
CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Kulturně-vzdělávacı	́centrum	Hroznatova	aka-
demie	zřıźené	Kanoniı	́premonstrátů	Teplá	pů-
sobı	́v	prostorách	jižnıh́o	křıd́la	kláštera,	které	
v	letech	2012-2015	prodělalo	rozsáhlou	rekon-
strukci.	 Cı́lem	 centra	 je	 prezentovat	 široké	
veřejnosti	 toto	 nezapomenutelné	 mıśto,	 jeho	
historii	a	zároveň	nabıd́nout	zajıḿavé	volnoča-
sové	aktivity.	Hroznatova	akademie	je	ale	také	
prostorem,	 který	můžete	 využıt́	 pro	pořádánı	́
seminářů	 a	 workshopů,	 přednášek	 a	 konfe-
rencı;́	 společenských	 či	 kulturnıćh	 akcı.́	Nabı-́
zıḿe	modernı	́ zázemı	́v	jedinečném	prostředı,́	
profesionálnı	́a	přátelské	jednánı.́
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hrnčířské kruhy, keramická pec, sušárna /
8-15 osob / více na str. 9

univerzální prostory, pracovní stoly a židle / 
3 x 15-20 osob / více na str. 10

20 počítačů / fotografické studio / 
pracoviště pro kreslenou animaci /více str. 7

ruční lis a další grafické vybavení /
5-8 osob / více na str. 8

Keramická dílna

 Výtvarné sály

Multimediální učebna

Grafická dílna

029-031

024-027

035-036

021-022

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

3

Suterén	konventu
dıĺny	pro	výtvarnıḱy	a	multimediálnı	́pracoviště



nahrávací studio / hudební pracovna / zázemí 
s kuchyňkou / 10-15 osob / více na str. 13

učebna pro 30 dětí / kuchyňka s jídelnou pro 
10 osob / více na str. 14

divadelní a konferenční sál / 60 osob / 
více na str. 11

2šest místností po 53m  / 
více na str. 12

Hudební pracovny

Historická učebna

Komorní sál

Studovny

128-131

125-127

136-137

120-124

Přıźemı	́konventu
studovny,	hudebnı	́a	divadelnı	́sály
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2pět historických místností / celkem 160 m  / 
více na str. 15

koncertní a přednáškový sál / 120-150 osob / 
více na straně 16

Modrý sálOpatský byt 209, 212201-205
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Prelatura
konferenčnı,́	společenské	a	koncertnı	́prostory
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moderně vybavená kuchyně / 
více na str. 18

historická reprezentativní místnost / stůl pro 57 
míst na sezení / více na str. 17

Historická kuchyně Refektář111-112 113
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Refektář	a	Historická	kuchyně
konferenčnı	́a	společenský	prostor



popis	prostor

další	možnosti

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Multimediální učebna035-036

2Učebna	 (cca	 99	 m )	 je	 vybavena	 dvaceti	
výkonnými	stanicemi	připojenými	k	internetu,	
pracovištěm	 pro	 kreslenou	 animaci	 a	 foto-
grafickým	studiem	.	Do	vybavenı	́patřı	́studiový	
set	světel	(záblesková	i	stálá	světla)	a	robustnı	́
závěsný	systém	včetně	vinylových	fotopozadı.́

K	zapůjčenı	́ je	digitálnı	́ fotoaparát	EOS	600	D	
včetně	bohatého	přıślušenstvı	́(objektivy,	bez-
drátový	 blesk	 s	 dálkovými	 odpalovači,	 LED	
video	 světlo),	 dále	 ozvučovacı́	 technika,	 slu-
chátka,	dataprojektory,	projekčnı	́plátna	atd.

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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popis	prostor

další	možnosti

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Grafická dílna021-022

2Dıĺna	 (cca	53	m )	s	 ručnıḿ	 lisem	do	velikosti	
formátu	 A2	 a	 dalšı́m	 vybavenı́m	 pro	 tisk	
z	 hloubky	 i	 výšky	 (kovové	 sušáky	 na	 grafiku,	
rydla,	dláta,	pracovnı	́stoly	atd.).	Pro	5-8	osob.

Možnost	osobnı	́konzultace	lektorky	–	grafičky	
a	 absolventky	 Vysoké	 školy	 uměleckoprů-
myslové	v	Praze.	

Na	patře	dostupné	hygienické	zařıźenı	́(toalety,	
sprchy).

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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popis	prostor

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Keramická dílna029-031

Dıĺna	 umožňuje	 práci	 8-15	 osob.	 Vlastnı	́ pra-
covna	 je	vybavena	pracovnıḿi	stoly	s	15	pra-
covnı́mi	 mı́sty.	 K	 dispozici	 je	 rozsáhlá	 škála	
vybavenı́	 od	 hrnčı́řských	 kruhů	 po	 různé	
hrnčıř́ské	 nástroje,	 které	 umožňujı	́ současně	
pracovat	 v	 počtu	 8-15	 osob.	 Na	mıśtnost	 na-
vazuje	 menšı́	 pracovna	 vybavená	 pecı́	 na	

2vypalovánı	́a	sušenı.́	Celkem	cca	80	m .

detailnı	́popis	mıśtnostı́

další	možnosti

V	 těsné	 blı́zkosti	 dı́len	 dostupné	 hygienické	
zařıźenı	́(toalety,	sprchy).
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popis	prostor

další	možnosti

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Výtvarné sály024-027

Tři	 univerzálnı,́	 rozlehlé	 výtvarné	 sály	 	 vyba-
vené	pracovnıḿi	stoly	a	židlemi.	Každý	ze	sálů	
může	obsáhnout	cca	15-20	osob.	Mıśtnosti	jsou	
propojené	dveřmi	a	sousedı	́ s	šatnou	s	uzamy-
katelnými	skřıň́kami	na	osobnı	́věci.	K	dispozici	
je	 dále	 kruhová	 relaxačnı	́ mıśtnost	 vybavena	
třemi	sedačkami.

K	zapůjčenı	́jsou	malıř́ské	a	sochařské	stojany,		
malı́řské	 potřeby	 jako	 jsou	 štětce,	 špachtle	
nebo	rydla,	fototechnika,	dataprojektory	atd.

Možnost	 osobnı́	 konzultace	 lektorů	 –	 vyso-
koškolsky	vzdělaných	výtvarnıḱů	s	dloholetou	
praxı	́a	pedagogickou	akreditacı.́

Na	patře	dostupné	hygienické	zařıźenı	́(toalety,	
sprchy).

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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popis	prostor

další	možnosti

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Komorní sál136-137

Mı́stnost	 je	 vybavena	 podiem	 s	 osvětlenı́m	
a	ozvučenıḿ,	okna	jsou	se	závěsy.	S	mıśtnostı	́je	
spojena	 kruhová	 relaxačnı́	 mı́stnost	 s	 třemi	
sedačkami.	 Kapacita	 mı́stnosti	 je	 do	 cca	 60	
osob.	 Může	 sloužit	 jako	 divadelnı́,	 hudebnı	́

2i	přednáškový	sál.	(cca	135	m )

Pro	 potřeby	 komornı́ho	 sálu	 lze	 využı́t	 jako	
šatnu	historickou	vzorovou	celu.

Možnost	 zapůjčenı	́ nahrávacıh́o	 zařıźenı	́ (mi-
xážnı	́pult,	mikrofony,	stagebox,	kabely,	nahrá-
vacı	́software	atd)

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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popis	prostor

další	možnosti

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Studovny120-124

120,	 123	 a	 124:	 Studovny	 jsou	 vybaveny	
psacıḿi	 stoly	 a	 židlemi,	 k	 dispozici	 je	 inter-
netové	 připojenı.́	 Stoly	 jsou	 opatřeny	přepáž-
kami,	 které	 vytvářejı́	 soukromı́,	 ale	 lze	 je	
snadno	 demontovat.	 Studovna	 tedy	 může	
sloužit	 jak	 pro	 samostatnou	 činnost	 jedno-
tlivcům,	 tak	 ke	 společné	 práci.	 Maximálnı	́

2obsazenost	12-16	osob.	(každá	mıśtnost	53	m )

121	a	122:	Relaxačnı	́mıśtnost	a	studovna	se	
secesnı	́ šablonovou	výmalbou.	Mıśtnost	121	je	
vybavena	malou	kuchyňskou	linkou	s	dřezem,	
sedacı́mi	 pytli	 a	 dvěma	 pohodlnými	 dvou-
mıśtnými	gauči,	může	sloužit	k	neformálnıḿu	
setkánı	́cca	10	osob.	Mıśtnost	č.	122	je	vybavena	
6	 pracovnı́mi	 stoly,	 je	 tedy	 pracovnı́m	 pro-

2
storem	pro	12	lidı.́ 		(cca	53	m )

Studovny	 je	 možné	 mı́stnost	 doplnit	 o	 flip-
charty,	dataprojektory	nebo	ozvučenı.́	Je	možné	
využıt́	 i	 přilehlou	 kuchyňku	 v	 mıśtnosti	 125	
(viz.	strana	14)

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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popis	prostor další	možnosti

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Hudební pracovny128-131

130-131:	Nahrávacı	́studio	a	hudebnı	́zkušeb-
na.	 Studio	 je	 vybaveno	 digitálnı́m	 mixážnı́m	
pultem,	 odposlechovými	 monitory,	 širokou	
škálou	 studiových	 mikrofonů,	 sekvenčnı́m	
a	 masteringovým	 softwarem	 apod.	 Studio	
umožňuje	 jak	 zkoušet,	 tak	 přı́mo	 nahrávat	

2produkci.	Vhodné	pro	5	–	7	osob	(cca	52	m )

128-129:	Hudebnı	́pracovna	je	mıśtnost	vyba-
vená	 malou	 linkou	 s	 dřezem	 –	 umožňuje	 se	
během	práce	občerstvit.	Základnıḿ	vybavenıḿ	
jsou	taburety,	je	možné	mıśtnost	doplnit	o	židle,	
přıṕadně	o	molitanové	podlahové	puzzle	k	se-
zenı́	 na	 zemi.	 K	 dispozici	 je	 rozsáhlá	 škála	
perkusnıćh	nástrojů.	Vhodná	pro	10-15	osob.	

2
(cca	53	m )

Nahrávacı,́	ale	i	širokou	škálu	ozvučovacı	́tech-
niky	 je	 možno	 použıt́	 i	 v	 dalšıćh	 prostorách	
Hroznatovy	akademie.	Možnost	spolupráce	jak	
s	technickou	podporou	přıḿo	v	akademii,	nebo	
po	 dohodě	 s	 externı́mi	 spolupracovnı́ky	 –	
profesionálnıḿi	zvukaři.

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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popis	prostor

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Historická učebna125-127

126:	Historická	třıd́a	je	vybavená	lavicemi,	jež	
jsou	 napodobeninami	 školnı́ch	 škamen.	 Do	
deseti	 lavic	 se	vejde	20-30	dětı.́	 Třıd́a	 je	 také	
vybavena	 klasickým	 piánem,	 černou	 tabulı	́
a	stolem	pro	učitele.	V	rohu	je	mıśtnost	propo-
jena	s	menšı	́pracovnou	se	třemi	psacıḿi	stoly.	

2(cca	108	m )

125:	 Kuchyňka	 vybavená	 kuchyňskou	 linkou	
s	dvěma	dřezy,	 lednicı	́ mrazákem,	elektrickou	
troubou,	 mikrovlnou	 troubou	 a	 sklokera-
mickou	 deskou	 s	 dvěma	 vařiči.	 Dále	 dvěma	

2stoly,	které	pohodlně	usadı	́10	lidı	́ (cca	56	m ).

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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další	možnosti

Třı́du	 je	 možné	 doplnit	 o	 flipcharty,	 data-
projektory	nebo	ozvučovacı	́techniku.	
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Opatský byt201-205

popis	prostor

201:	 Zasedacı́	 mı́stnost	 je	 vybavena	 konfe-
renčnı́m	 stolem	 s	 židlemi	 a	 dvěma	 křesly.	
Umožňuje	společné	jednánı	́cca	15	osobám.

202:	Menšı	́jednacı	́mıśtnost	pro	maximálně	6	
osob	vybavená	stolem	a	šesticı	́křesel.

203:	 Předsı́ň	 je	 průchozı́	 mı́stnost	 spojená	
s	opatským	bytem	 (mıśtnost	201),	 kterou	 lze	
využıt́	jako	zázemı,́	může	sloužit	jako	šatna,	či	
mıśtnost	s	občerstvenıḿ	k	dispozici	dva	gauče,	
stoly	 na	 občerstvenı́	 ve	 stoje,	 k	 nim	 barové	
stoličky,	nebo	prostorné	 stoly	na	občerstvenı.́	
K	dispozici	jsou	také	věšáky	na	kolečkách.	

204:	Malý	přednáškový	sál	pro	cca	35	osob	

205:	 Mıśtnost	 vybavená	 16	 křesly	 a	 nıźkými	
stoly	 umožňujıćı	́ neformálnı	́ jednánı	́ (je	 spo-
jena	 s	 mı́stnostı́	 204,	 může	 sloužit	 jako	 jejı	́
zázemı)́

2Celková	výměra	opatského	bytu	cca	160	m .

detailnı	́popis	mıśtnostı́

další	možnosti

Prostory	 je	 možné	 doplnit	 o	 flipcharty,	 data-
projektory	nebo	ozvučovacı	́techniku.	K	dispo-
zici	je	internetové	připojenı.́
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Modrý sál209, 212

popis	prostor

212:	Modrý	sál	–	je	vybavený	podiem	a	ozvu-
čenıḿ,	k	dispozici	je	koncertnı	́křıd́lo	a	křesla.	

2Kapacita	sálu	je	cca	120-150	osob.		(cca	356	m )

209:	 Foyer	 –	 zázemıḿ	 modrého	 sálu	 je	 pro-
storná	mıśtnost,	která	může	sloužit	jako	šatna,	
či	mıśto	s	občerstvenıḿ.	K	dispozici	je	12	vyso-
kých	stolů	a	36	židlı,́ 	věšáky	na	kolečkách.	(cca	

2158	m )

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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Refektář107, 113

popis	prostor

Letnı	́refektář	je	velká	reprezentativnı	́mıśtnost	
s	bohatou	freskovou	výzdobou	a	historizujıćıḿi	
parketami.	 Je	 zde	 dlouhý	 stůl	 s	 57	 mıśty	 na	
sezenı́ . 		 Lze	 upravit	 na	 přednáškový	 sál	
s	doplněnıḿ	dalšıćh	židlı	́ a	projekčnıh́o	plátna.	
Lze	 využı́t	 pro	 semináře	 u	 stolu,	 přı́padně	
reprezentativnı	́ akce	 spojené	 s	 občerstvenıḿ.	

2(cca	305	m )

detailnı	́popis	mıśtnostı́

další	možnosti

Sál	je	možné	doplnit	o	dataprojektor	a	plátno,	
může	sloužit	nejen	ke	koncertům,	ale	i	k	před-
náškám,	konferencıḿ	a	prezentacıḿ.

V	ceně	 je	 i	možnost	 jako	zázemı	́využıt́	multi-
mediálnı	́foyer	v	mıśtnosti	107.	Ten	je	vybaven	
jako	čekárna	s	21	taburety,	doplněná	o	televiznı	́
obrazovku,	a	kiosek	s	připojenıḿ	k	 internetu.	
S	mıśtnostı	́sousedı	́ šatna	a	WC.
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Historická kuchyně111-112

popis	prostor

Kuchyně	je	plně	funkčnı	́a	moderně	vybavená,	
lze	ji	použıt́	k	přıṕravě	občerstvenı	́pro	účast-
nıḱy	 akcı.́	 Ohřıv́ánı	́ jıd́la	 propojené	 s	 profesnı	́
hotelovou	obsluhou,	kterou	 lze	do	prostor	po	

2
dohodě	s	akademiı	́sjednat.	(cca	154	m )

detailnı	́popis	mıśtnostı́
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kontakt

CENTRUM	KULTURY	A	VZDĚLÁNÍ

Podrobnějšı	́informace	o	vybavenı	́
mıśtnostı	́a	možnostech	jejich	využitı	́
poskytne	Ing.	Ivana	Benčová.

Ing.	Ivana	Benčová

tel.:	 	 725	052	334

	 	 	353	394	463

email:		 akademie@klastertepla.cz

	 	 info@klastertepla.cz

Kanonie	premonstrátů	Teplá,	

36461	Teplá	-	Klášter	1	

http://www.klastertepla.cz/
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