prezentace zahradní techniky firem SECO, Zálesí 
a nářadí firmy Fiskars. Návštěvníci mohli rovněž zhlédnout 
ukázky aranžování, výsadby ornamentálních záhonů nebo 
sledovat arboristy z firmy Jan Pěta, kteří prováděli odborný 
zásah v korunách platanů.

Komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady  
s Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D.

Ukázka odborného ošetření platanu - firma Jan Pěta
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6.4.2. Hortus Magicus
Správa Arcibiskupského zámku se zapojila i do barokního 
festivalu Hortus Magicus pořádaného agenturou Kulturní 
Morava ve dnech 7. až 9. srpna. Pro tuto příležitost vytvořili 
arcibiskupští zahradníci pod vedením Ing. Martina Krčmy 
a Ing. Lenky Krůpové v Sala terreně floristickou instalaci 
inspirovanou čtyřmi ročními obdobími. Na kompozici se 
výrazně podílely také pedagožky oboru zahradník ze Střední 
odborné školy sv. Jana Boska v Kroměříži. Ve slavnostně 
vyzdobené Sala terreně byl festival symbolicky zakončen 
vystoupením Dua L&M (Lucie Rozsnyó – zpěv a Miloslav 
Študent – arciloutna, barokní kytara) s programem Doteky 
lásky.

            
Květinová kompozice čtyř ročních období  

v sale terreně 08/2020
Divadelní představení Strašidlo cantervillské  

v Podzámecké zahradě
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6.4.3. Koncerty a divadelní představení pod širým 
nebem
Agentura Kultura pod hvězdami přivezla do Kroměříže 
koncem června koncertní verzi muzikálů Dracula a Muž 
se železnou maskou, které zaplnily do posledního místa 
hlediště v Podzámecké zahradě. Podobný divácký úspěch 
zaznamenalo 17. července i divadelní představení Strašidlo 
cantervillské produkované Slávkem Maděrou.

6.4.4. Sportovní akce a akce pro děti
Dalšími tradičními akcemi, které jsou v Podzámecké 
zahradě tradičně organizovány a které se v roce 2020 byť  
s různými omezeními podařilo uspořádat, byly závod 
Spartan, Podzámecké radovánky (Klub UNESCO), turnaj  
v pétanque (Klub dárců krve Kroměřížska), Světlušková noc 
a Mikulášská cesta za hvězdou

Koncertní provedení muzikálu Muž se železnou maskou v Podzámecké zahradě

27



7. PROVOZ ÚDRŽBY

Pracovníci údržby zajišťují na zámku i v Podzámecké zahradě 
veškeré drobné opravy, ať už se jedná o práce zámečnické 
(mobilní depo), truhlářské (dárcovská lavička), natěračské  
a zednické. Podílejí se na instalaci výstav, přípravě kulturních 
a společenských akcí, spuštění, údržbě a zazimování fontán 
v Podzámecké zahradě, zabezpečují běžnou údržbu všech 
budov. Technicky zajišťují stěhování kulturního mobiliáře 
v rámci zpřístupněných částí objektu. Důležitá je jejich 
odborná asistence při zřizování jednotlivých částí staveniště 
probíhající stavby, zajišťování bezpečnosti interiérů, které jsou 
v těsném kontaktu se stavební činností. Údržbáři dle potřeby  
a časových možností vypomáhají mimořádně v ostatních 
firmách zřizovaných Arcibiskupstvím olomouckým. 
 
Bezpečnostní pracovníci na zámku pracují v nepřetržitém 
provozu. Do jejich pracovní náplně patří bezpečnostní 
obchůzky, obsluha elektronického zabezpečovacího 
systému a kamerového systému, první kontakt s veřejností 
apod. Vzhledem k probíhající rekonstrukci zámku jsou 
na bezpečnostní pracovníky kladeny vyšší nároky než  
v letech minulých kvůli zvýšenému pohybu zaměstnanců 
stavebních firem, stavební techniky, stavebního dozoru  
a všech odborníků, jejichž činnost s rekonstrukčními 
pracemi na zámku přímo souvisejí.

           Spuštění fontány v PZ 05/2020
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8.1. Výsledek hospodaření zjednodušeně

Zahradnický 
úsek

Zámecký 
úsek

Technický 
úsek

Správa Celkem

Spotřeba materiálu 501 1 511 154 841 841 422 882 279 567 3 055 444
Materiál suroviny 501700 0 0 0 0
Pořízení zboží 504 0 148 363  0 148 363
Elektřina 502 79 319 763 499  144 798 987 616
Plyn 502 12 647 0  0 12 647
Teplo 502 0 0  0 0
Voda 502 22 292 68 848  0 91 140
Opravy a udržování 511 418 049 111 438 817 5 700 536 004
Cestovné 512 40 981 0  0 40 981
Náklady na repre 513 2 320 3 745  10 152 16 217
Ostatní služby 518 128 703 2 273 069 6 188 164 320 2 572 281
Mzdové náklady 521 3 085 758 1 278 481 2 131 016 1 167 715 7 662 970
Mzdové OON 521 159 940 670 880 11 330 0 842 150
Zákonné pojištění 524 1 037 495 419 911 717 958 394 689 2 570 053
Správní rada 0 0 0 0 0
Ostatní náklady 527… 172 172 62 935 76 030 1 392 050 1 703 187
Provozní náklady celkem 6 670 831 6 643 010 3 366 221 3 558 991 20 239 053
Odpisy majetku 551 517 325  24 021  541 346
Vnitropodnikové účtování 599     0
NÁKLADY CELKEM 7 188 156 6 643 010 3 390 242 3 558 991 20 780 399
Tržby za vstupné 25 984 5 726 943   5 752 927
Tržby z prodeje služeb 602 494 733 1 312 399  5 700 1 812 832
Prodané zboží 604 0 251 813   251 813
Ostatní výnosy 649 5 002    5 002
Dotace a dary 697 117 182 581      223 348 119 281 1 222 327
Vnitropodnikové výnosy     0
VÝNOSY CELKEM 1 222 836 7 473 736 223 348 124 981 9 044 901
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  -5 965 320  830 726  -3 166 894  -3 434 010 -11 735 498
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AKTIVA Stav k poslednímu 
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 4 365
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 907
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -542
Krátkodobý majetek celkem -3 590
Zásoby celkem 160
Pohledávky celkem 1 027
Krátkodobý finanční majetek celkem -4 777
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem 775

8.2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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PASIVA Stav k poslednímu 
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem -1 736
Jmění celkem 10 000
Výsledek hospodaření celkem -11 735
Cizí zdroje celkem 2 511
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem 99
Krátkodobé závazky celkem 2 412
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem 775



Název položky Činnos t 
hlavní

Č i n n o s t 
hospodářská

Celkem

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby 7 063 398 7 461
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 11 358 11 358

Daně a poplatky 10 10

Ostatní náklady 1 410 1 410

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 541 541

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmů

Náklady celkem 20 382 398 20 780
Výnosy

Provozní dotace 1 113 1 113

Přijaté příspěvky 109 109

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5 811 2 007 7 818
Ostatní výnosy 5 5

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 7 038 2 007 9 045
Výsledek hospodaření před zdaněním -13 344 1 609 11 735
Výsledek hospodaření po zdanění -13 344 1 609 11 735

8.3. Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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PASIVA Stav k poslednímu 
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem -1 736
Jmění celkem 10 000
Výsledek hospodaření celkem -11 735
Cizí zdroje celkem 2 511
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem 99
Krátkodobé závazky celkem 2 412
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem 775





Zpracovatelé výroční zprávy:
Vypracovali: Mgr. Dana Klimešová, Ing. Martin Krčma,  

Ing. Lenka Krůpová, Monika Bartáková
Za správnost: Ing. Jiří Uhlíř, Ing. Martin Krčma,

V Kroměříži, 15. února 2021




