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P!íloha ". 1 BU# KULTURNÍ! (simulace 
strategie na základ$ v%stup& 
práce s ve!ejností) 

 

Na základ' v!"e zmín'n!ch postup# a metod projektov! t!m vyhodnotil a sumarizoval 
zji"t'né informace a simuloval stavbu Strategického plánu rozvoje kultury v )esk!ch 
Bud'jovicích. Navr*ené cíle, podcíle a opat%ení vycházejí p%ímo z práce s "ir"í ve%ejností, 
resp. vyzdvihují nejproblemati$t'j"í oblasti, jejich* definice vze"la z parafráze dialogu 
lokálních aktér# na poli kultury (um'lc#, konzument#, kulturních organizátor# a zástupc# 
samosprávy).  

 
V textu je zárove( odkazováno na strategické materiály pomocí citací ur$it!ch $ástí $i 

kapitol, které s navrhovan!mi kroky souvisí. Text tedy nemá povahu komplexní strategie, ale 
odrá*í aktuální problémy v oblasti *ivého um'ní a nabízí vygenerovaná %e"ení.  

 
Jeho dal"í rozpracování a ov'%ení závisí na dal"ích hloubkov!ch anal!zách, které jsou 

pro budoucí realizaci nezbytné. Opat%ení, která jsou nabízena, je nutné uva*ovat v tomto 
u*"ím rámci a vztahovat je k aktuálnímu stavu kultury v )esk!ch Bud'jovicích. Jako st'*ejní 
bylo definováno p't prioritních témat ve vztahu ke kultu%e: +kolství a vzd'lávání, Finance, 
&ízení a komunikace, Místo a Spolupráce nap%í$ sektory. Toto rozd'lení odrá*í nejpal$iv'j"í 
témata, která se promítala v práci po celou dobu trvání projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
pozn.: Modelová struktura : "Mo!n" cíl", Klí#ová slova (v kurzív$), "Podcíle", "Kritéria", "Návrhy 
opat%ení", "SWOT anal"za tématu" a "Citace" ze strategick"ch dokument& je vzorov$ napln$na u 
prvního prioritního tématu 'kolství a vzd$lávání. U ostatních témat je v!dy zachycena návrhová #ást 
("Mo!n" cíl", "Podcíle" a "Návrhy opat%ení"), argumenta#ní #ást je p%ipravena k dal(ímu dopln$ní. 
Barevn$ jsou v textu zv"razn$ny prozkoumané strategické dokumenty, které s dan"mi tématy pracují. 
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Prioritní téma: 
 

A/ 'KOLSTVÍ A VZD(LÁVÁNÍ 

 
Mo)n" cíl: 

Vzd'lávání ob$an# m'sta je nejv't"ím p%ínosem pro vyu*ití potenciálu kultury.  
Je d#le*itá systematická v!chova vedoucí k vnímání kultury jako samoz%ejmé 
sou$ásti b'*ného *ivota. Prost%ednictvím v!chovy docílit zvy"ování zájmu mladé 
generace a vysoko"kolsk!ch student# o kulturní d'ní ve m'st'.  
 
(spolupráce m$sta, spolupráce univerzit, vnímání kultury, pov$domí o kultu%e, 
vzd$lávání ke kultu%e, setkání vedení (kol, aktivní zapojení student&, pasivní ú#ast 
student&) 
 
 
Podcíle: 
! Podporovat kulturní rozhled obyvatel, vzd'lávat tak k vnímání kultury ji* od 

mladého v'ku. (teze kulturní politiky)1 
! Zajistit plo"né vzd'lání ke kultu%e systematick!mi kroky na v"ech úrovních 
"kolství, nap%. pomocí zá*itkové pedagogiky. 

! Motivovat k pravidelné komunikaci pedagogy a %editele "kol s kulturními 
subjekty. (strategick! plán m'sta)2 

! Podporovat spolupráci univerzity, m'sta a kulturních subjekt#. (strategick! 
plán m'sta)2 

! Aktivizovat akademickou obec a zapojit její $leny do kulturního *ivota ve 
m'st'. (strategick! plán m'sta)2 

! Skrze v!chovu ke kultu%e podporovat ob$anskou participaci na ve%ejném 
*ivot'. 

 
 

Kritéria:  
otev%enost magistrátu a univerzity k vzájemné komunikaci, koncep$ní p%ístup odboru 
"kolství a t'lov!chovy, vst%ícnost a otev%enost student# a jejich v#le aktivn' se 
ú$astnit, aktivní zapojení kulturních organizátor# do %e"ení problému 
 
 

Návrhy opat!ení: 

1.1. 
Vytvo%it m'stsk! rámcov! vzd'lávací program Z+ a S+ „Kultura do "kol”, kter! bude 
akcentovat roli kultury ve v!chov' jako kultiva$ní a rozvojov! potenciál. (Motivovat 
%editele, ale i u$itele, aby sami brali *áky za kulturou, p%ímé doporu$ení vedení m'sta 
pro zahrnutí kulturních akcí do v!uky.) (teze kulturní politiky) 
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1.2.  
P%i p%íle*itosti pravidelného setkávání %editel# "kol na odboru "kolství a t'lov!chovy 
informovat o aktuální kulturní nabídce pro "koly (prezentace aktuální nabídky, aby 
%editelé mohli koncipovat kulturní vy*ití pro studenty efektivn'ji, prostor pro 
organizace, kde mohou nabídnout mo*né dlouhodobé partnerství s organizací nebo s 
jednotliv!mi um'lci - v rámci partnerství workshopy, diskuse, náv"t'vy nahlédnutí ke 
vzniku um'leck!ch d'l). 
 

1.3. 
Vytvo%it voliteln! p%edm't o kultu%e pro Z+ a S+, kter! by fungoval na podobném 
principu jako nap%. hodiny nábo*enství o kultu%e. Interaktivní formou by informoval o 
tématu kultura, mohou vyu$ovat studenti Pedagogické, Filosofické a Teologické 
fakulty JU v rámci své praxe (obory v!tvarná v!chova, estetika, d'jiny um'ní a 
pedagogika volného $asu apod.). 
 

1.4. 
Uzav%ení partnerství mezi radnicí a univerzitou. Oficiální dohoda mezi hlavními 
p%edstaviteli - rektorkou univerzity a primátorem m'sta - by m'la b!t základem pro 
komunikaci. Z ní vycházející díl$í cíle budou reflektovat po*adavky a pot%eby 
student#.  (strategick! plán m'sta) 

 

1.5. 
Aktivizovat studenty V+, aby se více zapojovali a ú$astnili kulturních akcí. (teze 
kulturní politiky)1 

1.5.1  po%ádání kulturního „orienta$ního b'hu” pro studenty prvních ro$ník#, 
aby poznali místní prost%edí a snadn'ji se za$lenili a lépe poznali kulturní 
infrastrukturu, mohli se tak lépe identifikovat s m'stem 

1.5.2  vytvo%ení jednotného kulturního webového portálu (info a kalendá%) 
1.5.3  p%edm't kulturní management zavést voliteln' pro v"echny humanitn' 

zalo*ené obory na JU - tím získat základnu lidí vzd'lan!ch v problematice 
produkce akcí a roz"í%it jim mo*nosti uplatn'ní 

1.5.4  praxe v kulturních organizacích - vytvo%it seznam spolupracujících 
organizací nabízejících stá* pro studenty + zadávání u*ite$n!ch témat 
seminárních prací p%ispívajících k rozvoji kultury 

1.5.5  zahájit pravidelnou spolupráci mezi kulturními organizacemi a Jiho$eskou 
univerzitou (partnerství s tradi$ními akcemi ve m'st', zá"tita...)  
(strategick! plán m'sta)2 

 
1.6. 
Cílen' nadále podporovat finan$ními zdroji kulturní akce zam'%ující se na integraci 
mláde*e do spole$enského a kulturního *ivota. 
 
1.7. 
Podporovat a iniciovat anima$ní programy v kulturních organizacích zam'%ené na 
osv'tu a kultivaci v um'ní a kultu%e.  
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SWOT anal"za tématu : 
 

SWOT 
P
"e

d
n
o
s
ti
 

Silné stránky STRENGTHS P!íle"itosti OPPORTUNITIES 

vliv odboru #kolství a 
t$lov%chovy na podobu v%uky zv%#ení úrovn$ vzd$lanosti mláde&e 

nová rektorka a snaha 
univerzity "e#it situaci 

participace student' na utvá"ení 
identity m$sta 

atraktivní a rozmanitá kulturní 
nabídka ve m$st$ posílení sounále&itosti s m$stem 

finan(ní podpora akcí 
integrujících mláde& 

mladí lidé se budou rádi aktivn$ 
ú(astnit kultury 

    

N
e
d
o
s
ta

tk
y
 

Slabé stránky WEAKNESSES Hrozby THREATS 

nezájem pedagog' vést ke 
vnímání kultury mláde& není vedena ke vnímání kultury 

nezájem student' o kulturní 
&ivot ve m$st$ 

uzav"enost komunity univerzitních 
student' 

není motivace trávit (as ve 
m$st$ malá identifikace mláde&e s m$stem 

chybí podpora projekt' 
vyvolávajících aktivní zapojení mal% zájem o aktivní zapojení mlad%ch 

   

Vnit"ní Vn$j#í  
 
 
Citace: 
 
1) Teze kulturní politiky m'sta )eské Bud'jovice 2004 
kapitola 4. Cíle: „Dbát o estetickou v"chovu a vzd$lávání v systému tvorby i u!ívání kulturních statk&” 
p%íloha $. 1 SWOT anal!za kulturních aktivit ve m'st': „Získávat absolventy vysok"ch (kol a 
kvalifikované pracovní síly vhodnou motivací do této oblasti”, „Ú#ast (kol na programové v"chov$ a 
rozvoji kulturních aktivit d$tí a mláde!e”, „Regionální centrum vzd$lanosti”, „Nedostatek p%íle!itostí 
pro dal(í kvalifikované vzd$lávání v oblasti kultury” 
 
2) Strategick! plán m'sta )eské Bud'jovice 2008-2013 
str. 29-30 - 7 Program pro ekonomick! rozvoj (C) - C.1.2: „Posilováním spolupráce a vzájemné 
komunikace mezi m$stem a akademicko-univerzitní sférou a podnikatelsk"mi subjekty bude více vyu!ito 
potenciálu znalostní ekonomiky ve m$st$”, „P%i realizaci navr!en"ch aktivit bude brán v potaz obecn" 
po!adavek na fungování (kol a (kolsk"ch za%ízení jako polyfunk#ních vzd$lávacích center”, „Iniciovat 
pravidelná jednání s p%edstaviteli univerzitní a akademické obce a podnikatelsk"mi subjekty s tématem 
vzájemné podpory p%i rozvoji podmínek pro prakticky orientovan" rozvoj v$dy a v"zkumu a navazující 
podnikání ve m$st$”, „Iniciovat pravidelná setkávání zástupc& m$sta, podnikatelsk"ch subjekt&, (kol a 
dal(ích organizací p&sobících na trhu práce” 
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B/ FINANCE 
 
Cíl: 
 
Efektivn' cílit finan$ní prost%edky z m'stského rozpo$tu v souladu se Strategick!m 
plánem rozvoje kultury v )esk!ch Bud'jovicích. Vy$lenit a dodr*et 5 % z m'stského 
rozpo$tu pro kulturu.  
 
(grantov" systém, stabilita a nav"(ení rozpo#tu, nové mo!nosti spolupráce s vy((ími 
územními celky, m$%ení a statistika) 
 
Podcíle: 
! Vytvo%it efektivní dota$ní programy a grantov! systém, kter! bude v souladu s 

dlouhodobou strategií rozvoje a podpory kultury. (strategick! plán m'sta) 
(strategie rozvoje cestovního ruchu) 

! Otev%ít nové mo*nosti financování kultury mimo standardní grantová %ízení za 
ú$elem podpory velk!ch akcí v!znamn!ch pro m'sto, aby nedocházelo k 
nadm'rnému od$erpání prost%edk# ur$en!ch na podporu mal!ch projekt#. 
(teze koncepce kultury) 

! Uplatnit principy alternativních zdroj# financí.  
! Zohled(ovat multiplika$ní efekty kultury a klást d#raz na jejich m'%ení a 

hodnocení za ú$elem sb'ru „tvrd!ch” dat o kultu%e.  
 

Kritéria:  
 

Návrhy opat!ení: 
 

2. 1. (teze koncepce kultury) 
Definovat v!znamné kulturní priority pro rozvoj m'sta, kter!m bude p%iznávána 
finan$ní podpora ze strany m'sta, nikoliv prost%ednictvím dota$ního programu 
(klí$ové akce s vysokou kvalitou - m'stské slavnosti, velk! m'stsk! festival, léto ve 
m'st', advent...). 
 
2. 3. (strategick! plán m'sta) 
Nefinan$ní podpora kulturních a komunitních aktivit prost%ednictvím úlev a 
bezplatn!ch nabídek vyu*ití slu*eb m'sta (pronájmy, reklamní plochy, konzulta$ní 
$innost, propagace, zábory).  
 
2. 4.  
Aktivn' vyhledávat mo*nosti dal"ích zdroj# financování kulturních institucí a 
mo*nosti transformování stávajících zp#sob# financování. V otázce financování 
z%izovan!ch institucí s krajsk!m p%esahem rozvinout spolupráci magistrátu m'sta s 
Jiho$esk!m krajem, p%ípadn' s Ministerstvem kultury )R a EU. (teze kulturní 
politiky) (teze koncepce kultury) 
 

(argument: Nap%. Divadlo Oskara Nedbala v Tábo%e, které nabízí program p%evá!n$ 
pro m$sto, je financováno krajem. Ve srovnání s Jiho#esk"m divadlem, které má siln" 
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krajsk" p%esah, jsou divadlu Oskara Nedbala p%ipisovány nesrovnateln$ v$t(í 
p%ísp$vky.) 
 
2. 5.  
Vytvo%it efektivní metodiku sb'ru statistick!ch dat t!kajících se kultury ve m'st', na 
jejím* základ' bude mo*né analyzovat strukturu publika a jeho kulturní a 
volno$asové preference, m'%it multiplika$ní efekty a vedlej"í ekonomick! p%ínos 
kultury a pravideln' evaluovat efektivní vyu*ití alokovan!ch finan$ních zdroj# m'sta. 
 
2. 6.  
Rekonstrukce stávajícího dota$ního programu na podporu kultury v souladu s nov' 
vznikajícím strategick!m plánem rozvoje kultury. Vytvo%ení spole$n!ch grantov!ch 
témat, která budou protínat jednotlivé odbory /ORCR, OST.../. (teze kulturní politiky) 
 
2.7. 
Zavedení víceletého grantového systému.  
 
SWOT anal"za tématu : 
 
Citace: 
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C/ MÍSTO 
 
Cíl: 
 
Aktivní vyu*ívání ve%ejného prostoru a kulturní infrastruktury sm'%ující k v't"í 
atraktivit' a rozmanitosti kulturní nabídky. Iniciovat kulturn'-sociální aktivity ve 
ve%ejném prostoru vedoucí k jeho kultivaci a k upevn'ní vlastní sounále*itosti 
obyvatel s místem a m'stem. (strategick! plán m'sta) 
 
(!ivot venku, sousedské vztahy, trávení #asu ve spole#ném prostoru, komunitní akce, 
roz!ití ve%ejného prostoru, pouli#ní um$ní, pravidelné uzavírky #ástí centra m$sta pro 
akce podporující komunitní !ivot, aktivní ú#ast, vzbuzení sounále!itosti s m$stem) 
 
Podcíle: 
! Motivovat obyvatele m'sta k aktivnímu trávení $asu ve ve%ejném prostoru za 

ú$elem podpory p%irozeného setkávání lidí a posilování identity m'sta. 
! Nastavit podmínky pro vyu*ívání, kultivování a o*ivení ve%ejného prostoru 

jak v exteriérech, tak v interiérech a podpo%it tak pouli$ní um'ní. (teze 
kulturní politiky) (strategick! plán m'sta) (strategie rozvoje cestovního ruchu 
“silná stránka”) 

! Motivovat kulturní organizátory a um'lce k vyu*ívání m'stsk!ch i 
soukrom!ch prostor a prostranství pro své aktivity. 

! Koncentrovat um'lecké a kulturní aktivity do obecn' nav"t'vovan!ch míst s 
nevyu*it!m potenciálem. 

! Definovat kulturní $tvr, m'sta jako*to epicentrum um'leckého a 
spole$enského *ivota ve m'st' a posílit její vnímání. 

! Zajistit podmínky a variabilní zázemí pro multi*ánrovou produkci lokálních 
um'lc# a t'les a zárove( pro produkci "pi$kového $eského i zahrani$ního 
um'ní. 

! Vytvo%ení a propagace pravidel pro vyu*ívání ve%ejn!ch prostor m'sta pro 
kulturu, volno$asové a kreativní aktivity, ale i odpo$inek $i pro farmá%ské 
trhy. 

! Vyu*ívat vodní plochy a soutok %ek jako jeden z ur$ujících prvk# m'sta. 
 

Kritéria: 
 
Návrhy opat!ení: 
 
3.1.  
Zajistit multifunk$ní kulturní a komunitní centrum s variabilními sály a zázemím pro 
"iroké vyu*ití r#zn!ch um'leck!ch *ánr# a kulturních akcí, podporovat tak 
rozmanitost kulturní nabídky pro pasivní ú$ast (koncerty, p%edstavení), ale i aktivní 
ú$ast (workshopy, kurzy, spolky). (teze kulturní politiky) (komunitní plán sociální 
pe$e v m'st' )B) 
 
3.2.  
Pasportizovat a aktivn' nabízet nevyu*ívané m'stské objekty um'lc#m a kulturním 
organizátor#m za v!hodn!ch podmínek, aby tak do"lo k jejich plnému vyu*ití a 
zárove( podpo%ení lokální um'lecké scény. (strategick! plán m'sta) 
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3.3.  
Katalogizovat nevyu*ité soukromé objekty ve m'st' za ú$elem revitalizace a obnovy 
kulturního *ivota m'stsk!ch $ástí a jejich za$len'ní do *ivé kulturní infrastruktury 
m'sta (brownfields, tovární haly, areály v m'stsk!ch $ástech). Za$ít vyjednávat 
s jejich majiteli. (strategick! plán m'sta) 
 
3.4.  
Systematickou podporou a nastavením podmínek iniciovat p%irozené setkávání lidí 
v"ech v'kov!ch generací na komunitních akcích (trhy, oslavy, slavnosti).  
 
3.5.  
Ur$it a zajistit místo pro variabilní stálou otev%enou letní scénu amfiteátrového typu 
pro ú$ely divadelních p%edstavení, koncert# klasické, ale i moderní hudby, filmov!ch 
projekcí, ale i pro komer$ní vyu*ití a propagovat ho. 
  
3.6.  
Zam'%it se na vyu*ití vodních ploch a soutoku %ek jako jednoho z ur$ujících prvk# 
m'sta. (strategick! plán m'sta) 
 
3.7. 
Pravidelné uvol(ování prostor typu nám'stí, náb%e*í $i +iroké ulice pro aktivity 
komunitn'-kulturního charakteru s cílem posílit v'domí, *e ve%ejn! prostor pat%í 
lidem. Budoucí úpravy ve%ejn!ch prostor konzultovat a kulturními operátory a 
ve%ejností, nabídnout k dispozici univerzální mobiliá%.  
 
3.8.  
Vytvo%it legislativní úpravu vyu*ívání ve%ejného prostoru p%i um'leckém v!konu 
(ur$it místa pro pravidelná pouli$ní pódia a definovat sm'rnice pro hraní hudby a 
divadelní $i tane$ní performance, které budou doporu$ovat místa, $as, podmínky). 
 
3.9.   
Podporovat sounále*itost s m'stem a vnímání ve%ejného prostoru zalo*ením 
ve%ejného systému p#j$ování kol po centru )esk!ch Bud'jovic, které povede k 
v't"ímu vyu*ití cyklostezek a odlivu aut z centra m'sta. 
 
SWOT anal"za tématu : 
 
Citace: 
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D/ )ÍZENÍ A KOMUNIKACE 
 
Cíl: 
 
Pro-aktivní p%ístup m'sta k vytvá%ení podmínek a nástroj# podn'cujících spolupráci, 
zájem a komunikaci v"ech aktér# na poli kultury a kreativitu ve m'st'. Nov' uchopit 
dosud nevyu*ívan! potenciál a z n'ho vypl!vající stávající mo*nosti m'sta, které 
doposud nebyly efektivn' propagovány, a tudí* ani vyu*ívány. Vést otev%enou 
kulturní politiku zalo*enou na aktivní spolupráci a ú$asti v"ech stakeholder#. 
 
 
(efektivní práce odboru kultury, consulting, komunika#ní platforma - um$lci / 
po%adatelé / m$sto / publikum, evaluace strategií, tradice open space, kolizní 
kalendá%, CBsystem) 
 
  Podcíle: 

! Pravidelná evaluace strategick!ch plán# a napl(ování vyty$en!ch cíl#. 
! Vytvo%ení ucelené koncepce propagace kulturního d'ní ve m'st' i m'sta 

samotného - centrální kalendá% akcí, centrální kolizní kalendá%, propojení se 
vstupenkov!m systémem. (teze kulturní politiky) (strategick! plán m'sta) 
(strategie rozvoje cestovního ruchu) 

! Vytvo%ení manuálu propagace a komunikace magistrátu s kulturními 
organizátory za ú$elem lep"í spolupráce a koordinace aktivit. 

! Iniciovat participa$ní procesy, které napomohou aktivovat ob$anskou 
spole$nost k v#li projevovat se a aktivn' zasahovat do d'ní ve m'st'. 

! Transformovat vstupenkov! online systém CBsystem, tak aby byl vyu*iteln! 
pro v"echny typy kulturních akcí a stal se tak plnohodnotn!m propaga$ním. 
ale i statistick!m médiem. 

! Vytvo%it platformu / fórum nez%izovan!ch kulturních organizací za ú$elem 
lep"í spole$né komunikace, podpo%ení vzájemné spolupráce a vedení dialogu 
na aktuální problematická témata a také za ú$elem transparentní komunikace s 
magistrátem. (teze kulturní politiky) (strategick! plán m'sta) (teze koncepce 
kultury) 

! Nov' definovat a roz"í%it kompetence odboru kultury 
 
Kritéria: 
 
Návrhy opat!ení: 
 
4.1. (strategick! plán m'sta) 

Zajistit a podporovat ve m'st' slu*by typu: koncep$ní, komunika$ní a konzulta$ní 
$innost v kultu%e a pro kulturu.  

 
4.1.1 
Konkretizací kompetencí a nav!"ením lidsk!ch zdroj# doplnit aktivity 
odboru kultury o koordina$ní aktivity, vedení statistik v kultu%e, hodnocení 
a vykazování v!sledk#, strukturovanou evalua$ní $innost m'stsk!ch a 
m'stem podpo%en!ch akcí a organizací.  
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4.1.2 
Podporovat vytvo%ení nové role pravidelného mediátora vztah# mezi 
m'stem, politickou reprezentací, kulturními organizátory, um'lci a dal"ími 
lokálními aktéry na poli kultury. Podporovat snahy zaji",ovat konzulta$ní a 
vzd'lávací slu*by pro kulturní organizátory a místní um'lce.  
 
4.1.3 
S cílem zjednodu"it komunikaci a dostupnost informací sestavit ve%ejn! a 
snadno dostupn! manuál pro „po%ádání kulturních akcí“, obsahující 
seznam mo*ností a pobídek, které nabízí magistrát m'sta kulturním 
organizátor#m. Manuál bude informovat o zp#sobech a mo*nostech 
propagace a umíst'ní akcí, bude poskytovat kontakty na koordinátory z 
odboru kultury a kontakty na jednotlivé kulturní subjekty ve m'st'. (teze 
kulturní politiky) 
 
4.1.4 
Iniciovat vytvo%ení informa$ního webového portálu pro u*ivatele z %ad 
um'lc# a kulturních organizátor#, kter! bude informovat o grantov!ch 
v!zvách, vznikajících projektech, nabídkách spolupráce, bude obsahovat 
katalog m'stsk!ch pódií a kolizní kalendá% akcí (veden! za ú$elem 
p%edcházení soub'hu akcí v jeden termín). 

 
4.2. (strategick! plán m'sta) 
Zajistit funk$ní a variabilní webové rozhraní pro kvalitní kulturní kalendá% m'sta, 
kter! bude pou*íván zárove( ostatními kulturními organizátory pro zadávání 
kulturních akcí a bude fungovat jako prodejní vstupenkov! systém.  

 
4.2.2  
Transformovat vstupenkov! systém CBsystem, tak aby byl dostupn! v"em 
autorizovan!m kulturním organizátor#m za zv!hodn'n!ch podmínek (nap%. 
zdarma pro v"echny neziskové organizace na území m'sta) za ú$elem 
podpory komplexní propagace $eskobud'jovické kulturní scény, zárove( 
podpory dostupnosti vstupenek a informovanosti publika o kulturním d'ní.  
 
4.2.3 
Podpo%it spojení základních informa$ních médií - SEMTAM, KAM a 
kulturní p%ehled (http://kultura.c-budejovice.cz/) - pod jeden portál, kter! 
ponese jednak publicistickou, ale hlavn' informa$ní funkci. Tento portál 
propojit se vstupenkov!m systémem. 

 
4.3. 
Po%ádat pravidelná evalua$ní setkání, která vedle zpráv o pln'ní plánu a aktualit 
ponesou funkci diskusního fóra "ir"í spole$nosti aktér# na poli kultury. Iniciovat tak 
participaci ob$anské spole$nosti na evaluaci a kontrole napl(ování strategick!ch 
dokument#. 
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4.4. 
Zam'%it se na velmi siln! marketing a propagaci t'chto nov!ch nástroj#, které budou 
informovat cílové skupiny u*ivatel# o nov!ch mo*nostech a budou je motivovat k 
jejich vyu*ívání a p%isp'jí tak k celkovému vzestupu úrovn' kultury.  
(Propagace t$chto zm$n musí b"t velice silná, aby tak byli motivovaní sou#asní 
kulturní organizáto%i k tomu, aby v(echna tato opat%ení vyu!ívali. Jedin$ tak bude 
dosa!eno lep(í organizovanosti a efektivní spolupráce na rozvoji kultury ve m$st$.) 
 
4.5. 
S cílem posílit a integrovat kulturní scénu respektovat vznik platformy kulturních 
organizací a uznat ji jako partnera v dialogu a jako nástroje pro komunikaci s 
reprezentanty ur$ité $ásti kulturní obce. (teze kulturní politiky) 
     
4.6. (strategick! plán m'sta) 
Zahájit proces v!zkumu v sektoru kultura - anal!za pot%eb a preferencí obyvatel a 
definice profilu náv"t'vníka, statistické m'%ení multiplika$ních efekt# kultury a 
vedlej"ího ekonomického p%ínosu, m'%ení dopadu investic do kultury na sociální 
oblast, hodnocení ekonomick!ch ukazatel# (HDP, HPH) v oblasti kultury.  
 
4.7. 
Rozvíjet )eské Bud'jovice ve smyslu kreativního m'sta, které se sna*í udr*et lidi s 
kreativním potenciálem, p%itahuje zp't absolventy vysok!ch "kol, nabízí p%íjemné 
prost%edí pro *ivot a je atraktivní svou nabídkou slu*eb a aktivit.  
 
4.8. 
P%ehodnotit po%adatelské funkce a kapacity, zvá*it mo*nost vypisování otev%en!ch 
v!b'rov!ch %ízení na klí$ové akce, které chce m'sto po%ádat a zachovat. Podpo%it tak 
profesionalizaci a stabilizaci lokálních kulturních organizátor#.  
     
SWOT anal"za tématu : 
 
Citace: 
 
1) Strategie rozvoje cestovního ruchu m'sta )eské Bud'jovice  
Kapitola 10-4 ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE (str. 74) auto%i pro oblast organizace cestovního 
ruchu v destinaci a %ízení lidsk!ch zdroj# (tzn. management a %ízení) navrhují mj. následující 
doporu$ení:  
„V$t(í provázanost odboru rozvoje a cestovního ruchu a odboru kultury – stávající koncepce práce 
obou odbor& nepo#ítá p%íli( s provázaností kultury a cestovního ruchu. Kultura je sou#ástí cestovního 
ruchu spí(e „mimochodem“. Úsilí by m$lo p%i po%ádání kulturních akcí sm$%ovat k cílené podpo%e 
cestovního ruchu ve m$st$ – p%íprava propaga#ních materiál& ke kulturním akcím, které sv"m rámcem 
ji! p%esahují dimenzi destinace (Múzy na vod$, Hudební slavnosti Emy Destinnové, Kulturní léto), v 
cizích jazykov"ch mutacích (Nj, Aj). Tyto propaga#ní materiály distribuovat v p%íhrani#í – partnerská 
m$sta Linec, Pasov a v rámci servisu TIC pro zahrani#ní náv(t$vníky. Odbor rozvoje a cestovního 
ruchu by m$l pr&b$!n$ spolupracovat také s dal(ími dot#en"mi odbory (doprava, !ivotní prost%edí, 
památková pé#e).“ 
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E/ SPOLUPRÁCE NAP)Í* SEKTORY 
 
Cíl: 
 
Motivovat lokální podnikatele k vnímání jejich spole$enské odpov'dnosti v#$i m'stu 
a kulturnímu d'ní v n'm. Vyzdvihnout p%ínos vzájemné spolupráce kultury s jin!mi 
oblastmi. Iniciovat stabilní finan$ní i nefinan$ní podporu kultury ze strany 
soukromého sektoru.   
 
(zalo!ení nadace pro kulturu, zlep(it spolupráci mezi soukrom"m sektorem a kulturou, 
vyu!ívat volné objekty, nefinan#ní podpora kultury, otev%ená kancelá% pro kulturní 
organizátory) 
 
 
Podcíle: 
! Zalo*it nadaci pro kulturu „Nadace Bud'jovice kulturní” a rozvíjet tak 

fenomén dárcovství. 
! Cílen' podporovat kreativní profese a jejich navzájem obohacující se 

spolupráci. 
! Napomáhat efektivní komunikaci a spolupráci mezi podnikateli a kulturními 

organizacemi (otev%ení diskuse). (strategick! plán m'sta) 
! Jednotná transparentní kulturní lobby, vytvo%ení argumentace s 

podnikatelsk!m prostorem (kultura zkvalit(uje *ivot obyvatel m'sta). 
! Definovat mo*nosti a zp#soby vyu*ití soukrom!ch objekt#, budov a ve%ejn!ch 

prostranství formou konkrétní nabídky pro kulturní ú$ely tak, aby motivovala 
kulturní organizátory a um'lce k jejich u*ívání. 
     

Kritéria: 
 
Návrhy opat!ení: 
 
5. 1.  
Etablovat role „donátor# kultury” jako presti*ní ozna$ení osobností, kter!ch si m'sto 
vá*í. Jejich snahu - podporovat kulturní a um'leckou sféru - pravideln' oce(ovat 
uznáním a ve%ejn!m projevem vd'ku.  
 
5. 2.  
Zapojit soukromé subjekty do komplexní kampan' na podporu kulturního d'ní v 
)esk!ch Bud'jovicích. Poukázat na mo*nosti nefinan$ní podpory ze strany 
podnikatelsk!ch subjekt#.  (strategick! plán m'sta) (strategie rozvoje cestovního 
ruchu) 
 
5. 3.  
Zalo*it kulturní nadaci $i nada$ní fond poskytující mo*nost podnikatelsk!m 
subjekt#m p%ímo podporovat kulturu skrze vkládání prost%edk# nebo úrok# z vkladu 
do spole$ného jm'ní, které bude p%erozd'lováno na základ' grantového %ízení. 
Vytvo%it tak protiváhu m'stskému grantovému systému. 
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5. 4.  
Iniciovat poskytování nevyu*it!ch soukrom!ch prostor (brownfields, tovární haly) 
pro kulturní ú$ely v rámci trendu vyu*ívání nefunk$ních industriálních staveb a 
podporovat tak ú$elov' rozmanitost kulturní infrastruktury. (strategick! plán m'sta) 
 
5.5. 
P%isp't k zalo*ení otev%ené sdílené kancelá%e pro pracovníky kreativních a kulturních 
profesí na volné noze, rozvíjet tak mezioborovou spolupráci a vzájemn! synergick! 
efekt $len# a generovat kreativní nápady a %e"ení ve m'st'.  
 
5.6.  
Iniciovat spolupráci s hospodá%skou komorou - setkávání a prezentace - za ú$elem 
uv'domování si, *e investice do kultury se vrací a generují vedlej"í ekonomické 
p%ínosy, podporují image m'sta, p%itahují investory a udr*ují kvalitní pracovní sílu. 
 
SWOT anal"za tématu : 
 
Citace: 
 
1) Strategie rozvoje cestovního ruchu m'sta )eské Bud'jovice  
Kapitola 9 - SWOT ANAL-ZA: ZHODNOCENÍ OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V )ESK-CH 
BUD.JOVICÍCH (str. 58-63). SWOT anal!za shrnuje silné a slabé stránky )esk!ch Bud'jovic, 
p%íle*itosti a ohro*ení v p'ti oblastech souvisejících s cestovním ruchem.  
V oblasti 9-1 NABÍDKA (str. 59) je kultura za%azena do tzv. siln!ch stránek: „Oblast siln"ch stránek 
zahrnuje mj.: Kulturní akce a festivaly, Institucionální zázemí (muzea, galerie, divadla atd.), Propojení 
kultury s historií a architekturou, Po%ádání akcí vhodn"ch pro studenty.”  
V oblasti  9-2 INFRASTRUKTURA A SLU/BY (str. 60) je v siln!ch stránkách zmi(ován rezerva$ní a 
kulturní portál CBsystem, ve slab!ch stránkách naopak neexistence samostatného turistického portálu.  
Oblast 9-3 POPTÁVKA (str. 61) zmi(uje ve slab!ch stránkách: „Kulturní nabídku zam$%enou 
p%edev(ím na místní obyvatele a obyvatele z okolí“, v P%íle!itostech pak mj. „Status m$sta, „kde se 
dob%e !ije“ “. 
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P!íloha ". 2 Shrnutí p!íloh, metodiky 
práce a charakteru zdroj& 

 

2.1  Anal%zy a re+er+e 
 

2.1.1 Re!er!e strategick"ch dokument# 
 
Metodika 

Rámcová re"er"ní práce, která m'la za úkol nalézt spole$né body v ostatních 
oblastech p%edev"ím pr#zkumem strategií a integrovan!ch plán# rozvoje m'sta, dále 
koncepcí fungování $i p%edpis# a, ji* m'stsk!ch, krajsk!ch $i státních. Prob'hla 
rámcová anal!za dokument# vze"l!ch z práce s ve%ejností. V!stupem této fáze byly 
p%edev"ím podrobn'j"í informace o tom, jak je v sou$asnosti kultura uva*ována na 
t'chto úrovních: 

 
a) Strategick! plán m'sta )eské Bud'jovice 2008-2013 
b) Strategie rozvoje cestovního ruchu m'sta )eské Bud'jovice 
c) Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jiho$eském kraji na roky 2009-2013 
d) Rozvojové programy Jiho$eské univerzity 
e) Státní kulturní politika )R na léta 2009-2014 
f) Teze koncepce podpory kultury ve m'st' )eské Bud'jovice 2000 
g) Teze kulturní politiky m'sta )eské Bud'jovice 2004 
h) Komunitní plán sociálních slu*eb m'sta )eské Bud'jovice 2004-2008 

 
Shrnutí 

Ve v!"e zmín'n!ch dokumentech se hovo%í o )esk!ch Bud'jovicích jako o 
m'stu rozvíjející pozici kulturn'-spole$enského a vzd'lanostního centra. Strategick! 
plán doporu$uje posílit vzájemnou komunikaci a vyu*ívání vzájemn!ch 
spole$ensk!ch efekt# kultury a vzd'lávání.  

Mezi specifické cíle pat%í zaji",ování pestré a poptávce odpovídající nabídky v 
oblastech kultury, trávení volného $asu, dále posílení komunikace a vzájemné 
spolupráce aktér# v oblasti kultury.  

Na tento cíl navazuje po*adavek zpracování "Studie pot%eb obyvatel m'sta v 
oblasti kultury a mo*ností jejich uspokojování", aby tak do"lo ke zmapování 
kulturních preferencí. 

V dokumentech je také vyzdvi*en potenciál kultury a jeho pozitivní 
ekonomické dopady. O )esk!ch Bud'jovicích se hovo%í jako o m'stu, které pe$uje o 
sv#j vzhled a *ivotní prost%edí. Jako d#le*itou shledává práci na postupném 
zlep"ování fyzického vzhledu jednotliv!ch $ástí m'sta, v$etn' odstra(ování nebo 
vyu*ití ru"iv!ch prvk# (nap%. nevyu*it!ch areál#, objekt# a ploch), a doporu$uje 
roz"í%ení nabídky infrastruktury v oblasti kultury. 

 
P%íloha #. 3/ Re(er(e strategick"ch dokument& (d$lené podle prioritních témat) str. 24 
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2.1.2 Re!er!e zpracované $leny Pracovní skupiny KULTURA 
 

Metodika 
Individuální re"er"e vytvo%ené $leny Pracovní skupiny KULTURA, zam'%ené 

na vztah kultury ve m'st' s oblastmi, které reprezentují jednotliví $lenové skupiny. 
P%íprava díl$ích re"er"í byla pr#b'*n' diskutována, aby bylo mo*né v!stupy pou*ít 
jako podp#rné materiály pro podkladov! dokument. 

 
Shrnutí 

JMÉNO RE*ER*E POZICE OBLAST 

Ji%í Grauer Koncept multifunk$ního kulturního centra dramaturg KC Bazilika NEZÁVISL. KULTURA 

Barbora Li"ková Návrh zefektivn'ní grantového systému kulturní komise KULTURNÍ KOMISE 

Jakub Kadle$ek Re"er"e strategií cestovního ruchu 
expert cestovního 
ruchu CESTOVNÍ RUCH 

Ji%í Vá(a Univerzita a kultura vn'j"í vztahy JU VZD.LÁVÁNÍ 

Hana Urbancová P%íprava pocitové mapy m'sta architektka VE&EJN- PROSTOR 

Pavla Kuchtová Média a kultura v )B redaktorka )Ro )B MÉDIA 

 
P%íloha #. 4/ Díl#í re(er(e #len& Pracovní skupiny KULTURA) str. 29 

2.1.3 Re!er!e zpracovaná externím analytikem 
 

Metodika 
Re"er"e se zab!vá mapováním kulturního potenciálu a situace kultury v 

)esk!ch Bud'jovicích po roce 1989. Sleduje v!voj koncep$ních materiál# t!kajících 
se kultury, ale zárove( detailn' popisuje poskytovatele kulturních slu*eb a kulturní 
infrastruktury.  

Rozd'luje a hodnotí organizace na poli kultury a um'ní podle statutu a 
z%izovatele, podle cílové skupiny a podle finan$ních tok#. Studie se zab!vá také 
anal!zou podílu m'sta na kulturní map' - sleduje kolik prostor# m'sto poskytuje pro 
kulturu, kolik financí pr#m'rn' vynakládá, jak funguje jako koordinátor a jaké akce a 
aktivity p%ímo po%ádá.  

D#le*itou sou$ástí je srovnání situace v obdobn' velk!ch $esk!ch m'stech, kde 
porovnává v!"e rozpo$t# m'st, v!"e rozpo$t# pen'z sm'%ovan!ch do oblasti kultury a 
jejich dal"í d'lení. 

 
Shrnutí 

Studie hodnotí nepropracovanou a neefektivní kulturní politiku m'sta )eské 
Bud'jovice (mín'no postoj ke kulturním aktér#m a ke kultu%e a um'ní obecn'), 
ilustruje tento fakt zejména na úbytku infrastruktury pro kulturu a na nepom'ru 
vysokého úbytku centráln' %ízen!ch organizací v#$i malé podpo%e nez%izovan!ch 
organizací. Studie hodnotí také jako jedno z mo*n!ch rizik nízkou spolupráci m'sta s 
krajem sm'rem k posílení zam'%ení zejména krajsk!ch organizací nejen na pln'ní 
jejich regionální funkce, ale sm'rem k ob$an#m m'sta. Záv'rem ve srovnání s jin!mi 
m'sty studie doporu$uje inspirovat se a vystav't funk$ní kulturní politiku, kterou se 
m'sto chopí své nezastupitelné role v kultu%e. 

 
P%íloha #. 8/ Stav kulturní politiky a kulturní dispozice m$sta )eské Bud$jovice (autor: 
Rudolf Vodi#ka) str. 120 
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2.2  Práce s odbornou ve!ejností 
 

2.2.1 Konference K3 - Konference pro kulturu a kreativní pr#mysly 
v ji%ních &echách 

 
Metodika 

Konference „K3 - Konference pro kulturu a kreativní pr#mysly v ji*ních 
)echách”, která prob'hla 11. 5. 2011, p%edstavila jedine$nou p%íle*itost v koncentraci 
expert# v dané oblasti. Tématu „Kulturní politika m'sta )B” byl v'nován jeden 
kulat! st#l (think-tank), dal"í dva kulaté stoly pracovaly s p%íbuznou tematikou. 
Projekt Bud'jovice kulturní této p%íle*itosti vyu*il a v!stupy z t'chto kulat!ch stol# 
zapracoval do p%ipravovaného podkladového materiálu.  

Konference „K3 - Konference pro kulturu a kreativní pr#mysly v ji*ních 
)echách” se zú$astnilo celkem 120 ú$astník# z celého Jiho$eského kraje, p%i$em* 
velká $ást zú$astn'n!ch byla obyvateli m'sta )eské Bud'jovice. Podstatnou $ást 
ú$astník# konference tvo%ili pracovníci ve%ejné správy v oblasti kultury a vzd'lání a 
také kulturní organizáto%i. 
 
Shrnutí 

Spole$nou diskusí s odborníky z celé )eské republiky byly nejen ov'%eny 
dosavadní v!stupy z Pracovní skupiny KULTURA, ale byly i nastín'ny dal"í 
opat%ení, doporu$ení a postupy projektu: dokumentu bude zaji"t'na „vá*nost“ tím, *e 
bude implementován do "ir"ího plánu, nap%. Strategick! plán m'sta )B 2014-2019, 
m'lo by b!t pou*íváno argument# zam'%en!ch i do jin!ch resort# (cestovní ruch, 
vzd'lávání, sociální v'ci, územní plánování a architektura), efektivní podoba je 
taková, na které se podílí ve%ejnost, politická reprezentace i um'lecká obec.  

Za moderní nástroje na vykonávání a napl(ování kulturní politiky byly 
odborníky ozna$eny následující kroky: zachování pracovní skupiny (jako poradní 
orgán / watchdog kontrolující napl(ování plánu rozvoje kultury), která bude v 
neustálém dialogu s odpov'dn!mi osobami na radnici a bude moci vyhodnocovat 
v!kon kulturní politiky, platforma nezávislé kultury (pokra$ování OPEN SPACE 
setkání), realizace komunitního kulturního a kreativního centra, vedení diskuse, kde 
se deklaruje spole$n! zájem a bude se hovo%it o tom, co má a nemá rozvojov! 
potenciál (eliminovat tak embargo na kulturu v „tradi$ních - zvykov!ch” kolejích a 
otev%ít diskusi nov', bez provin$nosti a setrva$nosti). 

 
Zápis z pracovních kulat"ch stol& z konference K3 str. 58 - tematicky zpracovaná 
doporu$ení odborník# reagující na sou$asnou situaci kultury v )esk!ch Bud'jovicích.  

 

2.2.2 Jednání Pracovní skupiny KULTURA 
 

Metodika 
Pracovní skupina, sestavená z r#zn!ch aktér# na poli kultury (zástupci 

m'stsk!ch z%izovan!ch kulturních subjekt#, zástupci magistrátu, zástupci 
vzd'lávacích institucí, zástupci p%íbuzn!ch obor#), z projektového t!mu a experta, se 
pravideln' scházela (celkem desetkrát) a na základ' p%ipraven!ch materiál# a 
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vlastních preferencí a zku"eností pracovala na sestavení priorit a obecn!ch cíl# 
podstatn!ch pro rozvoj kultury v )esk!ch Bud'jovicích. 
 
Shrnutí 

Na prvním setkání pracovní skupiny, které se uskute$nilo 26. dubna 2011, byly 
stanoveny termíny pravideln!ch setkání, nástroje mappingu, odborné oblasti 
jednotliv!ch $len# skupiny a zp#sob medializace projektu.  

Druhé setkání Pracovní skupiny KULTURA bylo v'nováno první hlub"í debat' 
k 10 tematick!m oblastem kultury (viz zápis v p%íloze $. 6b). Rozdílnost pohled# 
jednotliv!ch $len# pracovní skupiny na dané oblasti byla shledána p%ínosnou pro dal"í 
práci.  

Dal"í setkání pracovní skupiny pak p%inesla stanovení harmonogramu dal"ího 
postupu, definování dal"ích nástroj# pro komunikaci s ve%ejností - p%edev"ím "lo o 
sestavení dotazníku, vytvo%ení seznamu míst pro umíst'ní dotazníku a sb'rn!ch 
krabic i roz"í%ení umíst'ní pocitové mapy.  

Pracovní skupina zárove( zhodnotila p%ínos konference K3 po%ádané krajsk!m 
projektem Kulturní most a d#le*it!ch poznatk# pro dal"í práci: "Je nezbytné, aby 
v"stavba strategického plánu m$sta prob$hla participativním procesem ve%ejnosti a 
sestavoval ji n$kdo s p%ede(l"mi zku(enostmi z jin"ch m$st. Podkladov" dokument je 
t%eba p%evést do obecn$ srozumitelné podoby /p%edtím ne! bude p%edán rad$ a bude 
zve%ejn$n/. Samotnou strategii je t%eba pravideln$ evaluovat – pokud se 
nevyhodnocuje, chybí argumenty pro financování, spolupráci s ostatními resorty. 
Projekt by m$l pokra#ovat vytvo%ením strategie na zachování rozmanitosti kultury ve 
m$st$, p%edev(ím pak poskytnutí a vyu!ití prostor /Doporu#ení na zpracování 
katalogu prostor v majetku m$sta, kter" m&!e m$sto nabídnout kulturním aktér&m./. 
Zárove* bychom se m$li pokusit o definování „kulturní #tvrti“, kterou Bud$jovice 
bezesporu mají, jen není pln$ vnímána (JD, Muzeum, Háje#ek, Slavie, ). Rozhlas, DK 
Metropol...). Odstra(ujícím p%íkladem mohou b"t poslední dv$ kauzy zru(en"ch 
prostor (CK Solnice a KC Bazilika) – ke kter"m by nedo(lo, kdyby fungovaly v 
prostorech m$sta, nikoliv v soukrom"ch. V"sledn" dokument by m$l b"t p%edstaven 
podnikatelské sfé%e, která zatím není do kulturního d$ní zapojována." 

Na dal"ích setkáních p%edstavili jednotliví $lenové pracovní skupiny anotace 
sv!ch re"er"í z jednotliv!ch odv'tví: P. Kuchtová – p%ísp'vek za oblast médií, kter! 
postihuje v"echna dostupná média v )esk!ch Bud'jovicích, popisuje zam'%ení a dává 
doporu$ení; J. Kadle$ek – re"er"e Strategie rozvoje cestovního ruchu m'sta )eské 
Bud'jovice a pak i pro Jiho$esk! kraj; B. Li"ková – zpracování mo*né návaznosti 
grantového systému na celkovou koncepci kultury; H. Urbancová – zp#sob vnímání 
ve%ejného prostoru; J. Vá(a – mapování vztahu kultury a vzd'lávání Jiho$eské 
univerzity. 

Jedno ze setkání pracovní skupiny bylo v'nováno tématu „Komunika$ní 
platforma nezávislé kultury“ v tom smyslu, *e platforma nezávislé kultury by m'la 
fungovat jako partner pro dialog s vedením m'sta. Cílem této platformy by m'la b!t 
snadn'j"í komunikace s m'stem, mezi subjekty samotn!mi a p%ípadn!mi „investory“ 
z podnikatelské sféry (více viz zápisy). 

Zárove( byla p%ipravena prezentace pro Kulturní komisi Rady m'sta )eské 
Bud'jovice. 
 

Zápisy ze setkání Pracovní skupiny KULTURA str. 61 - detailní evidence rozveden!ch 
my"lenek $len# pracovní skupiny, pohledy na problematiku z r#zn!ch oblastí, které 
zastupovali jednotliví $lenové, zápisy projednávají jednotlivá doporu$ení - jejich 
realizovatelnost a dopad 
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Soupis problematick"ch témat ze setkání Pracovní skupiny KULTURA str. 64 
Zápis sch&zky se #leny Kulturní komise Rady m$sta )eské Bud$jovice str. 73 

 

2.3  Práce s +irokou ve!ejností 
 

2.3.1  Future City Game 
 
Metodika 

Formou kreativních her Future City Game (Metodika hry je zalo*ena na 
p%em!"lení o ideálním stavu m'sta za 10 let a na následném generování kreativních 
my"lenek, jak se k tomuto stavu ze sou$asn!ch podmínek p%iblí*it.) se ú$astníci 
pokusili artikulovat vizi kultury ve m'st', zam'%ili se p%edev"ím na lep"í vyu*ití 
ve%ejn!ch prostranství. S t'mito návrhy se pak pracovalo v dal"ích fázích projektu. 
Samotná hra m'la za cíl jednak aktivovat obyvatele m'sta a p%im't je, aby za$ali o 
kultu%e p%em!"let a aby si ji dokázali zasadit do souvislostí.   

Celkem v )esk!ch Bud'jovicích prob'hly t%i hry. Poslední - hra na téma 
„Kulturní identita m'sta )esk!ch Bud'jovic“ - byla odehrána v rámci projektu 
Bud'jovice kulturní a konala se dne 5. kv'tna 2011. Odehrálo ji celkem 16 hrá$# 
rozd'len!ch do t%í t!m#. Mezi zú$astn'n!mi byli zástupci jak institucionalizované, 
tak nezávislé kultury, projekt# na podporu kultury v regionu, grafici, studenti, senio%i 
i pracovníci magistrátu m'sta. V"echny t%i t!my dosp'ly v podstat' k velmi 
podobn!m záv'r#m vize m'sta, li"ily se p%edev"ím v nápadech, jak dané problémy ve 
m'st' %e"it, a konkrétních doporu$eních. 
  
Shrnutí 

)eské Bud'jovice byly vyhodnoceny jako velmi p%íjemné m'sto s bohatou 
zelení a velk!m potenciálem ve%ejn!ch ploch, které mohou motivovat obyvatele 
m'sta k v't"í kreativit' a podpo%it jejich zájem o aktivní trávení volného $asu. 
V"echny t%i t!my do"ly nezávisle na sob' k definici )esk!ch Bud'jovic jako 
ideálního m'sta pro „$erstvou kulturu na $erstvém vzduchu”. M'sta, které by se 
mohlo stát proslul!m sv!mi venkovními festivaly a kulturou dostupnou na ulicích a 
v parcích. Je v"ak zásadní v souladu s touto my"lenkou vytvo%it vhodné podmínky a 
pobídky. Skute$nost, *e v"echny t!my do"ly ke stejnému záv'ru, je ojedin'lá, a tedy 
mnohé vypovídající.  

Workshop potvrdil, *e ve%ejn! prostor je téma, které stojí za podrobn'j"í 
zpracování. Jak jednotlivé t!my navrhly, nabízí se zmapování ve%ejn!ch prostranství 
vhodn!ch pro pouli$ní produkci a vytvo%ení vhodn!ch podmínek pro spontánn'j"í 
konání kulturních akcí v ulicích m'sta. Zárove( se t!my shodly na pot%eb' 
pozitivního p%ístupu m'sta a aktivních pobídek sm'rem k po%adatel#m a tv#rc#m 
kulturního d'ní v regionu ve form' ve%ejn!ch v!zev a grantov!ch program#. Sm'rem 
k divák#m je pak t%eba posílit propagaci a koordinaci kulturních akcí ve m'st' a 
regionu. (zdroj: Mgr. Helena Dienstbierová +imicová, CpKP západní )echy – 
záv're$ná zpráva) 
 

Záv$re#ná zpráva z odehrané FUTURE CITY GAME str. 77 - vyhodnocené záv'ry a 
prezentace jednotliv!ch skupin sepsané facilitátorem - gamesmasterem hry 
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2.3.2 OPEN SPACE 
  
Metodika 
A) Diskuse 

Diskuse se odehrály celkem $ty%ikrát. Z toho v rámci projektu byla realizována 
jedna, která plynule navázala na p%edchozí diskuse, je* tí* organizáto%i po%ádali v 
rámci p%ípravy konference „K3 - Konference pro kulturu a kreativní pr#mysly v 
ji*ních )echách“. Jednalo se o diskuse, jejich* cílem bylo zapojit kulturní 
organizátory do dialogu o podmínkách a mo*nostech rozvoje kultury ve m'st'. 
Definovaly se problémy, které byly p%edm'tem následn!ch tematick!ch diskusí.  

Diskusí se v závislosti na tématu ú$astnilo od 30 do 70 zástupc# z nejr#zn'j"ích 
oblastí. Mezi zú$astn'n!mi byli kulturní organizáto%i, zástupci magistrátu m'sta, 
$lenové kulturní komise m'sta, pedagogové gymnázií a univerzity, studenti i um'lci 
nebo zástupci podnikatelské sféry.  

 
B) Velké ve%ejné setkání 

Ve%ejné setkání bylo zorganizováno jedenkrát, a to 1. 6. 2011, jako záv're$ná 
akce extenzivní dato-sb'rné fáze projektu. Setkání prob'hlo v KD Slavie. Vedle 
kulturních organizátor#, um'lc# a zástupc# magistrátu se setkání ú$astnila i "ir"í 
ve%ejnost. Celkem se jedná o ú$ast 43 osob. Setkání bylo %ízeno podle vzoru metod 
Agora CE, kdy se v první $ásti ú$astníci rozd'leni do t!m# sna*ili shrnout v"echny 
díl$í problémy u definovan!ch deseti rozvojov!ch oblastí a v druhé fázi potom na tyto 
problémy hledali konkrétní %e"ení. Sou$ástí setkání byla také tvorba pocitové mapy 
m'sta. Od p%edchozích diskusí se toto setkání li"ilo tím, *e bylo strukturované a 
dodr*oval se ur$it! postup. Dalo by se tedy spí"e p%irovnat k workshopu. 

 
C) Panelová diskuse 

Poslední diskuse projednávala formou panelové diskuse ji* konkrétní body 
návrhové $ásti tohoto dokumentu. Ú$astnili se jí op't $lenové Pracovní skupiny 
KULTURA, zástupci magistrátu m'sta, pedagog#, univerzity, student# a 
podnikatelské sféry. Jako hosté panelu vedle $len# pracovní skupiny byli pozváni 
dal"í odborníci. 

 
Shrnutí  
A) Diskuse 

První diskuse iniciovala vzájemnou komunikaci mezi kulturními organizátory, 
byly domluveny r#zné zp#soby spolupráce a na$rtla se první problematická témata. 
D#le*it!m záv'rem byl p%edev"ím pr#kazn! zájem o koncep$ní p%ístup ke kultu%e ze 
stran kulturních organizátor# a chu, nadále se scházet.  

Jedním z definovan!ch problematick!ch témat, jemu* se v'novala následující 
diskuse, bylo „Studenti vs. Kultura ve m$st$”. Diskuse se odehrála p%ímo uprost%ed 
univerzitního kampusu se zám'rem vyslechnout postoje student# ke kultu%e a %e"it 
problém jejich slabé participace na kulturním *ivot'. 

T%etí diskuse na téma „Vize kultury ve m$st$” iniciovala mnohem hlub"í 
jednání zástupc# m'sta a odborné ve%ejnosti. Na základ' této diskuse byl sestaven 
plán dal"ích krok# a byl zapo$at proces p%ípravy tohoto dokumentu. 

P%edm'tem $tvrté diskuse OPEN SPACE, která prob'hla ji* v rámci projektu, 
bylo „Prodiskutování v"stup& FCG” odehrané na téma „Kulturní identita m'sta 
)eské Bud'jovice“, jejich opoznámkování a dopln'ní.  
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B) Velké ve%ejné setkání 
Na Velkém ve%ejném setkání OPEN SPACE byla poprvé detailn' 

rozpracována ji* d%íve definovaná problémová témata: Vzd'lávání, Finance, 
Propagace a informování, Rozmanitost kultury, Kulturní infrastruktura, Kultura ve 
ve%ejném prostoru a Identita m'sta, Podmínky pro za$ínající generaci, Propojení 
kultury s jin!mi oblastmi, &ízení a komunikace. Kritika se snesla na zp#sob 
financování kultury v )B. Mladá generace postrádá prostory pro seberealizaci, a 
nejen tato generace volá po otev%eném multifunk$ním a multikulturním centru. Ve 
m'st' jsou staré a nevyu*ité kulturní domy, které po p%íle*itosti zapojit se do *ivota 
p%ímo volají. M'sto je vnímáno v roli „mrtvého brouka“, kter! ne%e"í, koncep$n' 
nep%em!"lí a neiniciuje. Chybí pobídky soukromému sektoru ke spolupráci. Propojení 
kultury s ostatními oblastmi je tristní a propagace m'sta nedosta$ující. M'sto nemá 
kvalitní kulturní portál. Ve%ejné prostory m'sta jsou krásné, ale nevyu*ité. 
Vysoko"koláci se nezapojují do kulturního d'ní. Konkrétní poznatky jsou z%ejmé ze 
zápisu. Záv'rem se ukázal zajímav! fakt, *e se v't"ina debat dostala ke konstatování - 
„není jasn' dáno, není napsáno, není zmapováno, není naplánováno, není ur$ená 
zodpov'dnost...“ Je tedy z%ejmé, *e kulturní akté%i by se rádi op%eli o n'jak! 
komplexní systém, kter! v kultu%e znateln' chybí. V ka*dém p%ípad' tato ve%ejná 
diskuse pomohla naformulovat základní pilí%e procesu p%ípravy tohoto dokumentu.  

 
C) Panelová diskuse 

Dne 15. 6. 2011 prob'hlo v rámci festivalu „M'sto v pohybu“ dal"í setkání s 
ve%ejností – Festivalov! OPEN SPACE. Byl konkrétn'j"í ne* v"echny p%edchozí. 
Ve%ejnost zde znovu komentovala základní témata projektu a diskutovala nad nimi: 
Kultura ve ve%ejném prostoru a identita m'sta / &ízení a komunikace / Kultura a 
vzd'lávání / Financování a propojení kultury s dal"ími oblastmi (viz zápis v p%íloze). 
Nejv!razn'j"í debata se tentokráte t!kala posledního tématu a op't jsme si ov'%ili, jak 
je d#le*ité, aby se ve%ejnost setkávala s odborníky. Zástupci podnikatelsk!ch sektor# 
byli dobrou zp'tnou vazbou pro kulturní organizátory i nad"ence na"eho m'sta. 
Podnikatelé akcentovali p%edev"ím d#le*itost osobního kontaktu s potencionálním 
sponzorovan!m, dostate$n' atraktivn' vytvo%enou nabídku pro sponzory, kreativitu 
p%i získávání si zájmu mana*er#, kte%í se ztoto*ní s projektem apod. Bylo navr*eno i 
otev%ení diskuse mezi podnikateli a kulturním sektorem (setkání, kde si - mimo jiné - 
podnikatelé budou moci vytipovat organizace, které cht'jí podpo%it atd.). 

 
Zápis z Velkého ve%ejného setkání OPEN SPACE str. 92 - soupis v"ech problém# a 
návrh# %e"ení pod jednotliv!mi rozvojov!mi tématy a jejich rámcová anal!za 
Pracovní list ve%ejného setkání 1. 6. 2011 (formát A2) str. 101 - základní soupis témat 
pro rozpracování 
Zápis z Panelové diskuse OPEN SPACE str. 89 - zaznamenány poznámky ú$astník# z 
%ad kulturních organizátor#, zástupc# magistrátu a ve%ejnosti 

 

2.3.3  Dotazníkové !et'ení POMOZTE KULTU(E 
 
Metodika 

Za cel! m'síc $erven bylo nashromá*d'no celkem cca 200 dotazník#, jejich* 
cílem bylo nabídnout "ir"í, do kultury zainteresované ve%ejnosti vyjád%it se k 
problematick!m témat#m kultury. Dotazník tak $áste$n' suploval jejich ú$ast na 
diskusích. Zárove( jeho kvantitativní $ást zmapovala velmi hrub' jejich kulturní 
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preference. Dotazníkové "et%ení bylo provád'no celkem na dvanácti sb'rn!ch 
místech, která zahrnovala kavárny, galerie, knihovny, kulturní kluby, knihkupectví a 
dal"í ve%ejné prostory. Sou$asn' s tím probíhalo dotazníkové "et%ení také na 
internetov!ch stránkách projektu Bud'jovice kulturní. 
 
Shrnutí 

Dne 30. $ervna 2011 bylo ukon$eno dotazníkové "et%ení. Odpov'di a vyjád%ení 
napsaná v dotaznících jsme roz%adili dle ji* definovan!ch tematick!ch okruh#.  

V prvním tématu - +KOLSTVÍ A VZD.LÁVÁNÍ - je kladen d#raz p%edev"ím 
na spolupráci se studenty V+, S+ a gymnázií, s pedagogy V+, S+ a gymnázií a na 
spolupráci s Jiho$eskou univerzitou. Prost%ednictvím této snahy docílit zmírn'ní 
odcházení mlad!ch lidí z m'sta. Nezanedbatelné je i cílené formování zájmu ob$an# 
o kulturu ve m'st' a vnímání kultury jako plnohodnotného volno$asového prvku. 

Druhé téma - SPOLUPRÁCE NAP&Í) SEKTORY - bylo komentováno ve 
smyslu spolupráce se soukrom!m a podnikatelsk!m sektorem. Dotazovaní se shodují 
na absenci této spolupráce a minimální finan$ní i nefinan$ní podpory ze strany 
podnikatelsk!ch subjekt#.  

&ÍZENÍ A KOMUNIKACE je t%etím tématem, které akcentuje p%edev"ím roli 
m'sta, a to zejména ve vztahu k obyvatel#m, kte%í se o kulturu aktivn' $i pasivn' 
zajímají. Respondenti se dovolávají p%edev"ím v't"ího zapojení ve%ejnosti (zejména 
mlad!ch lidí) do kulturního *ivota ve m'st'. Vytvo%ení sít' kulturních organizací i 
provázanosti tradi$ních akcí a obecn' zlep"ení komunikace a koordinace kulturních 
po%adatel# a m'sta.  

Poslední téma - FINANCE A KONCEPCE - bylo okomentováno následujícím 
zp#sobem: M'sto je prezentováno jako „m'sto kultury“, ne „m'sto sportu“, co* je 
nosn! nám't k "ir"í diskusi. Z%ejmé je, *e ve m'st' chybí dlouhodobá podpora akcí, 
které p%itahují pozornost lidí z jin!ch region#. Chybí koncep$ní za%azení slavností 
m'sta jako velké tradi$ní události a zárove( akce, která by byla kompromisem 
bud'jovického patriotismu a moderní kultury. Velmi $asto je prezentován názor, *e 
m'sto nemá b!t organizátorem, ale „jen“ iniciátorem kulturních akcí, aby tak 
neznemo*(ovalo aktivitu mal!ch kulturních neziskov!ch organizací a bránilo tak 
jejich profesionalizaci.  

Dotazníkové "et%ení v"ak nep%ineslo jen obecné pojmenování jednotliv!ch 
skute$ností, ale i návrhy a konkrétní %e"ení. Nap%. p#sobení univerzity na studenty v 
rámci seminá%# – zadávání kulturn'-aktivních témat, která by byla hodnocena 
kreditov!m systémem, podpo%ení role donátora kultury, obnovení funkce m'stského 
architekta, pravidelné po%ádání ve%ejn!ch diskusí, vyu*ití KD Slavie jako spolkového 
domu, kter! zárove( svou nabídkou nahradí zru"ené KC Bazilika, legalizace $erného 
v!lepu a %ada dal"ích (dal"í sepsané nápady v p%íloze $. 8: Databanka nápad#). 

 
V"stup z dotazníkového (et%ení POMOZTE KULTU+E str. 102 - obsáhlá kvalitativní 
evidence navrhovan!ch %e"ení 
Grafy  z dotazníkového (et%ení POMOZTE KULTU+E  str. 108 - kvantitativní 
zpracování dat do graf#, které informují o struktu%e respondent#, o jejich kulturních 
prioritách a jejich vnímání problém# v kultu%e 
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P!íloha ". 3 Re+er+e strategick%ch 
dokument& (d$lené podle 
prioritních témat) 

 
'kolství a vzd$lávání 
 
Citace: 
1) Teze kulturní politiky m!sta "eské Bud!jovice 2004 
kapitola 4. Cíle: „Dbát o estetickou v!chovu a vzd"lávání v systému tvorby i u#ívání kulturních statk$” 
p#íloha $. 1 SWOT anal%za kulturních aktivit ve m!st!: „Získávat absolventy vysok!ch %kol a 
kvalifikované pracovní síly vhodnou motivací do této oblasti”, „Ú&ast %kol na programové v!chov" a 
rozvoji kulturních aktivit d"tí a mláde#e”, „Regionální centrum vzd"lanosti”, „Nedostatek p'íle#itostí 
pro dal%í kvalifikované vzd"lávání v oblasti kultury” 
 
2) Strategick% plán m!sta "eské Bud!jovice 2008-2013 
str. 22-23 Zajistit pestrou a poptávce odpovídající nabídku v oblastech kultury, sportu a vyu&ití volného 
$asu (B) – B.2. a str. 29-30 - 7 Program pro ekonomick% rozvoj (C) - C.1.2: „Posilováním spolupráce a 
vzájemné komunikace mezi m"stem a akademicko-univerzitní sférou a podnikatelsk!mi subjekty bude 
více vyu#ito potenciálu znalostní ekonomiky ve m"st"”, „P'i realizaci navr#en!ch aktivit bude brán v 
potaz obecn! po#adavek na fungování %kol a %kolsk!ch za'ízení jako polyfunk&ních vzd"lávacích 
center”, „Iniciovat pravidelná jednání s p'edstaviteli univerzitní a akademické obce a podnikatelsk!mi 
subjekty s tématem vzájemné podpory p'i rozvoji podmínek pro prakticky orientovan! rozvoj v"dy a 
v!zkumu a navazující podnikání ve m"st"”, „Iniciovat pravidelná setkávání zástupc$ m"sta, 
podnikatelsk!ch subjekt$, %kol a dal%ích organizací p$sobících na trhu práce” 
 
3) Strategie rozvoje cestovního ruchu m!sta "eské Bud!jovice  
Kapitola 10-4 ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE (str. 74) auto#i pro oblast organizace cestovního 
ruchu v destinaci a #ízení lidsk%ch zdroj' (tzn. management a #ízení) navrhují mj. následující 
doporu$ení:  
„V"t%í provázanost odboru rozvoje a cestovního ruchu a odboru kultury – stávající koncepce práce 
obou odbor$ nepo&ítá p'íli% s provázaností kultury a cestovního ruchu. Kultura je sou&ástí cestovního 
ruchu spí%e „mimochodem“. Úsilí by m"lo p'i po'ádání kulturních akcí sm"'ovat k cílené podpo'e 
cestovního ruchu ve m"st" – p'íprava propaga&ních materiál$ ke kulturním akcím, které sv!m rámcem 
ji# p'esahují dimenzi destinace (Múzy na vod", Hudební slavnosti Emy Destinnové, Kulturní léto), v 
cizích jazykov!ch mutacích (Nj, Aj). Tyto propaga&ní materiály distribuovat v p'íhrani&í – partnerská 
m"sta Linec, Pasov a v rámci servisu TIC pro zahrani&ní náv%t"vníky. Odbor rozvoje a cestovního 
ruchu by m"l pr$b"#n" spolupracovat také s dal%ími dot&en!mi odbory (doprava, #ivotní prost'edí, 
památková pé&e)." 
 
4) Strategie rozvoje cestovního ruchu "eské Bud!jovice 2008 
- Oblast siln%ch stránek SWOT anal%zy, která je sou$ástí Strategie, zahrnuje v $ásti v!nované 

Nabídce mj.: Kulturní akce a festivaly, Institucionální zázemí (muzea, galerie, divadla atd.), 
Propojení kultury s historií a architekturou, Po#ádání akcí vhodn%ch pro studenty. 

- V Návrhové $ásti je kultura sou$ástí tzv. p!ti globálních turistick%ch balí$k' („nov! vyty$ené 
pilí#e rozvoje cestovního ruchu "esk%ch Bud!jovic“), jeden z nich pak nese název „"eské 
Bud!jovice – univerzitní m!sto a m!sto mlad%ch“. Hlavním cílem je v!t(í zapojení univerzity a 
student' do &ivota m!sta a vytvo#ení prostoru pro setkávání mlad%ch. V dal(ím balí$ku nazvaném 
„"eské Bud!jovice – M!sto kultury“ je zmi)ována zajímavá nabídka klub' s kvalitním kulturním 
programem, ale m!stu p#esto chybí „viditelná atmosféra studentského m!sta“. Vynikající image 
m'&e dodat m!stu festival Ekofilm. Mo&nosti po#ádání festival' jsou ale mnohem (ir(í a p#i 
zapojení student' se m'&e nabídka roz(í#it o dal(í charakteristické projekty (festival poezie, 
rockov% festival apod.). 

- Kapitola 10-4A #e(í úlohu m!sta a podnikatel' v cestovním ruchu a rozd!lení jejich rolí. Magistrát 
by se dle doporu$ení m!l mj. zam!#it na organizaci vzd!lávání v cestovním ruchu. 
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Finance 
 
Citace: 
1) Teze kulturní politiky m'sta )eské Bud'jovice 2004 

3.1.1.1 Kapitola $. 1: „Úlohou m$stské samosprávy je vytvá%et finan#ní, koncep#ní a 
organiza#ní p%edpoklady pro to, aby se ob#ané podíleli na kultu%e, nebo, ti jsou jejími tv&rci, 
p%íjemci, ochránci i p%edstaviteli.” 
Kapitola $. 3: „Podporuje mezinárodní kulturní spolupráci a vzájemné poznání na bázi v"m$ny 
kulturních hodnot  s partnersk"mi m$sty.” 
Kapitola $. 5 h): „z celkového m$stského rozpo#tu v"daj& p%ispívat nejmén$ 7 % ro#n$”, 
„hledáním dal(ích finan#ních prost%edk& a vícezdrojového financování (krajské, státní dotace, 
evropské fondy, podnikatelská sféra)“, „systémem soustavn$ roz(i%ovan"ch grant& a p%ísp$vk& do 
oblasti kultury“ 
SWOT anal!za, p%íle*itosti: „Úsilí o vícezdrojové financování / Jiho#eské divadlo, Otá#ivé 
hledi(t$, jedno hudební t$leso / ze zdroj& m$sta, kraje a dal(ích.” 

 
2) Strategick! plán m'sta )eské Bud'jovice 2008-2013 

str. 22-23 (B) – B.2: „Zajistit pestrou a poptávce odpovídající nabídku v oblastech 
kultury, sportu a vyu!ití volného #asu.“, „Zám$ry budou realizovány a podporovány s ohledem na 
pot%ebu vícezdrojového financování kulturních a volno#asov"ch aktivit. Za d&le!it" potenciální 
zdroj v tomto sm$ru lze pova!ovat zejména ROP, v p%ípad$ tematického zam$%ení na kulturní, 
sportovní a volno#asové aktivity rovn$! IPRM.“ 
str. 29-30 (C) - C.1.2: „Realizovat postupn$ díl#í kroky vypl"vající z uveden"ch koncep#ních 
materiál& (v#etn$ p%ípadné úpravy grantového dota#ního systému m$sta pro uvedené oblasti tak, 
aby odpovídal skute#n"m pot%ebám „místního trhu“).“ 
 

3) Strategie rozvoje cestovního ruchu )eské Bud'jovice 2008 
- V oblasti kulturních akcí by si dle autor# Strategie m'lo m'sto najít nosnou akci, nap%. v 

podob' Hudebních slavností Emy Destinnové, a podpo%it ji masivní kampaní provázanou s 
posilováním image destinace. 

- Oblast 9-4 ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE uvádí v p%íle*itostech ve SWOT anal!ze 
zavedení efektivn'j"ího systému grant# – slad'ní finan$ního zaji"t'ní propagace a realizace 
akcí, p%esunout t'*i"t' grant# od propagace k zaji"t'ní akcí. 

- Kapitola 11 definuje VIZI PRO CESTOVNÍ RUCH V )ESK-CH BUD.JOVICÍCH PRO 
ROK 2013. Tato vize zní: „Do roku 2013 se z )esk"ch Bud$jovic stane jiho#eská metropole v 
evropském duchu, brána turistického regionu, která se hlásí k historickému odkazu a tradicím, 
nabízí sv"m náv(t$vník&m zá!itky spojené nejen s kulturou a gastronomií a je známá jako 
destinace kongres& a veletrh&, ale i m$stem student& a mlad"ch lidí. )eské Bud$jovice budou 
sou#asn$ moderním m$stem, které se chová dob%e ke sv"m ob#an&m i náv(t$vník&m, poskytuje 
moderní slu!by a vytvá%í spoustu d&vod&, pro# se vracet. )eské Bud$jovice budou M-STEM 
PRO KA.D/ DEN.“ 

 
4) Teze koncepce podpory kultury ve m'st' )eské Bud'jovice 2000 

- Vícezdrojové financování Jiho$eského divadla 
- Kulturní nabídka nesmí b!t omezena finan$n' 
- Postupné zvy"ování procenta finan$ních prost%edk# plynoucích do kultury 
- Formou grantu financovat v!znamné akce s nadregionálním v!znamem 
- Víceleté granty 

!
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Místo 
 
Citace: 
1) Teze kulturní politiky m'sta )eské Bud'jovice 2004 

3.1.1.2 Kapitola $. 6 záv'r: „Kultura p%ispívá k identifikaci ob#an& se spole#enstvím, v n$m! 
!ijí, a propojuje )eskou republiku a tím i m$sto )eské Bud$jovice s vn$j(ím sv$tem.“ 
3.1.1.3 SWOT anal!za (silné stránky): „O!ivení centra m$sta po%ádáním spole#ensk"ch 
akcí.“, SWOT anal!za (p%íle*itosti): „Vyu!ití historick"ch památek pro kulturní ú#ely.” 
3.1.1.4 SWOT anal!za (hrozby): „Zapojení ob#an& uveden"ch skupin do !ivota ve m$st$ a 
zvlá(t$ pak do kulturních aktivit se jeví jako problémové.“, „Na okrajov"ch #ástech m$sta a 
p%ím$stsk"ch oblastí nejsou /a! na n$které v"jimky/ z%ejmé aktivity kultury, jsou centralizovány.” 

 
2) Strategick! plán m'sta )eské Bud'jovice 2008-2013 

Kapitola $ 7.3. C 1.1.: „Zpracovat (aktualizovat) pasportizaci ploch pro podnikání na území 
m$sta a jeho okolí (v#etn$ brownfileds) v#etn$ stavu jejich p%ipravenosti a zájmu o tyto plochy a 
zajistit efektivní prezentaci této nabídky.“, „U ploch v majetku m$sta se aktivn$ podílet na 
jednání s potenciálními investory ve v$ci vyu!ití uveden"ch ploch.“ 
Kapitola $. B 1.4.: „Realizovat postupn$ samotn" investi#ní zám$r (p%íprava území, ZTV, 
vybudování nov"ch a rekonstrukce stávajících objekt& pro ob#anskou vybavenost a bydlení, ploch 
pro voln" #as, zele* atd.).“ 
Kapitola $. B 2.2.: „Podporovat roz(i%ování kapacit pro kulturu, sport a volno#asové aktivity 
v levob%e!ní #ásti m$sta (projekty typu „Free time park Stromovka“ #i nap%. i p%esunem 
n$kter"ch 
stávajících kulturních a sportovních kapacit do této #ásti m$sta).“ 
„Zpracovat studii vyu!itelnosti KD Slavie a následn$ realizovat jeho rekonstrukci (v p%ípadné 
spolupráci s investorem).“, „Prov$%it mo!nosti (lokalita, podmínky provozu apod.) z%ízení 
spolkového domu a stálé muzejní expozice m$sta )eské Bud$jovice (pop%. lapidária).“ 
Kapitola $. 4: „)eské Bud$jovice pe#ující o sv&j vzhled: D&le!itá je i práce na postupném 
zlep(ování fyzického vzhledu jednotliv"ch #ástí m$sta, v#etn$ odstra*ování nebo vyu!ití ru(iv"ch 
prvk& (nap%. nevyu!it"ch areál&, objekt& a ploch).“ 
Kapitola $. B.2: „V tomto zám$ru je pot%eba zab"vat se otázkami zlep(ování prost%edí pro trávení 
volného #asu obyvatel m$sta kulturním, sportovním a jin"m volno#asov"m vy!itím. P%i realizaci 
programu je pot%eba vycházet z detailní znalosti pot%eb obyvatel m$sta v uveden"ch oblastech 
a sou#asn$ je d&le!ité reagovat na zm$ny v tomto sm$ru.“ 

 
3) Strategie rozvoje cestovního ruchu )eské Bud'jovice 2008 

- V Analytické $ásti v sekci 5-3 POTENCIÁL NABÍDKY jsou uvedeny kulturní a spole$enské 
instituce rozd'lené dle v!znamu na „nosné“ (V!stavi"t' )eské Bud'jovice) a „vedlej"í“ 
(Jiho$eské divadlo, Al"ova jiho$eská galerie, Centrum Bazilika, Jiho$eské muzeum, Budvar 
muzeum, Jiho$eské motocyklové muzeum, Muzeum kon'sp%e*ky, Muzeum energetiky a %ada 
dal"ích men"ích divadelních scén, klub# a galerií).  
- Kapitola 7-3 DIFEREN)NÍ V-HODY TURISTICKÉ DESTINACE )ESKÉ BUD.JOVICE 
%e"í v!b'r vhodn!ch konkrétních nabídkov!ch produkt#, které je mo*né pova*ovat na %e"en!ch 
trzích cestovního ruchu za unikátní. Jako konkrétní diferen$ní v!hody jsou uvád'ny p%edev"ím 
Pivovar Budvar, Zem' *ivitelka a nabídka místních specialit, z pohledu blízkého zázemí 
)esk!ch Bud'jovic pak Hola"ovice a zámek Hluboká nad Vltavou. Za p%edpokladu inovací a 
rozvoje produkt# se pak nabízí nap%íklad tyto potenciální diferen$ní v!hody: splavn'ní Vltavy, 
kon'sp%e*ka, Free time park Stromovka a na záv'r také vybrané kulturní akce a festivaly, 
m'stská památková rezervace, technické památky a festivaly Gastrofest a Tourfest.  
- V Návrhové $ásti Strategie je kultura jedním z p'ti globálních turistick!ch balí$k#, a to pod 
názvem „)eské Bud'jovice – m'sto kultury“. V charakteristice tohoto balí$ku se uvádí, *e 
m'stu chybí jeden „vlajkov!“ festival, kter! by spoludotvá%el image m'sta a o*ivoval jeho 
ulice. Festival by se m'l rozpracovat a propojit více s lokalitami ve m'st' (nám. P%emysla 
Otakara II., Piaristické nám., katedrála sv. Mikulá"e apod.), koncerty by se m'ly konat pod 
"ir!m nebem na nám'stí, ale i na Sokolském ostrov' nebo ve Stromovce. Festival by m'l slíbit 
objevování utajen!ch zákoutí m'sta ve spojení s kulturním zá*itkem.  
- V Kapitole 10-4A ÚLOHA M.STA A PODNIKATEL0 V CESTOVNÍM RUCHU se 
doporu$uje, aby se m'sto v'novalo zejména mapování turistické nabídky a infrastruktury a 
investicím do ve%ejné infrastruktury (naviga$ní systém apod.).  
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4) Komunitní plán sociální pe$e v m'st' )B 
„V rámci protidrogové prevence vybudovat multikulturní centrum, které by slou!ilo jako místo, kam 
mohou chodit d$ti poznávat kulturu.“ 

 

)ízení a komunikace 
 
Citace: 
1) Teze kulturní politiky m'sta )eské Bud'jovice 2004 

Kapitola $. 5.i:  „Prezentace, reprezentace, propagace a medializace kultury doma i v zahrani#í 
vyu!íváním nov"ch médií, kvalitními tiskov"mi a dal(ími propaga#ními materiály, zviditel*ováním 
a oce*ováním mlad"ch talent& ve v(ech um$leck"ch !ánrech, ud$lováním Ceny m$sta za 
mimo%ádn" po#in v oblasti kultury, kvalitní nabídkou a kulturními aktivitami.” 

 
2) Strategick! plán m'sta )eské Bud'jovice 2008-2013 

Kapitola $. B.2: „Posílit komunikaci a vzájemnou spolupráci aktér& v oblastech kultury, sportu a 
volného #asu.“ 
Kapitola $. 2.1.: „Zpracovat „studii pot%eb obyvatel m$sta v oblasti kultury a mo!ností jejich 
uspokojování“ (s d&razem na skute#né preference a pot%eby obyvatel m$sta, roli kulturního 
pr&myslu jako oblasti ekonomiky s potenciálem generovat ve m$st$ v"znamné finan#ní zdroje, 
vícedopadové efekty kultury a podporu multi!ánrov"ch aktivit).“ 
„Zpracovat „koncepci sportu a volno#asov"ch aktivit pro v(echny“ (s d&razem na zp%ístupn$ní 
ploch pro sport a voln" #as ve%ejnosti, nabídku aktivit pro d$ti a mláde! a prezentaci nabídky 
moderními zp&soby – internet).“ 
„Realizovat postupn$ díl#í kroky vypl"vající z uveden"ch koncep#ních materiál& (v#etn$ p%ípadné 
úpravy grantového dota#ního systému m$sta pro uvedené oblasti tak, aby odpovídal skute#n"m 
pot%ebám „místního trhu“).“ 
„Z%ídit (pop%. o!ivit) stálé komunika#ní platformy partner& p&sobících v oblastech kultura, sport 
a voln" #as s cílem zajistit vícezdrojové financování kultury, sportu a volno#asov"ch aktivit s 
cílem uplatnit multi!ánrové aktivity a posílit koordinaci a v"m$nu informací.“ 

 
3) Strategie rozvoje cestovního ruchu )eské Bud'jovice 2008 

- V Analytické $ásti v sekci 5-3 POTENCIÁL NABÍDKY jsou uvedeny kulturní a spole$enské 
instituce rozd'lené dle v!znamu na „nosné“ (V!stavi"t' )eské Bud'jovice) a „vedlej"í“ 
(Jiho$eské divadlo, Al"ova jiho$eská galerie, Centrum Bazilika, Jiho$eské muzeum, Budvar 
muzeum, Jiho$eské motocyklové muzeum, Muzeum kon'sp%e*ky, Muzeum energetiky a %ada 
dal"ích men"ích divadelních scén, klub# a galerií).  
- Kapitola 7-3 DIFEREN)NÍ V-HODY TURISTICKÉ DESTINACE )ESKÉ BUD.JOVICE 
%e"í v!b'r vhodn!ch konkrétních nabídkov!ch produkt#, které je mo*né pova*ovat na %e"en!ch 
trzích cestovního ruchu za unikátní. Jako konkrétní diferen$ní v!hody jsou uvád'ny p%edev"ím 
Pivovar Budvar, Zem' *ivitelka a nabídka místních specialit, z pohledu blízkého zázemí 
)esk!ch Bud'jovic pak Hola"ovice a zámek Hluboká nad Vltavou. Za p%edpokladu inovací a 
rozvoje produkt# se pak nabízí nap%íklad tyto potenciální diferen$ní v!hody: splavn'ní Vltavy, 
kon'sp%e*ka, Free time park Stromovka a na záv'r také vybrané kulturní akce a festivaly, 
m'stská památková rezervace, technické památky a festivaly Gastrofest a Tourfest.  
- V Návrhové $ásti Strategie je kultura jedním z p'ti globálních turistick!ch balí$k#, a to pod 
názvem „)eské Bud'jovice – m'sto kultury“. V charakteristice tohoto balí$ku se uvádí, *e 
m'stu chybí jeden „vlajkov!“ festival, kter! by spoludotvá%el image m'sta a o*ivoval jeho 
ulice. Festival by se m'l rozpracovat a propojit více s lokalitami ve m'st' (nám. P%emysla 
Otakara II., Piaristické nám., katedrála sv. Mikulá"e apod.), koncerty by se m'ly konat pod 
"ir!m nebem na nám'stí, ale i na Sokolském ostrov' nebo ve Stromovce. Festival by m'l slíbit 
objevování utajen!ch zákoutí m'sta ve spojení s kulturním zá*itkem.  
- V Kapitole 10-4A ÚLOHA M.STA A PODNIKATEL0 V CESTOVNÍM RUCHU se 
doporu$uje, aby se m'sto v'novalo zejména mapování turistické nabídky a infrastruktury a 
investicím do ve%ejné infrastruktury (naviga$ní systém apod.).  

 
4) Teze koncepce podpory kultury ve m'st' )eské Bud'jovice 2000 

- Koordinace – vzájemná komunikace institucí vytvá%ejících kulturu zaji"t'ná koordina$ními 
sch#zkami jejich p%edstavitel# 
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- Kulturní kalendá%, celostátní propagace kulturních akcí 
- Podporovat podílení ob$an# na kultu%e 
- +iroká nabídka kulturních akcí  

!

Spolupráce nap!í" sektory 
 
Citace: 
1) Strategick! plán m'sta )eské Bud'jovice 2008-2013 

Kapitola $. 7.3. C 1.1.: „Zpracovat (aktualizovat) pasportizaci ploch pro podnikání na území 
m$sta a jeho okolí (v#etn$ brownfileds) v#etn$ stavu jejich p%ipravenosti a zájmu o tyto plochy a 
zajistit efektivní prezentaci této nabídky.“ 
Kapitola $. B 1.4.: „Realizovat postupn$ samotn" investi#ní zám$r (p%íprava území, ZTV, 
vybudování nov"ch a rekonstrukce stávajících objekt& pro ob#anskou vybavenost a bydlení, ploch 
pro voln" #as, zele* atd.).“ 
Kapitola $. C 1.3.: „Iniciovat pravidelná setkávání zástupc& m$sta, podnikatelsk"ch subjekt&, (kol 
a dal(ích organizací p&sobících na trhu práce s cílem hledat mo!nosti %e(ení nedostatku 
n$kter"ch profesí na trhu práce.“ 

 
2) Strategie rozvoje cestovního ruchu m'sta )eské Bud'jovice  

Kapitola 9 - SWOT ANAL-ZA: ZHODNOCENÍ OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V 
)ESK-CH BUD.JOVICÍCH (str. 58-63). SWOT anal!za shrnuje silné a slabé stránky )esk!ch 
Bud'jovic, p%íle*itosti a ohro*ení v p'ti oblastech souvisejících s cestovním ruchem.  
V oblasti 9-1 NABÍDKA (str. 59) je kultura za%azena do tzv. siln!ch stránek: „Oblast siln"ch 
stránek zahrnuje mj.: Kulturní akce a festivaly, Institucionální zázemí (muzea, galerie, divadla 
atd.), Propojení kultury s historií a architekturou, Po%ádání akcí vhodn"ch pro studenty.”  
V oblasti  9-2 INFRASTRUKTURA A SLU/BY (str. 60) je v siln!ch stránkách zmi(ován 
rezerva$ní a kulturní portál CBsystem, ve slab!ch stránkách naopak neexistence samostatného 
turistického portálu.  
Oblast 9-3 POPTÁVKA (str. 61) zmi(uje ve slab!ch stránkách: „Kulturní nabídku zam$%enou 
p%edev(ím na místní obyvatele a obyvatele z okolí, v P%íle!itostech pak mj. „Status m$sta, kde se 
dob%e !ije“.“ 

 
3) Strategie rozvoje cestovního ruchu )eské Bud'jovice 2008 

- Strategie v úvodu obecn' zmi(uje v!znam kultury pro rozvoj cestovního ruchu v )esk!ch 
Bud'jovicích, kultura je vedle historick!ch památek, gastroturistiky, v!stavnictví a zajímav!ch 
míst v okolí sou$ástí tzv. p'ti základních pilí%# stávající turistické nabídky. 
- Ve SWOT anal!ze v oblasti 9-1 NABÍDKA je kulturní nabídka za%azena do tzv. siln!ch 
stránek a zahrnuje mj.: Institucionální zázemí (muzea, galerie, divadla atd.), Propojení kultury s 
historií a architekturou a Aktivity n'kter!ch podnikatel# (Jiho$eské pohádkové království, no$ní 
hrané prohlídky m'sta „Stra"idelné pov'sti m'sta“ apod.), které dávají m'stu dal"í duchovn'-
zá*itkov! rozm'r.  
- Kapitola 10-4A %e"ící ÚLOHU M.STA A PODNIKATEL0 V CESTOVNÍM RUCHU 
definuje role obou skupin. Magistrát by se ve spolupráci s podnikateli m'l v'novat p%íprav' 
globálních turistick!ch balí$k#, podnikatel#m je pak p%enechána role provozovatel# turistick!ch 
atraktivit. 
- V $ásti 10-5A KOORDINACE MARKETINGOV-CH AKTIVIT jsou tyto rozd'leny podle 
úrovn' relevance pro destinaci. Na nejni*"í úrovni destinace, tedy v rámci m'sta )eské 
Bud'jovice, je zmi(ován „destina$ní management m'sta )eské Bud'jovice“, co* by m'l b!t 
subjekt spojující $innosti odboru rozvoje a cestovního ruchu, sdru*ení p%i Oblastní hospodá%ské 
komo%e a dal"ích zájemc# z oblasti cestovního ruchu.  
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4.1  Ji!í Grauer / dramaturg KC Bazilika - Koncept 
multifunk"ního kulturního centra 

 

4.1.1 Úvod 
 
Zpracovali: Ji%í Grauer, Ond%ej Ka"párek v rámci projektu Bud'jovice kulturní dne 
25. $ervna 2011 

 
Kulturní d#m Slavie je jedna z nejkrásn'j"ích historick!ch budov 

v novorenesan$ním stylu v centru m'sta )eské Bud'jovice. Byla postavena v letech 
1871-1872 místním in*en!rem Karlem Schmidtem podle návrhu arch. Ignáce 
Ullmanna (mj. autora Prozatímního divadla v Praze) a slou*ila jako spolkov! d#m, 
tedy prostor pro aktivity místních obyvatel, prost%edí pro potkávání a scházení se. 
Kulturní d#m Slavie (dále KD Slavie) nese sv#j název z dob, kdy spadala budova 
mezi m'stská kulturní st%ediska MKS. Cílem této práce je zasadit tento kulturní d#m 
do souvislostí a navrhnout efektivní zp#sob %ízení a v#bec vyu*ití tohoto domu.  

Tato práce se proto nebude detailn' zab!vat popisem parametr# budovy ani 
p%esn!mi historick!mi daty, ale bude slou*it k zamy"lení nad potenciálem, kter! tato 
stavba nese a nabízí m'stu. Nastín'ním zp#sobu organizace, pomocí kterého bude 
moci b!t objekt provozován a pomocí kterého bude mo*né zaji",ovat program, 
chceme docílit re-animaci této kulturní památky a její znovu v%azení do *ivota ve 
m'st'. 

Návrh mimo jiné vychází z poznatk# projektu Bud'jovice kulturní, jeho* cílem 
je p%íprava podklad# pro stavbu Strategického plánu rozvoje kultury v )esk!ch 
Bud'jovicích. Projekt se zab!vá mapováním názor# ve%ejnosti a prací s nimi, dále 
v rámci projektové Pracovní skupiny KULTURA vznikají studie ve%ejného prostoru a 
kulturní infrastruktury. V!stupy z této práce budou vyu*ity pro doporu$ení dal"ího 
postupu m'stu v otázce nového vyu*ití KD Slavie. Tyto informace budou p%edány 
Magistrátu m'sta )eské Bud'jovice.  

Na úvod práce se pokusím popsat kontext sou$asn!ch diskusí o novém vyu*ití 
budovy DK Slavie. Charakterizuji lokalitu a samotnou budovu po stránce technické. 
Dále bych rád uvedl zásadní funk$ní programovou orientaci, která je z $ásti 
motivována rozhodnutím magistrátu m'sta.  

 

4.1.2 Lokace 
 
KD Slavie se nachází v samém srdci m'sta. Dokonce ji lze podle teorie cultural 

quarter policies (CIKÁNEK, Martin. Kreativní pr#mysly: P%íle*itost pro novou 
ekonomiku. Praha: Institut Um'ní, 2009. s. 79) zahrnout do oblasti, kterou je mo*né 
naz!vat práv' kulturní $tvrtí )esk!ch Bud'jovic. Jedná se o $ást historického centra 
se silnou koncentrací jednotek kulturní infrastruktury. KD Slavie le*í p%ímo proti 
budov' Jiho$eského muzea, také novorenesan$ní budovy z po$átku dvacátého století. 
Vedle této stavby nalezneme v!znamné Biskupské gymnázium J. N. Neumanna. P%es 
ulici potom zadní trakt Jiho$eského divadla, které se rozkládá tém'% p%es t%etinu 
celého bloku dom#. Tuto scenérii objímá %eka Mal"e sv!m malebn!m náb%e*ím. 
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Sm'rem po proudu se nachází historická v'* /elezná panna, která sousedí s oblíbenou 
promenádou podél slepého ramene zmín'né %eky Mal"e.  

Na v!chodní stran' od Kulturního domu Slavie se nachází mal! park u ulice 
Dukelská, která lemuje budovu Pedagogické fakulty Jiho$eské univerzity. Hned za 
rohem nalezneme sídlo )eského rozhlasu )eské Bud'jovice a alternativní klub 
Velbloud. Hustota kulturní infrastruktury sv'd$í opravdu o v!jime$né poloze.  
 

4.1.3 Sou$asn" stav 
 
Budova je v sou$asné dob' spravována organizací Správa dom#, s. r. o, která je 

ú$elov' z%ízena m'stem pro hospoda%ení s m'stsk!mi objekty. Správa dom#, s. r. o. 
spravuje KD Slavii po zru"ení spole$nosti M'stské kulturní domy )B (d%íve 
p%ísp'vková organizace m'sta, která provozovala v"echny kulturní domy na území 
m'sta). Objekt KD Slavie je prost%ednictvím jednoho stálého pracovníka vyu*íván na 
pronájmy. V!nosy z t'chto pronájm# za rok 2010 dosáhly v!"e 1,32 mil. K$.  

Kapacita hlavního sálu je 450 sedících divák#, 550 stojících a 417 sedících p%i 
stolové úprav'. Tento sál disponuje klasick!m „black box“ jevi"t'm, které je ve v!"ce 
1,5 metru. V hlavním sále se nachází balkon. Kulturní d#m má celkem 3 patra. 
V p%ízemí se nachází n'kolik prázdn!ch nevyu*ívan!ch prostor o rozloze cca 15–25 
m3, sklady a hospodá%ské místnosti. Dále obsahuje dv' men"í t'locvi$ny s vysok!mi 
stropy, které nejsou v sou$asnosti v#bec vyu*ívány.  

)ást prvního patra vyu*ívá v sou$asné dob' také provozovatel rockového 
klubu. Na úrovni rockového klubu v"ak v protilehlém rohu budovy fungovala 
restaurace, která byla ale z d#vodu "patné finan$ní situace soukromého provozovatele 
zav%ena. Ve druhém pat%e budovy se rozkládá velmi prostorn! hlavní sál, technické 
zázemí, "atny pro um'lce, "atny pro náv"t'vníky, v!$epní okénko a men"í bar. 
V protilehlé $ásti pak n'kolik kluboven. T%etí patro slou*í v!hradn' 
administrativnímu zázemí. Vedle "esti kancelá%í a %editelské místnosti zde nalezneme 
archiv a místnosti s tiskárnami apod. 

Na záv'r této kapitoly je je"t' nutno zmínit venkovní prostor KD Slavie. Ta 
toti* disponuje krásnou venkovní, stromy krytou scénou – tvo%enou d%ev'n!m 
altánem s pódiem. Bohu*el toto venkovní zázemí není efektivn' p%ipraveno pro 
náro$n'j"í produkce. Nabízí v"ak v!born! venkovní prostor.  
!

4.1.4 Sou$asné vyu%ití 
 

V sou$asné dob' jsou prostory kulturního domu z v't"í $ásti nevyu*ívány. 
Velmi $ast!m pronájm#m slou*í pouze hlavní sál. Polovina pronájm# v"ak slou*í 
komer$ním ú$el#m – meetingy, zasedání, "kolení a seminá%e. Kulturní akce, které 
jsou po%ádány v hlavním sále, jsou pak p%edev"ím siln' mainstreamového typu. O 
um'leckém vyu*ití nelze bohu*el hovo%it. 

D#vodem m#*e b!t to, *e po%adatele objekt neláká. Nutno p%edeslat, *e budova 
není ve "patném stavu. Nedávno opravená st%echa a vymalovan! interiér sv'd$í o 
snaze objekt udr*ovat.  

Technicky je %e"en prostor hlavního sálu velmi neprakticky. Absence v!tahu 
v budov' p%edur$uje vystupujícím nosit aparaturu a technické zázemí po schodech a* 
do druhého patra. /idle se skládají v*dy do jedné roviny bez mo*nosti elevace, nelze 
proto Slavii vyu*ít k divadelním p%edstavením.  
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Celkov' prostor p#sobí velmi nemodern', zastarale a trochu zanedban', 
v!hodou v"ak je, *e tyto nedostatky lze velmi jednodu"e odstranit bez velk!ch 
náklad#. Dal"í v!hodu pak p%edstavuje ji* zmín'n! velmi dobr! stavebn'-technick! 
stav. 

 

4.1.5 Mo%ná nová vyu%ití 
 

Jeliko* KD Slavie byl ú$elov' stav'n jako spolkov! d#m, tedy jako zázemí pro 
aktivity vycházející z komunity aktivních obyvatel m'sta, nabízí se toto vyu*ití znovu 
obnovit. Díky projektu Bud'jovice kulturní dostali obyvatelé m'sta n'kolik mo*ností 
vyjád%it se ke stavu kultury, ale i k otázce vyu*ití Kulturního domu Slavie. Mnohokrát 
se v t'chto ve%ejn!ch diskusích opakovala my"lenka navrátit Slavii do rukou místních 
um'lc# a um'leck!ch skupin. Jednak um'lci jako malí%i, kapely a nap%. tane$ní 
soubory postrádají prostor typu ateliéru a zku"ebny, kde by se mohli p%ipravovat, 
zárove( ale nemají, kde svá p%edstavení realizovat. Zam'%ením na tuto cílovou 
skupinu u*ivatel# by se nepochybn' naplnila velká pot%eba, která v sou$asné dob' 
v bud'jovické kulturní scén' vystupuje do pop%edí. 

)esk!m Bud'jovicím velmi citeln' chybí také multifunk$ní prostor pro 
p%edstavení tzv. dovezená. Se zánikem KC Bazilika, které ve m'st' p#sobilo jako 
scéna stagionového typu, p%i"lo m'sto o mo*nost po%ádat sou$asná divadelní 
p%edstavení, moderní koncerty apod. Samoz%ejm' situace nabízí i mnohá dal"í vyu*ití, 
tyto dv' v"ak umis,uji na za$átek z toho d#vodu, *e jsou finan$n' nejmén' náro$né. 
Jedná se prakticky o vyu*ití budovy v sou$asném stavu, není pot%eba znateln'j"ích 
zásah#.  

B'hem n'kolika anal!z a díky architektonické sout'*i Petra Parlé%e 2011 
(http://www.cenapp.cz/), kde byl KD Slavie jako jedna ze sout'*ních kategorií, byl 
v't"inou zainteresovan!ch stran p%ijat názor, *e návrh radikální p%estavby na moderní 
multifunk$ní kreativní centrum bude pozdr*en. D#vodem rozhodnutí byly jednak 
neúnosné investice, které by na projekt p%estavby byly nutné, ale také uv'dom'ní si, 
*e spolkov! d#m m#*e op't o*ít bez takto náro$né rekonstrukce.  

Ba práv' naopak, tyto aktivity mohou ú$el spolkového domu vyprofilovat na 
základ' poptávky nejen um'lc#, ale i náv"t'vník#. M#*e tak vzniknout jasn! seznam 
ov'%en!ch nedostatk#, se kter!mi se posléze ve fázi p%estavby bude pracovat.  
!

4.1.6 Zp#soby 'ízení a vedení organizace 
 
Pro %ízení takov!chto organizací je"t' v )echách neexistuje modelová struktura, 

kterou by bylo mo*né následovat. Právní subjektivita v't"iny kulturních center b!vá 
ur$ena z%izovatelem/zakladatelem. )ast! p%ípad je o. p. s. (obecn' prosp'"ná 
spole$nost) z%ízená m'stem nebo p. o. (p%ísp'vková organizace).  

Právní forma ale nutn' neur$uje vnit%ní zp#sob %ízení. Jeliko* prostor bude 
vyu*íván mnoha subjekty, je nutné mít jist! koordina$ní orgán. Tedy radu jako*to 
rozhodující a za"ti,ující orgán a pak v!konnou moc – n'kolik stál!ch zam'stnanc#, 
kte%í budou udr*ovat chod celé organizace. Vedle tohoto %ídicího jádra pak m#*e 
existovat spole$nost lidí – um'lc#, produk$ních $i jin!ch kreativních jedinc# -, kte%í 
zázemí budou pro svou tvorbu vyu*ívat.  

Otázkou z#stává, jak tyto $leny vybírat, podle $eho je hodnotit apod. Ov"em 
nabízí se jednoduché %e"ení – v!b'rové %ízení na základ' prezentace projekt# / 
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v!stup# / zam!"len!ch aktivit, které bude posuzovat práv' rada, sestavená ze 
zástupc# ji* „domácích“ subjekt#. Takto podobn' je %e"en nap%. v!b'r um'lc# na 
residen$ní pobyty do Meet Factory (http://www.meetfactory.cz/) nebo se podobn' 
vybírají partnerské organizace ve víde(ském nezávislém kulturním centru WUK 
(http://www.wuk.at/). 

Samotn! program pak podléhá neustálému dohledu rady, a to i v$etn' pronájmu 
sál# k externím produkcím, $ím* lze otev%ít sál pro v!"e zmín'ná „dovezená“ 
p%edstavení. V rad' pochopiteln' pak m#*e zasedat i $len magistrátu jako z%izovatele 
nebo %editel sponzorující firmy apod. Pak je ale velice d#le*ité neustále sledovat 
pom'r hlas#. V*dy by m'la b!t ve v't"in' strana zástupc# um'leck!ch subjekt#. 
!

4.1.7 Záv)r 
 
Institut spolkového domu ji* nemá v )echách tak silné vyu*ití, troufám si v"ak 

%íci, *e jako jeden z integrujících prvk# ve m'st' má potenciál podporovat práv' 
sounále*itost obyvatel s m'stem a místem, kde *ijí. Dále upev(ovat kulturní identitu a 
mezilidské vztahy, $ím* p%ispívá k rozvoji spole$nosti. Svou otev%eností a "í%í záb'ru 
se obrací ke v"em v'kov!m kategoriím a lidem r#zného zam'%ení. Ve m'stech jako 
)eské Bud'jovice perfektn' dopl(uje kulturní infrastrukturu. 

Doufám, *e se nám poda%í navrhnout model, kter! bude funk$ní a efektivní a 
hlavn' bude spl(ovat v"echny zmín'né po*adavky. 

 
 

Obrázek &. 1: 
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Obrázek &. 2: 

 

4.1.8  DODATEK: TECHNICKÉ PO*ADAVKY NOV+CH VYU*ITÍ 
 
Technická specifikace je provád'na na základ' srovnání vybavení ze sálu 

Baziliky o. p. s. Jedná se toti* o univerzální vybavení, které je díky zku"enostem 
ov'%ené, a jeho v!$et tak sumarizuje základní nutné vybavení pro variabilní 
multifunk$ní prostor pro moderní produkce, jak!m by KD Slavie mohla b!t. 

 
Soubor techniky, kter% odrá&í ceny z období $erven-prosinec 2010,    obsahuje 

sv!telnou, zvukovou, projek$ní techniku, pódiové desky, trussy a motorové tahy, 
kvalitní &idle. 

 
Pro mo&nosti kulturních akcí, které sou$asn% stav KD Slavie dovoluje (koncerty 

r'zn%ch &ánr', jednodu((í divadelní p#edstavení, amatérská p#edstavení, komunitní 
alternativní p#edstavení, (kolní akademie, plesy, v(echny typy komer$ních akcí od 
firemních meeting' a& po firemní ve$írky), je tento typ techniky velmi vhodn% z toho 
d'vodu, &e byl po#izován s velmi podobn%m zám!rem pro její vyu&ití. 

 
Rozdílnost sál' Baziliky a Slavie je z#ejmá, proto je návrh rozd!len na techniku 

vhodn!j(í pro stávající stav a stav po rekonstrukci, ve které se po$ítá i se sálem pro 
alternativn!j(í produkce. 

 
V p#íloze je odhad techniky. V!ci v seznamu v p#íloze mi p#ipadají pro KD 

Slavie smysluplné vzhledem k pou&ití i navrácení finan$ních prost#edk' skrze jejich 
pronájem p#i akcích (komer$ní akce, plesy). 
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A/ Technika pro sou!asn" stav 
Kvalitní ozvu$ení, nasvícení a projekce jsou základem ka&dého prostoru, kter% 

má slou&it jak kultu#e, tak komer$ním akcím. 
 
Zvuková technika komplet - ozvu$ení mluveného slova, v(echny typy divadelních 
p#edstavení a moderního tance, jednodu((í koncerty a recitály, (kolní akademie, 
reprodukovaná hudba 

4 ks reprobeden JBL MRX 515 + subbass, mikrofony, stojany, kabely 

Driverack, zesilova&e  

Digitální mixpult - 01V96VCM Yamaha 

P'ehráva&e Pioneer CDJ 200/400 

 
Sv#telná technika 
Divadelní sv"tla FHR 1000W a sv"tla PAR 1000W – vhodná pro v(echny typy 
divadelních i koncertních produkcí, základní osv!tlení 

Logická sv"tla ROBE 5747 AT – (logické hlavy) eventové osv"tlení - koncerty, plesy, 
komer$ní akce 

Hazer K1 JAM – mlhostroj pro v(echny typy akcí, pou&ití nejen p#i koncertech, 
plesech a ve$írcích / b!&n! u&íván i pro divadla 

Sv"telné pulty - Scenne setter 24/48 (divadelní pult), Avolite Pearl 2004 – digitální 
pult pro koncerty, divadla, náro$n!j(í sv!telné akce v$etn! logick%ch sv!tel 

 
Projekce 
Elektrické plátno 4 x 3 m 

Dataprojektor EIKI, LC-XL200 6000ANSI 

 
 
B/ Technika s v"hledem na vyu$ití sálu pro alternativn#j%í kulturu (tzv. black 
box) 

V tomto prostoru se po$ítá s maximální mo&nou variabilitou pódia a jevi(t! a 
té& zav!(ovacích prost#edk' pro techniku sv!tel, zvuku apod. Proto jsou podle mne 
velmi vhodné pódiové desky na stavbu jak pódia, tak elevace. V p#ípad! budování 
tohoto sálu v rámci rekonstrukce bych se ale p#iklán!l k jinému typu desek, ne& jsou 
v seznamu. 

Pódiové desky, nap#. Milos, by mohly b%t ale pou&ity i v sou$asném stavu pro 
ur$it% typ p#ehlídek, (kolních akcí, koncert' $i divadel. Jen by asi nebyly vyu&ívané 
tak $asto jako ostatní technika. 

 
P#íhradové traverzy Quadra jsou té& diskutabilní jak pro stávající $i v%hledov% 

stav. Pro stávající stav by jejich vyu&ití bylo jen ob$asné. V plánovaném black boxu 
by jejich vyu&ití bylo prakticky ka&dodenní, pokud by architektonick% návrh nepo$ítal 
se záv!sn%mi prvky rovnou ve strop!. Neznám architektonick% návrh, nemohu tedy 
nastínit jejich vyu&ití. To samé platí o záv!sn%ch prvcích, motorov%ch a manuálních 
„ko$kách“. 
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P&íloha re%er%e:  
 

Jedná se o p#ehled za#ízení profesionální ozvu$ovací a osv!tlovací techniky, 
která slou&í k zaji(*ování kulturních program'. Za#ízení jsou uvedena v následující 
tabulce. Sloupec po$et p#edstavuje vyu&itelné mno&ství a sloupec cena pr'm!rnou 
cenu daného za#ízení. 

polo&ka po$et  K$ 
Sv#telná a divadelní technika     

pódium desky Milos 2 x 1 m komplet 56 238 560,00 

sv!tlo divadelní Par 64 v$etn! zdroje a filtru 30 30 696,00 

sv!tlo divadelní Robe 575 4 265 962,00 

sv!tlo divadelní FHR 1000W 16 98 800,00 

AVOLITES PEARL 2004 - sv!teln% pult v$etn! cases 1 123 500,00 

elation scene setter - sv!teln% pult v$etn! cases 1 8 850,00 

dataprojektor EIKI, LC-XL200 1 89 100,00 

divadelní motorové tahy v$etn! p#íslu(enství 4 205 200,00 

p#íhradové traverzy - sv!telné rampy AL v$etn! p#ísl.  8 84 360,00 

JEM K1 HAZER v%robník mlhy 1 19 950,00 

ovládací kabely sv!tla komplet 1 22 500,00 

silové kabely komplet 1 6 120,00 

stage box silov%  sb-616 2 2 985,00 

motorové projek$ní plátno 1 32 320,00 
  

Zvuková technika     

reprosoustava RCF aktiv 300W 1 18 785,00 

reprosoustava JBL MRX515 + dr&ák 4 68 362,00 

Crown zesilova$ 2000 + case 2 45 267,50 

driver rack zvukov% procesor +case 1 25 479,00 

01V96VCM Yamaha - pult+ case 1 65 930,00 

microphone cases 1 5 890,00 

profi rack  1 2 422,50 

microphone SM 58 Shure 2 5 832,00 

microphone SM 57 Shure 3 8 478,00 

microphone VMS AKG  1 9 450,00 

microphone VMS C444 2 4 770,00 

microphone AKG 1000S 2 8 244,00 

stojan mikrofonní Proell 5 3 610,00 

kabely propojovací, mikrofonní, redukce - komplet 1 26 600,00 

stage box xlr  1 3 790,50 

multi stecker audio pin 2 14 915,00 

CDJ200 PIONEER p#ehráva$ 1 9 965,50 

CDJ400 PIONEER p#ehráva$ 1 14 155,00 

záznamové za#ízení TASCAM cd160 1 10 112,00 

HP PAVILON tech. notebook 1 16 560,00 

dibox 2 5 548,00 
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4.2  Barbora Li+ková / p!edsedkyn$ kulturní komise - Návrh 
zefektivn$ní grantového systému 

 

POT+EBUJE DOTA$NÍ PROGRAM NA PODPORU KULTURY 
VE M,ST, KULTURNÍ KONCEPCI M,STA? POT+EBUJE 
KULTURNÍ KONCEPCE M,STA DOTA$NÍ PROGRAM NA 

PODPORU KULTURY? 

Návrh dota$ního programu na podporu kultury ve m'st' p%edkládá kulturní komise ke 

schválení rad' m'sta. Hodnocení do"l!ch *ádostí provádí hodnoticí komise (v tomto p%ípad' 

op't kulturní komise), v!sledek hodnocení p%edkládá ke schválení rad' m'sta a zastupitelstvu 

m'sta. 

Dota$ní program na podporu kultury ve m'st' )eské Bud'jovice m'l do r. 2010 tuto podobu:  

Sm'rnice $. 8/2008 o Poskytování dotací z rozpo$tu m'sta )eské Bud'jovice ze dne 21. 5. 

2008 ve zn'ní dodatku $. 3., kterou se cel! program %ídí, specifikuje re*im (zjednodu"uji): 

- p%ísp'vk# (jednodu""í a obecn'j"í v zadání) a  

- grant# (slo*it'j"í a konkrétn'j"í v zadání).  

Obecn!m cílem dota$ního programu byla „podpora místních kulturních aktivit a zkvalitn'ní 

kulturního vy*ití ob$an# a náv"t'vník# m'sta )esk!ch Bud'jovic“. 

Stávající dota$ní program od grant# zcela upustil a fungoval pouze v re*imu jednolet!ch 

p%ísp'vk#. /adatelé m'li mo*nost p%ihlásit se do t'chto opat%ení: 

1. p%ísp'vek na celoro$ní $innost 

2. p%ísp'vek na reprezentaci 

3. p%ísp'vek na kulturní akci 

4. p%ísp'vek pro hudební kluby – speciál. opat%ení z d#vodu vy""ího podílu 

spolufinancování  

V!hodu v!"e uvedeného lze spat%ovat v jednoduchosti celého programu - snadná orientace 

pro *adatele a jednodu""í administrace.  

Ne v*dy je ale ta nejjednodu""í cesta nejlep"í… 

M'sto alokovalo do programu $ástku 4 mil. K$ (v!"e této $ástky m#*e b!t p%edm'tem jiné 

debaty). Domnívám se, *e by m'lo b!t samoz%ejmé, *e tyto prost%edky budou rozd'leny 

ú$eln' a p%edev"ím cílen' - v souladu s celkovou koncepcí m'sta.  

V druhé polovin' ledna 2011 byla, v d#sledku nového volebního období, jmenována i nová 

kulturní komise. Absolutní prioritou bylo okam*ité vyhlá"ení v!zvy Dota$ního programu na 

podporu kultury, u* tak *alostn' zpo*d'né. Kulturní komise p%edlo*ila dokument rad' m'sta 

dopln'n! o páté opat%ení zacílené na podporu letního multi*ánrového festivalu v centru 
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m'sta. Cílem tohoto opat%ení je podpora akcí, které p%edstaví "pi$kové interprety ve svém 

*ánru a tím posílí (mimo jiné) turistickou atraktivitu m'sta v letní sezón'. V pozadí vyhlá"ení 

tohoto opat%ení stála jedna ze základních my"lenek kreativních pr#mysl#... 

Pro Dota$ní program na podporu kultury v r. 2012 p%ipravila kulturní komise návrh zm'n, 

mezi kter!mi je t'chto p't základních: 

- zp'tné zavedení grant# (rozli"ování grant# a p%ísp'vk#) 

- vyhla"ování vícelet!ch grant# i p%ísp'vk# 

- vyhlá"ení spole$n!ch grantov!ch témat pro komise (nap%. spolupráce kulturní komise 

a komise pro cestovní ruch)  

- stanovení závazného a v$asného data pro vyhlá"ení 1. v!zvy (podzim p%edchozího 

roku) 

- spu"t'ní programu pro elektronické zadávání a posílání *ádostí  

 

P%edev"ím jsou to jednoleté i víceleté granty, kde se p%edlo*en! dokument odvolává na to, *e 

podmínky vyhlá"ení by m'ly b!t stanovené v souladu se Strategick!m plánem a posléze i 

odbornou koncepcí pro kulturu ve m'st'. 

Dota$ní program na podporu kultury ve m'st' pot%ebuje základní pilí%, kter!m nem#*e b!t 

nic lep"ího ne* kulturní koncepce m'sta. Tato koncepce pom#*e specifikovat cíle 

jednotliv!ch opat%ení a nasm'rovat podporu kulturních aktivit cílen' a efektivn'. 

Dota$ní program na podporu kultury ve m'st' pak m#*e b!t jedním z nástroj#, jak kulturní 

koncepci m'sta napl(ovat.  

 

V )esk!ch Bud'jovicích, dne 1. $ervna  2011  

Barbora Li"ková, p%edsedkyn' Kulturní komise Rady m'sta )eské Bud'jovice 
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4.3  Jakub Kadle"ek / expert v oblasti cestovního ruchu - 
Re+er+e strategií cestovního ruchu 

 

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU M(STA *ESKÉ 

BUD(JOVICE 

Zadavatel: M'sto )eské Bud'jovice 

Zpracovatel: inPuncto s. r. o., Znojmo 

Rok zpracování: 2008 

Po$et stránek: 121 

Po$et v!skyt# slova „kultura“ a slov odvozen!ch: 106 

!"#$%#&'()*'+#,-./0123+4,516$'7%.2'2'&.8/9#+:/;'

'

Strategie v úvodu obecn' zmi(uje v!znam kultury pro rozvoj cestovního ruchu v )esk!ch 

Bud'jovicích - <=1%#9'-"#&8%>&3+?'7:/&@#',#'+32A$+./:'7:A3:#B@@'A.C2.,#'6#7:.2+1$.'A/6$/'

-A.'947:.'D#78?'E/&4,.2@6#'7#'C2%>5:+19'&FA3C#9'+3'93A8#:@+BG'D#78?'E/&4,.2@6#',7./'

$@7:.A@68?'8A>%.278?'947:.'7'2H+@83,1619'-.:#+6@>%#9'2'.I%37:@'8/%:/AHJ':A3&@61'

-@2.23A+@6:21'3'2K7:32+@6:21J'7'&.IAK9'C>C#919'-A.'A.C2.,':/A@7:@68?'+3I1&8H'2'7./%3&/'7#'

7./&.IK9@':A#+&H'2':?:.'.I%37:@GL'
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Kultura za%azena vedle historick!ch památek, gastroturistiky, v!stavnictví a 
zajímav!ch míst v okolí do tzv. p'ti základních pilí%# stávající turistické nabídky. 
)eské Bud'jovice mají podle autor# jednak dobr! potenciál a kulturní tradici, ale i 
ur$itou „zab'hnutou“ klientelu zejména zevnit% regionu. N'které akce mají pak dle 
jejich slov „potenciál p%ilákat náv"t'vníky i ze vzdálen'j"ích oblastí, eventuáln' ze 
zahrani$í“. Ve v!$tu v!znamn!ch akcí jsou uvád'ny nap%íklad Hudební slavnosti 
Emy Destinnové, hudební festival Múzy na vod', Dny slovenské kultury, festival 
keltské hudby Lugnasad $i v!stavy Intersalon a mezinárodní v!tvarn! festival 
Iuventars. Dal"í kulturní akce mají spí"e regionální v!znam anebo tvo%í dopl(kov! 
program pro náv"t'vníky. Tím se ale nikterak nesni*uje jejich v!znam, jen „je pot%eba 
mít na pam'ti, *e kv#li kulturnímu létu do Bud'jovic nikdo jen tak nep%ijede“. 
Nedostate$ná nabídka, a tedy nevyu*ité mo*nosti, je v p%ípad' senior#, kde se 
m#*eme opírat pouze o akce pro kulturn' „náro$n'j"í“ klientelu a segment tzv. 
aktivního stá%í z#stává nepokryt!. Mimo hlavní sezonu mají v!znam adventní akce, 
které se v"ak zam'%ují spí"e na obyvatele m'sta a náv"t'vníky z blízkého okolí. 
 

V kapitole 5-3 POTENCIÁL NABÍDKY, která slou*í jako zdroj pro následn! 
návrh marketingového mixu, auto%i provedli rozd'lení jednotliv!ch oblastí nabídky 
do kategorií podle jejich v!znamu vzhledem k poptávkov!m segment#m. Sledovány 
byly pouze relevantní oblasti nabídky s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Na 
stranách 27 a 28 jsou uvedeny vybrané kulturn'-spole$enské akce rozd'lené na tzv. 
„nosné“ (Múzy na vod', Hudební slavnosti Emy Destinnové, Dny slovenské kultury, 
Lugnasad, Zem' *ivitelka, Gastrofest a Tourfest) a „vedlej"í“ (Festival na dvanácti 
strunách, Intersalon, Iuventars, Bohemia Jazz Fest, Summertime, pravidelná v!tvarná 
sympozia, Festival pouli$ních um'ní, Hobby a dal"í akce p%evá*n' regionálního 
dopadu). Zmi(ováno je sjednocení nabídky spole$ensko-kulturní akce pod hlavi$kou 
LÉTO 2008. Z pohledu turistické atraktivity je ale upozor(ováno na riziko zám'ny s 
obdobn!mi produkty jin!ch m'st v )R. Auto%i proto doporu$ují zam'%it se spí"e na 
vybrané konkrétní akce a v!b'r nosn!ch akcí s ohledem na jejich nadregionální 
v!znam (nap%. Múzy na vod', Hudební slavnosti Emy Destinnové) a p%ípadnou tradici 
(Zem' *ivitelka). Na stran' 29 jsou pak uvedeny Kulturní a spole$enské instituce op't 
rozd'lené dle v!znamu na „nosné“ (V!stavi"t' )eské Bud'jovice) a „vedlej"í“ 
(Jiho$eské divadlo, Al"ova jiho$eská galerie, Centrum Bazilika, Jiho$eské muzeum, 
Budvar muzeum, Jiho$eské motocyklové muzeum, Muzeum kon'sp%e*ky, Muzeum 
energetiky a %ada dal"ích men"ích divadelních scén, klub# a galerií). Kapitola 7-2 (str. 
37) se zab!vá PRODUKTOVOU KONKURENCÍ, která více souvisí s konkrétní 
nabídkou destinace a se sílou jejího image. V oblasti kulturních akcí by si dle autor# 
m'lo m'sto najít nosnou akci, nap%. v podob' Hudebních slavností Emy Destinnové, a 
podpo%it ji masivní kampaní provázanou s posilováním image destinace (konkuren$ní 
produkt nap%. Smetanova Litomy"l). 
 

V kapitole 7-3 (str. 37 a 38) s názvem DIFEREN)NÍ V-HODY TURISTICKÉ 
DESTINACE )ESKÉ BUD.JOVICE stanovují, na základ' p%edchozí anal!zy a 
zejména anal!zy nabídky a konkuren$ní pozice destinace, auto%i tzv. diferen$ní 
v!hody destinace, tedy v!b'r vhodn!ch a pokud mo*no konkrétních nabídkov!ch 
produkt#, které je mo*né pova*ovat na %e"en!ch trzích cestovního ruchu za unikátní. 
Jako konkrétní diferen$ní v!hody jsou uvád'ny p%edev"ím Pivovar Budvar, Zem' 
*ivitelka a nabídka místních specialit, z pohledu blízkého zázemí )esk!ch Bud'jovic 
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pak Hola"ovice a zámek Hluboká nad Vltavou. Za p%edpokladu inovací a rozvoje 
produkt# se pak nabízí nap%íklad tyto potenciální diferen$ní v!hody: splavn'ní 
Vltavy, kon'sp%e*ka, Free time park Stromovka a na záv'r také vybrané kulturní akce 
a festivaly, m'stská památková rezervace, technické památky a festivaly Gastrofest a 
Tourfest.  

 
Kapitola 8 NÁV+T.VNÍCI )ESK-CH BUD.JOVIC (str. 40-57) zahrnuje 

detailní rozbor poptávky, tj. stávajících náv"t'vník# m'sta opírající se o +et%ení a 
vyhodnocení statistick!ch dat náv"t'vnosti v )esk!ch Bud'jovicích v letech 2005, 
2006 a 2007 (Kolpron, 2007) a Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jiho$eském kraji 
(INCOMA Research, 2006). Na základ' t'chto informací a prost%ednictvím 
expertního "et%ení a informací o stávajících turistick!ch trendech byly stanoveny 
náv"t'vnické segmenty )esk!ch Bud'jovic a vyty$eny tzv. perspektivní segmenty, na 
které by m'l b!t kladen d#raz p%i tvorb' marketingového mixu navazujících 
marketingov!ch aktivit destinace. Mimo jiné je zde zmi(ován nár#st v!znamu kultury 
jako jednoho z motiva$ních faktor# pro náv"t'vu )esk!ch Bud'jovic. Pr#zkumy mezi 
náv"t'vníky m'sta provedené spole$ností Kolpron v letech 2005-2007 nazna$ují 
n'kolik d#le*it!ch trend# - „v!razn' klesl v!znam turistiky (meziro$n' o více ne* 10 
%) pro náv"t'vníky m'sta a naopak mnohem více náv"t'vník# p%ijelo za kulturou 
(meziro$n' o více ne* 10 %, oproti roku 2005 dokonce jednou tolik).“ V kapitole 8-2 
NÁV+T.VNÍCI )ESK-CH BUD.JOVIC PODLE OSLOVEN-CH EXPERT0 (str. 
42) je uvád'n v!$et hlavních skupin náv"t'vník# m'sta v po%adí dle v!znamu: 
obyvatelé Jiho$eského kraje, obyvatelé Prahy, ostatní náv"t'vníci z )eské republiky, 
náv"t'vníci z Rakouska a N'mecka, náv"t'vníci z ostatních zemí, spolu se stru$nou 
charakteristikou jejich motivace pro náv"t'vu )esk!ch Bud'jovic. 

 
Kapitola 8-3 (str. 44-57) se v'nuje SEGMENTACI NÁV+T.VNÍK0 

)ESK-CH BUD.JOVIC a v $ásti 8-3B uvádí detailní CHARAKTERISTIKY 
NÁV+T.VNICK-CH SEGMENT0 SE ZV-+EN-M TR/NÍM POTENCIÁLEM, a 
to v$etn' návrh# aktivit a zp#sob# komunikace, jak tyto cílové skupiny oslovit. Do 
v!znamn!ch segment# jsou na stran' 49 zahrnuty vedle „VELETRH0 A 
V-STAVNICTVÍ“ $i „GASTROTURISTIKY SPOJENÉ S PIVEM BUDVAR“ i 
„KULTURNÍ UDÁLOSTI“: (Charakteristika: Pestrá "kála mo*ností, p%edev"ím v 
oblasti festivalové nabídky, ale i kulturních institucí celokrajného v!znamu 
s mo*ností oslovit p%eshrani$ní náv"t'vníky. Aktivity a slu*by: Kulturní události, 
ubytování, stravování, velmi závisí na díl$í charakteristice daného segmentu. 
Potenciál segmentu: Dost%edivá síla jednoho z hlavních pilí%# nabídky m'sta, 
zahrnuje i náro$n'j"í klientelu, dob%e kompatibilní s nabídkou dal"ích mo*ností pro 
r#zné segmenty (od historie, p%es kongresovou turistiku a* po rodiny s d'tmi). 
P%íle*itosti rozvoje: M#*e b!t atraktivitou samo o sob' (nap%. kvalitní kulturní 
festival), ale i dopl(ující aktivitou pro dal"í oblasti nabídky. Bariéry rozvoje: 
Nedostatek kapacit, konkurence jin!ch destinací. Komunikace: Internet, outdoor, TV 
a rádio. Zásadní je vytvá%ení image destinace. Prémiová cílová skupina v segmentu: 
Náro$n'j"í zahrani$ní klientela“). 

 
Kapitola: 8-3D (str. 56) se v'nuje ATRAKTIVIT. M.STA A TR/NÍMU 

POTENCIÁLU VYBRAN-CH NÁV+T.VNICK-CH SEGMENT0. Vzájemn! 
vztah náv"t'vnick!ch segment# a atraktivity m'sta ve vybran!ch oblastech je 
znázorn'n na schematické map' (viz obrázek $. 2). Náv"t'vnické segmenty rozd'lené 
v p%edchozí podkapitole na stávající (modrá barva) a potenciální perspektivní 
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(oran*ová barva) jsou do schématu zanesené dle jejich mno*stevního v!skytu v 
destinaci (tj. segmenty s vy""ím zastoupením jsou znázorn'né relativn' v't"í 
zna$kou). Umíst'ní ka*dého segmentu na schematické map' je ur$eno podle 
atraktivity nabídky )esk!ch Bud'jovic pro danou skupinu náv"t'vník# (osa Y) a 
podle tr*ního potenciálu segmentu $ili o$ekávaného ekonomického a potenciálního 
p%íjmového efektu pro podnikatele a m'sto (osa X).  

 

Kapitola 9 obsahuje SWOT ANAL-ZU: ZHODNOCENÍ OBLASTI 
CESTOVNÍHO RUCHU V )ESK-CH BUD.JOVICÍCH (str. 58-63). SWOT 
anal!za shrnuje silné a slabé stránky )esk!ch Bud'jovic, p%íle*itosti a ohro*ení v p'ti 
oblastech souvisejících s cestovním ruchem. V oblasti 9-1 NABÍDKA (str. 59) je 
kultura za%azena do tzv. siln!ch stránek: „Oblast siln!ch stránek zahrnuje mj.: 
Kulturní akce a festivaly, Institucionální zázemí (muzea, galerie, divadla atd.), 
Propojení kultury s historií a architekturou, Po%ádání akcí vhodn!ch pro studenty.” V 
oblasti 9-2 INFRASTRUKTURA A SLU/BY (str. 60) je v siln!ch stránkách 
zmi(ován rezerva$ní a kulturní portál CBsystem, ve slab!ch stránkách naopak 
neexistence samostatného turistického portálu. Oblast 9-3 POPTÁVKA (str. 61) 
zmi(uje ve slab!ch stránkách „Kulturní nabídku zam'%enou p%edev"ím na místní 
obyvatele a obyvatele z okolí“, v P%íle*itostech pak mj. „Status m'sta, „kde se dob%e 
*ije“ “. Oblast 9-4 ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE uvádí ve slab!ch stránkách 
neexistenci komunika$ní platformy mezi m'stem a podnikateli, dále pasivní p%ístup 
m'sta k plánování akcí a marketingu a absenci zapojení ve%ejnosti do oblasti 
cestovního ruchu. V P%íle*itostech je pak uvedeno „Zavedení efektivn'j"ího systému 
grant# – slad'ní finan$ního zaji"t'ní propagace a realizace akcí, p%esunout t'*i"t' 
grant# od propagace k zaji"t'ní akcí”. Oblast 9-5 MARKETINGOVÁ 
KOMUNIKACE (str. 63) pak obecn' uvádí jako slabé stránky „Nekoordinovanou 
propagaci )B v )R i v zahrani$í, Neefektivní propagaci m'sta na veletrzích a 
Neexistenci samostatn!ch turistick!ch internetov!ch stránek” a naopak v siln!ch 
stránkách „Existenci cizojazy$n!ch propaga$ních materiál#, Existenci produktov' 
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zam'%en!ch propaga$ních materiál#, Informa$ní servis na internetovém portálu 
www.c-budejovice.cz a Turistické informace v n'm$in' a angli$tin'”. 

V Návrhové $ásti (str. 64 a dále) je kultura sou$ástí „následujících p'ti 
globálních turistick!ch balí$k#, které je mo*né pova*ovat za nov' vyty$ené pilí%e 
rozvoje cestovního ruchu )esk!ch Bud'jovic: 1. )eské Bud'jovice – m'sto zá*itk#, 
2. )eské Bud'jovice – m'sto kongres# a veletrh#, 3. )eské Bud'jovice – chu, staleté 
tradice, 4. )eské Bud'jovice – m'sto kultury, 5. )eské Bud'jovice – univerzitní 
m'sto a m'sto mlad!ch”. 
 

E3%1M#8'DNOPQ'ERSTUVWX=N'Y'ZTO[V'PR\[R]^'_7:AG'`ab',#'&#c@+.2>+':38:.;'

Z.::.'3'61%;'D#78?'E/&4,.2@6#'93,1'-.:#+6@>%'7:>:'7#'8/%:/A+1'9#:A.-.%1'#2A.-78?$.'94"1:83G'

W$.&+?'IH'IH%.'/7@%.23:'.'7:3:/:'$%32+1$.'947:3'#2A.-78?'8/%:/AH'_2'A.6#'d**e',#'&A0@:#%#9'

:@:/%/'-3A:+#A78?'947:.'\@+#6bG'

=$3A38:#A@7:@83;'D#78?'E/&4,.2@6#',7./'2#%9@'38:@2+1'2'.I%37:@'8/%:/AHJ'93B@7:A>:'-.">&>'

+#I.'7-.%/-.">&>'7-./7:/'8/%:/A+16$'3861J'+48:#A?'C'+@6$'93,1'C2K5#+K'-.:#+6@>%G'Z47:/'

2538'6$HI1',#&#+'<2%3,8.2KL'c#7:@23%J'8:#AK'IH'7-.%/&.:2>"#%'@93B#'947:3'3'.0@2.23%',#$.'
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3-.&GbJ'8.+6#A:H'IH'7#'94%H'8.+3:'-.&'5@AK9'+#I#9'+3'+>947:1J'3%#'@'+3'O.8.%78?9'.7:A.24'

+#I.'2#'O:A.9.26#G'h#7:@23%'IH'94%'7%1I@:'.I,#2.2>+1'/:3,#+K6$'C>8./:1'947:3'2#'7-.,#+1'7'
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947:3G'WH+@83,161'@93B#'9F0#'&.&3:'947:/'c#7:@23%'N8.c@%9G'Z.0+.7:@'-.">&>+1'c#7:@23%F'

,7./'9+.$#9'5@A51'3'-"@'C3-.,#+1'7:/&#+:F'7#'9F0#'+3I1&83'A.C51"@:'.'&3%51'6$3A38:#A@7:@68?'

-A.,#8:H'_c#7:@23%'-.#C@#J'A.68.2K'c#7:@23%'3-.&GbG'i8:@2@:H'+48:#AK6$'-.&+@83:#%F'_U@$.M#78?'

-.$>&8.2?'8A>%.27:21J'+.M+1'$A3+?'-A.$%1&8H'947:3'<O:A35@&#%+?'-.247:@'947:3L'3-.&Gb'
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Kultura je pak uvád'na jako dopl(ková sou$ást i u ostatních produktov!ch 
balí$k# (nap%íklad v't"í zapojení student# do *ivota ve m'st', fakultativní programy 
pro ú$astníky kongres# a veletrh#, zá*itková turistika apod.). Dal"ím z mo*n!ch 
pilí%# cestovního ruchu by mohl b!t vícerozm'rn! koncept )ESKÉ BUD.JOVICE – 
M.STO BEZ BARIÉR. V kapitole 10-4 ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE (str. 
74) auto%i pro oblast organizace cestovního ruchu v destinaci a %ízení lidsk!ch zdroj# 
(tzn. management a %ízení) navrhují mj. následující doporu$ení: „V't"í provázanost 
odboru rozvoje a cestovního ruchu a odboru kultury – stávající koncepce práce obou 
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odbor# nepo$ítá p%íli" s provázaností kultury a cestovního ruchu. Kultura je sou$ástí 
cestovního ruchu spí"e „mimochodem“. Úsilí by m'lo p%i po%ádání kulturních akcí 
sm'%ovat k cílené podpo%e cestovního ruchu ve m'st' – p%íprava propag. materiál# ke 
kulturním akcím,které sv!m rámcem ji* p%esahují dimenzi destinace (Múzy na vod', 
Hudební slavnosti Emy Destinnové, Kulturní léto), v cizích jazykov!ch mutacích (Nj, 
Aj). Tyto propaga$ní materiály distribuovat v p%íhrani$í – partnerská m'sta Linec, 
Pasov a v rámci servisu TIC pro zahrani$ní náv"t'vníky. Odbor rozvoje a cestovního 
ruchu by m'l pr#b'*n' spolupracovat také s dal"ími dot$en!mi odbory (doprava, 
*ivotní prost%edí, památková pé$e). 

 
Kapitola 10-4A (str. 76) %e"í ÚLOHU M.STA A PODNIKATEL0 V CESTOVNÍM 
RUCHU. D#le*itá je zejména následující tabulka: 

 
Tab. $. 5: Rozd'lení rolí m'sta a podnikatel# v cestovním ruchu 

MAGISTRÁT PODNIKATELÉ 

Koordinace aktivit zam!#en%ch k napln!ní 
strategické vize 

Provozování turistick%ch atraktivit 

Mapování turistické nabídky a infrastruktury 
(obecn! i podle pilí#') 

Poskytování slu&eb 

P#íprava globálních turistick%ch balí$k' Realizace rozsáhlej(ích investi$ních 
projekt' 

Po#ádání vybran%ch akcí zam!#en%ch na turisty a 
po#ádání vybran%ch kulturních akcí 

Aktivní vytvá#ení turistick%ch program' 

Marketing a propagace m!sta dle vybran%ch 
pilí#' (v$etn! online aktivit) 

Po#ádání akcí zam!#en%ch na turisty 

Tvorba image destinace  
Zaji(*ování komunikace mezi subjekty 
cestovního ruchu 

 

Grantová podpora podnikatel'm  

Organizace vzd!lávání v cestovním ruchu  
Investice do infrastruktury (naviga$ní systém 
apod.) 

 

Vytvá#ení a zaji(*ování bezpe$ného klimatu 
destinace 

 

SPOLE'NÉ P(SOBENÍ 

Plánování rozvoje cestovního ruchu 

Spoluú$ast na vytvá#ení propaga$ních materiál' a spole$ná ú$ast na veletrzích cest. ruchu 

!

Kapitola 10-5 nazvaná MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE (str. 78-86) %e"í 
zp#soby, jak!mi mají b!t oslovovány vybrané cílové skupiny. V $ásti 10-5A 
KOORDINACE MARKETINGOV-CH AKTIVIT jsou tyto rozd'leny podle úrovn' 
relevance pro destinaci do t%í základních úrovní: Nadregionální úrove( – %e"í agentura 
CzechTourism („)eské Bud'jovice jsou centrem turistického regionu ji*ní )echy, 
kter! je p%edev"ím sou$ástí destinace )eská republika”), Regionální úrove( – 
destina$ní management v podob' JCCR („zaji",uje marketingové aktivity pro 

turistick! region ji!ní "echy, vytvá#í a komunikuje ucelenou nabídku turistického 
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regionu zejména na domácích trzích, ale i v zahrani!í”), Úrove" destinace – 

destina!ní management m"sta #eské Bud"jovice „($í%eji pojat& – odbor rozvoje a 
cestovního ruchu, sdru*ení p%i OHK, podnikatelé aj.) je hlavní v!konnou slo*kou 
marketingové komunikace s potenciálními cílov!mi skupinami a se stávajícími 
náv"t'vníky destinace”. 

 
V rámci Strategie se pak %e"í pouze marketingová komunikace na úrovni destinace, a 
to ve dvou úrovních marketingov!ch aktivit: 1. image destinace a 2. stimulace 
poptávky. 
 
V kapitole 10-5B TVORBA IMAGE DESTINACE (str. 79) se dále pí"e: „Úkolem 

destina#ního managementu je p%edev(ím dotvá%ení a posilování image m$sta. Image 

by se m$la opírat o tzv. globální balí#ky, které jsou odrazem primární nabídky 

destinace. Tvorbu image je pot%eba chápat jako dlouhodob" proces, a proto by se 

m$la opírat o dlouhodobou komunika#ní kampa* zalo!enou na pr&b$!né mediální 

komunikaci m$sta )eské Bud$jovice v celostátních médiích. Sou#asn$ by se nem$la 

podcenit d&sledná medializace nov$ p%ipravovan"ch produkt& destinace, které dodají 

imagi destinace konkrétní obrysy. 

Sou#asná image m$sta )eské Bud$jovice zahrnuje p%edev(ím tyto t%i hlavní slo!ky: 

! centrum ji!ních )ech (s jejich typickou nabídkou – viz Manuál rozvoje 

cestovního ruchu Jiho#eského kraje), 

! historické m$sto a centrum kultury, 

! m$sto piva Budvar s p%íchutí tradic (gastronomie). 

!eské Bud"jovice musí mít do budoucna jasn# status formálního i neformálního 

centra turistického regionu ji!ní )echy i tradi#n$ pojíman"ch (ir(ích ji!ních )ech. 

)eské Bud$jovice musí vy#nívat v nabídce a p%ekonat odst%edivost centra ve prosp$ch 

okolí a naopak absorbovat okolí do sebe, za#lenit nabídku ji!ních )ech do své 

nabídky. V"hoda )esk"ch Bud$jovic spo#ívá v tom, !e se mohou profilovat jako m$sto 

zá!itk& spojen"ch s kulturou a pohybov"mi a adrenalinov"mi zá!itky, stejn$ jako nap%. 

s plavbou po Vltav$, pivem a gastronomií, #ím! se mohou vymezit v&#i vícemén$ 

historick"m památkám nebo p%írodním lokalitám v regionu. Zmi*ovaná historie by se 

m$la op$t pojit se zá!itkov"m pojetím turistky p%i o!ivení nap%. tématu kon$sp%e!ky 

nebo tématu soli. Jin"mi slovy nabízí více a za památkami do okolí nebo do p%írody 

„je to z Bud$jic p%eci kousek…“. )eské Bud$jovice mohou díky své nabídce p%ilákat 

také odli(nou klientelu ne! konkurence uvnit% regionu. Navíc oblast kultury je jedna z 

mo!ností, jak konkurovat )eskému Krumlovu.” 

Kapitola 10-5C STIMULACE POPTÁVKY NA TUZEMSKÉM TRHU (str. 81) %e"í 

nasm'rování poptávky do destinace. Komunikace by se m'la opírat o dlouhodobou 

image-kampa( a vycházet z ní, $ím* se marketingová komunikace zefektivní a 

umo*ní se jí zam'%it se na konkrétní vybrané (primární) aktivity a na konkrétní 
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vybrané (primární) segmenty. Marketingová komunikace by m'la b!t vícezdrojová, 

tzn. vybraná témata a cílové skupiny by m'lo komunikovat m'sto, podnikatelé by se 

m'li zam'%it na svou specifickou klientelu. M'sto, resp. magistrát by m'l p%i 

stimulaci poptávky usilovat zejména o marketingovou podporu produktu „m'sto 

kongres# a veletrh#“ a vytvo%it ucelenou ti"t'nou publikaci a internetov! katalog pro 

firemní klientelu. Sou$asn' by m'lo v souladu s image ustanovit st'*ejní festival a ten 

komunikovat jako svou „vlajkovou lo1“ na poli kultury. Dal"í slo*kou je komunikace 

uvnit% regionu. Destina$ní management m#*e ovliv(ovat poptávku z regionu po 

specifick!ch slu*bách (zejména kulturní d!ní a nakupování). V"znamné je také 

p#sobení na turisty p%ítomné v okolí m'sta, kte%í by se m'li dozv'd't o mo*nostech 

náv"t'vy m'sta a p%edev"ím mít d#vod m'sto nav"tívit. V kapitole 10-5D 

STIMULACE POPTÁVKY NA ZAHRANI)NÍM TRHU (str. 82) pova*uji za 

d#le*ité zmínit doporu$ení „)eské Bud$jovice by v(ak m$ly aktivn$ propagovat m$sto 

p%inejmen(ím v rakouském Linci a n$meckém Regensburgu (z%ejm$ my(len spí( 

partnersk" Pasov pozn. JKa). Co se t"#e ostatních zemí, jako velmi efektivní krok 

vst%íc potenciálním náv(t$vník&m se jeví internetová komunikace v jejich mate%ském 

jazyce”.  

Kapitola 11 (str. 87) pak definuje VIZI PRO CESTOVNÍ RUCH V )ESK-CH 

BUD.JOVICÍCH PRO ROK 2013, která zní: „Do roku 2013 se z )esk"ch Bud$jovic 

stane jiho#eská metropole v evropském duchu, brána turistického regionu, která se 

hlásí k historickému odkazu a tradicím, nabízí sv"m náv(t$vník&m zá!itky spojené 

nejen s kulturou a gastronomií a je známá jako destinace kongres& a veletrh&, ale i 

m$stem student& a mlad"ch lidí. )eské Bud$jovice budou sou#asn$ moderním 

m$stem, které se chová dob%e ke sv"m ob#an&m i náv(t$vník&m, poskytuje moderní 

slu!by a vytvá%í spoustu d&vod&, pro# se vracet. )eské Bud$jovice budou M-STEM 

PRO KA.D/ DEN. Destinaci cestovního ruchu )eské Bud$jovice bude 

charakterizovat n$kolik p%ívlastk&, které jsme formovali na základ$ anal"zy v 

p%edchozím textu návrhové #ásti t"kající se nabídky a infrastruktury. Tyto tzv. 

p%ívlastky m&!eme ozna#it za budoucí pilí%e cestovního ruchu destinace )eské 

Bud$jovice. 

! )eské Bud$jovice – m$sto zá!itk&, 

! )eské Bud$jovice – m$sto kongres& a veletrh&, 

! )eské Bud$jovice – chu, staleté tradice, 

! )eské Bud$jovice – m$sto kultury, 

! )eské Bud$jovice – univerzitní m$sto a m$sto mlad"ch, 

! )eské Bud$jovice – m$sto bez bariér.” 
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Kapitola 12 (str. 88-94) obsahuje tzv. AK)NÍ PLÁN MAGISTRÁTU PRO 

NAPLN.NÍ VIZE PRO ROK 2013 

)ESKÉ BUD.JOVICE – M.STO KULTURY 

AKTIVITA OBLAST $AS 

V!b'r „vlajkového“ festivalu m'sta, roz"í%ení jeho 
koncepce 

NABÍDKA 2009 

Revize nabídky kulturních akcí a institucí v 
kontextu cestovního ruchu 

NABÍDKA 2009 

Vytvo%ení propaga$ního materiálu se seznamem 
nosn!ch akcí 

MARKETING 2009 

Zapracování tématu do image m'sta – zá*itky 
spojené s kulturou 

MARKETING 2008-2010 

Pokra$ovat v komunikaci „Léto - )eské 
Bud'jovice“ s celoro$ní obm'nou 

MARKETING 2008-2010 

Usilovat o statut hlavního m'sta evropské kultury MARKETING 2010-2013 



 

48 

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHO*ESKÉM 
KRAJI NA ROKY 2009–2013  

Zadavatel: Jiho$esk! kraj  

Zpracovatel: Piská$ek & Bene" Consulting s. r. o.  

Rok zpracování: 2009 

Po$et stránek: 115 

Po$et v!skyt# slova „kultura“ a slov odvozen!ch: 91 

!"#$%#&'()*'+#,-./0123+4,516$'7%.2'2'&.8/9#+:/'_8/%:/A3'9#C@'+@9@'+#+1b;'

 

S ohledem na fakt, *e tento dokument %e"í problematiku cestovního ruchu na 
celokrajské úrovni a na detailní zam'%ení na metropoli ji*ních )ech v n'm není 
prostor, je re"er"e tohoto dokumentu pojata jen ve velmi zkrácené form'. Strategie se 
v podstat' v *ádné $ásti kultu%e ve form' akcí $i trávení volného $asu nev'nuje, a 
pokud je v dokumentu kultura zmi(ována, pak je to zejména v souvislosti s 
kulturními památkami. Pro vytvo%ení ucelené p%edstavy o obsahu dokumentu tak bude 
sta$it odcitovat pouze jeho úvodní $ást: 

 
Jiho$esk! kraj je pova*ovan! za jeden z turisticky nejatraktivn'j"ích region# 

)eské republiky. Po$et statisticky vykázan!ch p%enocování domácích i zahrani$ních 
turist# v Jiho$eském kraji i p%esto dlouhodob' klesá. V roce 2008 $inil pokles po$tu 
p%enocování meziro$n' 5,3 % u domácích turist# a 6,3 % u zahrani$ních turist#. U 
domácího cestovního ruchu tak do"lo k ur$ité stabilizaci po drastickém propadu v 
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roce 2007 (více ne* 19% pokles v po$tu p%enocování domácích turist#). V dob' 
ekonomické recese, která negativn' p#sobí na v!voj segmentu cestovního ruchu, 
m#*e Jiho$esk! kraj t'*it z pov'sti tradi$ního místa pro spokojenou dovolenou a z 
faktu, *e lze o$ekávat návrat tuzemsk!ch turist#, kte%í budou v men"í mí%e cestovat za 
drahou dovolenou do zahrani$í. 

 
Zahrani$ní turisté se podílejí na celkovém po$tu p%enocování p%ibli*n' 32 %, 

nej$ast'j"ími náv"t'vníky jsou turisté z N'mecka, Rakouska, Nizozemí, Slovenska a 
USA. V!znamn!m faktorem, kter! ovliv(uje náv"t'vnost kraje, je sezónnost – hlavní 
turistická sezóna za$íná p%ibli*n' v polovin' $ervna a kon$í v polovin' zá%í. 

 
Atraktivita Jiho$eského kraje je dána p%edev"ím geografickou polohou, 

p%írodním bohatstvím, $etn!mi kulturními a historick!mi památkami a obecn' 
vhodn!mi podmínkami pro rozvoj p'"í turistiky, cykloturistiky a rodinné dovolené 
spojené se zá*itky a koupáním. Rozvoj brzdí "patná dopravní infrastruktura a 
podinvestovaná infrastruktura cestovního ruchu, ale také nedostate$ná kvalita 
lidského kapitálu, marketing cestovního ruchu a mal! d#raz na spolupráci mezi 
ve%ejn!m a soukrom!m sektorem. 

 
Ji*ní )echy nemají mnoho unikátních, od jin!ch region# v!razn' se odli"ujících 

turistick!ch atraktivit. Svou profilaci by proto m'l region postavit na propagaci 
unikátního mixu p%írodního, kulturního a historického bohatství, které vytvá%í velmi 
dobré p%edpoklady pro vyu*ití cestovního ruchu ke v"eobecnému rozvoji regionu. 
V!chodiskem m#*e b!t v komunikaci regionu pou*ití pojmu harmonie, a to nikoli ve 
smyslu p%íli"ného klidu, pohody a bezpe$í, ale ve smyslu souladu ($i souzn'ní). 
Harmonie v tomto podání p%edstavuje soulad moderního regionu s historick!mi 
ko%eny, moderní infrastruktury se zachovalou a $istou p%írodou, soulad klidné 
dovolené, která je p%esto plná zá*itk# a aktivit. Tato my"lenka se projevuje v navr*ené 
vizi Jiho$eského kraje pro oblast cestovního ruchu: 

 
Ji!ní "echy harmonické 

Ji!ní )echy jsou tradi#ní turistickou destinací. Po staletí jsou místem, kde náv(t$vníci 

nacházejí pohodu, zachovalou p%írodu a cenné kulturn$-historické bohatství. Podpora 

rozvoje cestovního ruchu je proto jednou z priorit Jiho#eského kraje. 

Ji!ní )echy jsou vyhledávan"m místem harmonie: moderní infrastruktura citliv$ 

dopl*uje bohaté kulturní a historické d$dictví, d&raz na kvalitní slu!by je pak zárukou 

pohodové, aktivní, poznávací nebo relaxa#ní dovolené. P%ísná ochrana !ivotního 

prost%edí, citlivá obnova a udr!ování historick"ch památek, uvá!liv" rozvoj 

infrastruktury a zaji(t$ní bezpe#nosti náv(t$vník& ji!ních )ech jsou základními 

p%edpoklady pro dlouhodob$ udr!iteln" rozvoj vyhledávaného turistického regionu. 

Nav(tivte ji!ní )echy, místo pro harmonickou dovolenou! 
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S navr*enou vizí souvisí i p't strategick!ch úkol#, jejich* realizace pom#*e v 

kone$ném d#sledku naplnit samotnou vizi: 

! Informa$ní podpora náv"t'vník# 

! Partnerství v cestovním ruchu 

! Marketing cestovního ruchu v ji*ních )echách 

! Infrastruktura pro cestovní ruch 

! Lidsk! kapitál 

! Legislativa 

Tyto strategické úkoly mají za cíl omezit $i úpln' odstranit existující bariéry 
rozvoje cestovního ruchu, které byly identifikovány v rámci úvodní anal!zy. Prolínají 
se proto logicky kapitolou v'novanou návrhu implementace strategie, která po$ítá s 
d#razn'j"ím rozd'lením aktivit na nabídkové i poptávkové stran' trhu cestovního 
ruchu.  

 
Oblast stimulace nabídky zahrnuje ve"keré aktivity, jejich* cílem je ovliv(ovat 

rozsah, strukturu $i kvalitu produkt# a slu*eb nabízen!ch náv"t'vník#m ji*ních )ech. 
Jiho$esk! kraj v této oblasti stimuluje subjekty na nabídkové stran' trhu tak, aby 
v!sledné produkty byly co nejvíce atraktivní a konkurenceschopné, a zárove( vytvá%í 
podmínky pro zvy"ování konkurenceschopnosti turistické nabídky ji*ních )ech. 
Stimulace nabídky tak zahrnuje nap%íklad investice do rozvoje infrastruktury, ochranu 
*ivotního prost%edí, aktivity v oblasti roz"i%ování nabídky turistick!ch atraktivit, 
vzd'lávací projekty vedoucí ke zkvalit(ování lidského kapitálu apod. 

 
Aktivity stimulující nabídkovou stranu jsou sdru*eny do $ty% prioritních os: 

! prioritní osa 1: Podpora budování a zkvalit(ování infrastruktury cestovního ruchu 

! prioritní osa 2: Podpora vzd'lávání a rozvoje lidsk!ch zdroj# v cestovním ruchu 

! prioritní osa 3: Monitoring, vyhodnocení a p%ípadné návrhy úprav legislativy s 

dopadem na cestovní ruch 

! prioritní osa 4: Podpora tvorby produkt# cestovního ruchu 

Podpora poptávky v ji*ních )echách má zajistit optimální, stabilní a trvale 
udr*itelnou náv"t'vnost Jiho$eského kraje. Zahrnuje strategické plánování v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu, anal!zu statistick!ch dat a pot%eb náv"t'vník# regionu, 
nastavuje parametry marketingov!ch a komunika$ních kampaní $i vytvá%í partnerství 
u*ite$ná pro zv!"ení náv"t'vnosti regionu. Aktivity podporující poptávku jsou 
sv'%eny p%evá*n' do rukou Jiho$eské centrály cestovního ruchu, která je nov' 
organizací z%ízenou Odborem marketingu a vn'j"ích vztah# Krajského ú%adu 
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Jiho$eského kraje. Samotn! odbor v této oblasti vykonává %ídicí a dozorující funkci, 
zatímco centrála má roli servisní organizace fyzicky realizující dané aktivity. 

 
Efektivní podpora cestovního ruchu vy*aduje prioritizaci produkt# a oblastí 

aktivit. Strategie proto vymezuje na základ' anal!zy dostupn!ch pr#zkum# trhu, 
v!zkumu názor# náv"t'vník# ji*ních )ech a také na základ' v!chozích p%edpoklad# 
Jiho$eského kraje a infrastruktury pro jednotlivé druhy cestovního ruchu jednotlivé 
klí$ové a perspektivní produkty cestovního ruchu. 

 
Mezi klí$ové produkty byly za%azeny produkty Rodinná dovolená, Aktivní 

dovolená (zahrnující p'"í turistiku, cykloturistiku a zimní sporty) a produkt 
Krátkodobé v!lety za p%írodou, kulturou a historií. Jako perspektivní produkty 
cestovního ruchu byly identifikovány Láze(ství a wellness, Kongresov! a incentivní 
cestovní ruch, Zá*itkov! cestovní ruch a Skupinové cesty. 

 
Kapitola v'novaná aktivitám v oblasti podpory poptávky po cestovním ruchu v 

destinaci ji*ní )echy se blí*í více konkrétnímu taktickému plánu. Nabízí konkrétní 
technické parametry komunikace jednotliv!ch produkt# cestovního ruchu na dané 
perspektivní cílové skupiny v oblasti nadlinkové reklamy (inzerce v TV, rádiu, tisku, 
na outdoorov!ch plochách a na internetu), v oblasti v!stav a veletrh#, v oblasti p%ímé 
komunikace s tour operátory a cestovními kancelá%emi a v oblasti public relations. 
A$koli Strategie ne%e"í konkrétní kreativní zpracování komunikace, m'l by obsah 
sd'lení respektovat doporu$ení, která vycházejí ze záv'r# Strategie: 

 
! m'l by preferovat individuální cestovní ruch p%ed organizovan!m, se zacílením na 

st%ední a vy""í p%íjmové skupiny 

! m'l by p%edstavit ji*ní )echy jako region, kter! nabízí harmonickou dovolenou, 

která nabízí r#znorodé zá*itky a aktivní vy*ití stejn' tak jako pohodu a klid pro 

strávení rodinné dovolené 

! m'l by vyu*ívat moderních technologií a efektivních forem komunikace, které 

umo*ní oslovit koncového náv"t'vníka kraje a budovat s ním dlouhodob' 

profitabilní vztah 

Záv'r kapitoly v'nované implementaci se v'nuje zavedení d#sledného 
sledování efektivity jednotliv!ch nástroj# komunikace a po$ítá se zavedením 
pravidelného sledování pot%eb a nástroj# náv"t'vník# kraje tak, aby mohly b!t 
konkrétní marketingové plány upravovány pro co nejefektivn'j"í oslovení cílov!ch 
skupin. 

 
Studie je uzav%ena jednoduch!m taktick!m plánem, kter! dává p%ehled 

doporu$en!ch krok# k zahájení realizace strategie. Dává konkrétní bodov! p%ehled 
doporu$en!ch aktivit na stran' nabídky a poptávky v $len'ní podle jednotliv!ch 
strategick!ch cíl#, které vypl!vají ze stanovené vize rozvoje cestovního ruchu v 
Jiho$eském kraji. 
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4.4  Ji!í Vá,a / Odd$lení vn$j+ích vztah& Jiho"eské univerzity 
- Univerzita a kultura 

JIHO$ESKÁ UNIVERZITA A KULTURA VE M,ST, $B 

1. Jiho&eská univerzita v $esk"ch Bud#jovicích 
Jiho$eská univerzita v )esk!ch Bud'jovicích (JU) vznikla v roce 1991. 
V akademickém roce 2010/2011 ji tvo%í 8 fakult a 1 vysoko"kolsk! ústav. Studuje na 
ní celkem 13 124 student#, má 1 802 zam'stnanc#. Z porovnání po$tu obyvatel 
)esk!ch Bud'jovic (cca 95 000 lidí) a po$tu $len# akademické obce JU (13 000 
student# + 1 800 zam'stnanc# – cca 15 000 lidí, tedy zhruba 1/6 v"ech obyvatel )B) 
vypl!vá d#le*itost zapojení akademické obce do kulturního *ivota )esk!ch 
Bud'jovic.  
 
2. Jiho&eská univerzita a kulturní aktivity  
Primárním úkolem univerzity je zaji"t'ní podmínek pro rozvoj kvalitní v'dy, 
v!zkumu a vzd'lávání – viz Statut Jiho$eské univerzity:  
)lánek 2 Poslání a #innost univerzity 

(1) JU jako sou$ást nejvy""ího $lánku vzd'lávací soustavy je orientována na 
rozvoj vzd'lanosti, podporu nezávislého poznání a tv#r$í $innosti ve v'decké, 
sociální, kulturní a ekonomické oblasti. 

 
Podmínky pro rozvoj kulturní $innosti v rámci univerzity definuje: 
)lánek 2 Poslání a #innost univerzity;  

(5) Pro podporu sv"ch &inností vytvá!í a zaji%-uje JU: 
a) pracovní a studijní podmínky odpovídající jejím finan$ním, 
materiálním a prostorov!m mo*nostem, 
c) podmínky pro sportovní a kulturní &innosti organizované jako 
dobrovolné, pop!ípad# jako povinné nebo volitelné v rámci 
studijních program( 

 
Oblast podpory kulturní $innosti jak zam'stnanc#, tak student# není krom' t'chto 
formulací ve Statutu JU rozpracována.  
 
3. Problematické body 
Podpora kulturních &inností není primárním cílem univerzity (viz bod 2). 
Existující kulturní aktivity na JU nejsou kompletn# zmapovány (d#vod – viz bod 
2). 
Jako problematické se jeví zaji%t#ní udr)itelnosti projekt( (fluktuace student#, 
nedostatek aktivních, tvo%iv!ch lidí). 
 
V nabídce nejsou neformální celouniverzitní akce (viz následující p%ehled) jako 
mezistupe( mezi oficiálními, formálními aktivitami a studentsk!mi akcemi. 
Univerzita m#*e tyto akce podpo%it, nemá ale zdroje na jejich organizaci. 

 4. Existující kulturní akce, projekty, instituce na JU (v"b#rov" nástin):  
Oficiální, formální, spjaté s pr(b#hem akademického roku:  
slavnostní zahájení akademického roku 
koncerty (adventní, velikono$ní) 
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univerzitní ples   
imatrikulace, promoce atd. 
Pro vybrané pracovníky a studenty, nejsou p%ístupné mimouniverzitní ve%ejnosti (s 
v!jimkou plesu a promocí). 
Neformální celouniverzitní akce – univerzita nepo%ádá. 
 
SUD – Studentské univerzitní divadlo. Existuje cca 10 let, chod zaji",ován 
p%evá*n' studenty a absolventy JU, „amatérsky“ – není formalizovan! zp#sob vedení, 
p%edávání funkcí atd. +iroká programová nabídka. Není finan$n' podporováno 
univerzitou, je v nájmu, prost%edky si zaji",ují z grant# a projekt#.  
 
Galerie D9 – Vznik na konci roku 2010 v prostorách Pedagogické fakulty JU 
(Dukelská 9). Galerie D9 byla vytvo%ena jako otev%ená platforma pro komunikaci 
rozdíln!ch formálních i obsahov!ch p%ístup# jak ve v!tvarné tvorb', tak i v jejím 
vnímání. V!stavní koncept je %e"en tak, aby p%itahoval pozornost nejen student# na"í 
univerzity, ale i kulturní ve%ejnosti. P%ínosem galerie pro katedru v!tvarné v!chovy je 
nejen roz"í%ení mo*ností v rámci teoretické v!uky, ale i p%íle*itost detailního 
seznámení s reáln!m um'leck!m dílem a p%ímé pom'%ení praktick!ch v!stup#. 
 
Noc v#dc( – Iniciativa Evropské komise „Researchers in Europe“ (V'dci v Evrop') 
po%ádá od roku 2005 Noc v'dc# – soubor zábavn!ch akcí s ú$astí v'dc#, akademik# a 
ve%ejnosti, které se konají po celé Evrop' v*dy zárove( v jedin! den. Smyslem akce 
je p%edstavit ve%ejnosti v'dce jako „oby$ejné lidi“, kte%í p%ispívají k dobrému *ivotu 
ostatních a jsou platn!mi $leny spole$nosti. Od po$átku je proto mottem akce 
„Researchers are among us“ – „V'dci jsou mezi námi“. K iniciativ' se ka*doro$n' 
p%ipojují v'dci z P%írodov'decké fakulty JU. Noc v'dc# 2010 se uskute$nila 
v kulturním klubu c. k. Solnice a v Marty´s clubu.   
 
Festival Universitní Votvírák – první (nult!) ro$ník studentského minifestivalu se 
uskute$nil v %íjnu 2010. Vstup voln!, v programu vystoupily 4 studentské kapely. 
Akce podpo%ena P%írodov'deckou a Zem'd'lskou fakultou JU a Kolejemi a menzami 
JU. 
 
Odpad fest - Odpad fest je men"í studentsk! festival, v dubnu 2011 se uskute$nil t%etí 
ro$ník. Akce si klade za cíl zlep"it spole$enskou situaci, a to nejen v oblasti nakládání 
s odpady. Ka*doro$n' je OF zahajován pr#vodem, kter! prochází )esk!mi 
Bud'jovicemi a sbírá odpadky, ten dosp'je a* ke kolejím Jiho$eské univerzity, kde je 
za odm'nu pro ú$astníky p%ipraven program. 
 
Dal%í aktivity - vítání prvák( (n'které fakulty, nap%. TF JU), fotografické v"stavy 
(nap%. A. Posp'ch, ocen'n! v sout'*i Natural History Museum a BBC Wildlife 
Magazine Wildlife Photographer of the Year), orchestr JU, studentské kapely, 
Mezinárodní studentsk" klub (ISC) – akce pro Erasmus studenty studující na JU 
atd.  
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5. Mo)nosti podpory a navázání  / prohloubení spolupráce mezi statutárním 
m#stem $eské Bud#jovice a JU 
 
Systematická podpora kulturního *ivota student# není prioritním cílem univerzity. 
Vzhledem k nezmapovanosti dané oblasti by bylo mo*né za$ít %e"it situaci od nuly – 
vytvo%it mj. koncepci spolupráce s mimouniverzitním prost%edím, institucemi.  

 
Konkrétní mo)nosti podpory ze strany statutárního m#sta $eské  Bud#jovice:  
Podpora stávajících nebo nov# vznikajících studentsk"ch aktivit – ideáln' 
vy$lenit v grantovém systému m'sta ur$itou $ást prost%edk# p%ímo na tyto projekty.  
 
Po!ádání / financování spole&n"ch akcí – nap%. vítání prvák# – posílení identifikace 
student# jak s univerzitou, tak m'stem.  
 
Prostory – chybí platforma pro setkávání / V* klub – tato zále)itost je v !e%ení 
ve spolupráci se Studentskou radou JU. Mo*nost sdílení prostoru v KD Slavie (po 
vzniku „kreativního centra“)? 
 
Ji%í Vá(a, dne 8. srpna 2011 
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4.5  Hana Urbancová / architektka - Zamy+lení nad funkcí 
ve!ejného prostoru 

ZAMY*LENÍ NAD FUNKCÍ VE+EJNÉHO PROSTORU 

Motto:  
Kdykoliv se ocitnu v dom', kde je m!m úkolem vy%e"it jeho vnit%ní uspo%ádání, tém'% 
v*dy shledám ko%en problematiky v tom, *e uspo%ádání úzce souvisí s psychick!m a 
fyzick!m stavem u*ivatel# objektu. Problém tém'% nikdy nespo$ívá v nedostatku 
prost%edk#, vynalézavosti, $asu $i odvahy. Jde o vnit%ní souvislost. Soukrom! prostor 
domu v'rn' odrá*í stav mysli i t'la jeho u*ivatele, jedno zda aktuální, $i dlouho se 
vytvá%ející. Pokud mám navrhnout zm'nu, musím se nejprve zab!vat touto 
souvislostí. Odhalení vazeb je pro objednatele $asto p%ekvapivé zji"t'ní, ale a* na 
v!jimky jej potvrdí a p%ijmou ho jako skute$nost. Teprve potom p%ijde na %adu obsah 
a forma mého návrhu.  
 

Velmi podobn', nejinak, funguje i prostor ve%ejn!. U*ivatelem ve%ejného prostoru ji* 
není jedinec, rodina $i malá skupina, ale spole$nost. Ve ve%ejném prostoru, podobn' 
jako v soukromém, dochází k zrcadlení chování jeho u*ivatel#. Ve ve%ejném prostoru, 
na rozdíl od soukromého, jde o v't"í prolínání energie, st%etávání a v!m'nu my"lenek, 
názor# i cíl# jednotlivc#, kte%í toto spole$enství vytvá%í. V!sledkem je stavební d'ní, 
mluvím o %e$i t'la spole$nosti ve ve%ejném prostoru.  
Zatímco v soukromém prostoru se na jeho zm'nách a úpravách podílí jednotlivec, 
rodina $i skupina vlastník# objektu, na utvá%ení ve%ejného prostoru se podílí v"ichni, 
kdo jej u*ívají. Ve%ejn! prostor je ovliv(ován a dotvá%en stavební $inností 
jednotlivc#, ale zejména ve%ejn!mi stavbami. Jejich mno*ství, jejich kvalita 
technická, estetická $i um'lecká, jejich fungování pravdiv' odrá*í, podobn' jako 
soukrom! interiér, své iniciátory, své u*ivatele. Uspo%ádání, estetika a fungování 
panelového sídli"t' sedmdesát!ch let, které je sou$ástí p%evá*né v't"iny na"ich m'st, 
je pravdiv!m v!razem doby svého vzniku. S tímto návodem se ka*d! m#*e 
rozhlédnout ve své $tvrti, ve svém m'st', ve svém okolí, dosadit historické souvislosti 
a zajímavé souvislosti se objeví.  
 

Ov"em ve%ejn! prostor není jen prostor utvá%en! stavební $inností. Ve%ejn! prostor je utvá%en 
i v komunika$ní rovin' mezi jednotlivci tak, *e vzniká politická, kulturní $i jiná 
rovina ve%ejného prostoru. A na t'chto rovinách vznikají pro spole$nost d#le*ité 
hodnoty. Jejich kvalita, objem i zam'%ení se op't odvíjí od toho, kdo je utvá%í. I tento 
ve%ejn! prostor odrá*í charakter a zp#sob uva*ování ú$astník#.  
 

Srovnávám soukrom! prostor, ve%ejn! prostor a kulturn'-politick! ve%ejn! prostor a 
chci na t'chto p%íkladech ukázat jejich fungování. Chci ukázat, *e platí nejen pro 
)eské Bud'jovice, ale obecn' fungují i v jin!ch m'stech i v jin!ch zemích.  
 

Je to dobrá zpráva pro v"echny, kte%í se utvá%ení ve%ejného prostoru cht'jí zú$astnit. 
Je dost dobr!ch p%íklad# v historii i dnes, tady i jinde, stejn' tak jako "patn!ch. Sta$í 
jen otev%en' p%istoupit, spravedliv' analyzovat a prozírav' rozhodnout.  
 
30. kv!tna 2011 
Hana Urbancová  
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4.6  Pavla Kuchtová / redaktorka *Ro *B - Média a kultura v 
*esk%ch Bud$jovicích 

MÉDIA A KULTURA V $ESK.CH BUD,JOVICÍCH 

situace 
- v )B mají zastoupení redakce celostátních i regionálních deník# (Deník, MF Dnes, 

Právo, Lidové noviny + t!deník Sedmi$ka), ve%ejnoprávních médií ()Ro, )T, 
)TK), regionálních i celoplo"n!ch rozhlasov!ch stanic (Rádio Faktor, Rock Rádio, 
Rádio Blaník, Evropa 2, KISS Ji*ní )echy), regionálních i celoplo"n!ch TV (Gimi, 
RTA Ji*ní )echy, Nova, Prima) 

- jen 3 redakce v regionu mají specializované kulturní redaktory: Deník, MF Dnes, 
)esk! rozhlas 

- ostatní redakce se v'nují jen konkrétním událostem, v't"inou mainstreamov!m 
akcím se zaveden!mi um'leck!mi jmény, tém'% chybí kulturní publicistika  

- p%edev"ím regionální rozhlasové stanice nemají vlastní v!robu, p%ebírají agenturní 
zprávy 

- tam, kde nejsou specializovaní kulturní redakto%i, má kulturní zpravodajství v*dy 
men"í prostor, je povrchn'j"í 

 
o &em se pí%e a natá&í 
- pro redakce jsou zajímavé konkrétní akce a události, nap%. festival, v!stava, 

divadelní p%edstavení apod. 
- p%edm'tem $lánk#, rozhovor#, reportá*í atd. jsou konkrétní lidé = um'lci, jejich 
*ivotní osudy, tvorba 

- redakce vítají známá jména, zavedené osobnosti = malá ochota „objevovat“ nové 
tvá%e 

- regionální redakce podporují místní um'lce i kulturu, jsou ochotné v rámci 
vymezeného redak$ního pln'ní podporovat d'ní v míst' 

- trend p%iná"et „p%íb'hy“ (lidí, místa, akce) a „people story“ (nejen aktér#, ale i 
pro*itky náv"t'vník# atd.) = ztoto*n'ní 

 
kdo to &te a poslouchá 
- v't"inov! poslucha$ / $tená% / divák preferuje informace o akcích, kter!ch se m#*e 

sám zú$astnit, se kter!mi se m#*e identifikovat 
- v't"inov! poslucha$ / $tená% / divák vítá rozhovory s aktéry 
- preference zábavn!ch témat p%ed záva*n!mi  
- pou$en! poslucha$ / $tená% / divák cílen' vyhledává kulturní zpravodajství, 

vy*aduje "ir"í souvislosti, p%edpokládá odbornou erudici (ale v tu chvíli vyhledává 
specializované magazíny, tematicky zam'%ené rubriky, stránky nebo po%ady – na 
regionální úrovni tém'% chybí) 

 
jak „to“ dostat mezi lidi 
- vychází z v!"e uvedeného: nápaditou, zábavnou formou podat základní informace o 

konkrétní akci 
- p%edstavit událost skrze zajímavou osobnost (od konkrétního k abstraktnímu) nebo 

místo d'ní 
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- zam!"lené projekty, koncepce, vize jsou mediáln' t'*ko uchopitelné, neochota 
redakcí ke zve%ej(ování, tj. d#le*ité je v*dy najít p%íklad, praktickou ukázku, 
konkrétní téma 
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P!íloha ". 5 Práce s odbornou ve!ejností 
 

5.1  Zápis z pracovních kulat%ch stol& z konference K3  

 
Ú$astníci m'li za úkol diskutovat konkrétní 

problémy m'sta. Díl$í v!stupy jsou shrnuty pod otázky, 
které byly navr*eny p%ed diskusí jako základní sm'rující 
body. Diskuse %ídili v*dy jednotliv! facilitáto%i a ka*dého 
stolu se ú$astnilo cca 8 panelist#.  

 
THINK-TANK: KULTURNÍ POLITIKA V BUD,JOVICÍCH 
 
FACILITÁTO&I: 

Ond%ej Ka"párek (Kulturní most) + Olga +kochová (Kvas o. s.) 
 

EXPERTI: 
Marta Smolíková (ProCulture) 
Alexandra Brabcová (Plze( EHMK 2015) 
Marcela Krejsová (Magistrát m'sta Plzn') 
Eva /áková (Institut um'ní - vedoucí) 
Barbora Li"ková (P%edsedkyn' Kulturní komise Rady m'sta )B) 
Michal +koda (D#m um'ní)  
Iva Sedláková (Vedoucí odboru kultury )B) 
Kamila Hrabáková (Vedoucí odboru kultury a památkové pé$e J) Kraje) 
Pavel Jan"ta (Místostarosta m'sta Vod(any a p%edseda Vod(any *ijou!) 

 
1) Pro& m#sto pot!ebuje kulturní politiku? Jaká by m#la b"t její d(le)itost a 
&asová platnost v rámci strategick"ch dokument( m#sta? 
- d#le*itost lze podtrhnout tím, *e takov! dokument bude implementován do 
"ir"ího plánu - nap%. Strategick! plán m'sta )B 2014-2019 

- d#le*itost se také dolo*í tak, *e argumenty nebudou zam'%eny pouze na 
kulturu, ale p%es jiné oblasti / resorty: cestovní ruch, vzd'lávání, soc. v'ci, 
územní plánování a architektura 
 

2) Jaká je efektivní podoba takového dokumentu? Jak"m zp(sobem takov" 
dokument pro $eské Bud#jovice formulovat? 
- tím, *e se vyzdvihnou prioritní oblasti - navrhnou konkrétní projekty - ty se 

rozpracují (ne p%íli"ná obecnost) 
- pokud zpracujeme re"er"e dan!ch oblastí, m#*eme vym!"let návrhy projekt#, 

které budou dan!m problém#m odpovídat a %e"it je 
- efektivní podoba je taková, na které se podílí a) ve%ejnost, b) politici, c) 

um'lci / sami tv#rci 
- distinkce vysoké kultury / kultury pro "ir"í vrstvy obyvatel (um'ní není ur$ené 

jen elitám) 
- vyzdvi*ení nep%ím!ch dopad# 
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3) Jaké jsou moderní nástroje na vykonávání a napl/ování kulturní politiky? 

- zachování pracovní skupiny (jako poradní orgán / watchdog kontrolující 
napl(ování plánu rozvoje kultury), která bude v neustálém dialogu s 
odpov'dn!mi osobami na radnici a bude moci vyhodnocovat v!kon kulturní 
politiky 

- platforma nezávislé kultury (pokra$ování OPEN SPACE setkání) 
- realizace KREATIVNÍHO CENTRA 
- vedení DISKUSE, kde se deklaruje spole$n! zájem a bude se hovo%it o tom, 

co má a nemá rozvojov! potenciál - tím lze zru"it embargo na kulturu v 
„tradi$ních / zvykov!ch“ kolejích a otev%ít diskusi nov', bez provin$nosti / 
setrva$nosti / zvykového chování 

 
THINK-TANK: KULTURA VE VE(EJNÉM PROSTRU 
 
FACILITÁTO&I: 

+árka Havlí$ková (Za )esko kulturní) a Tereza Dobiá"ová (Barevn! d'ti o. s.) 
 

EXPERTI: 
David Ka"par (KC Zahrada o. p. s.) 
Kate%ina Melenová (Projekt Sv'tovar 4x4 CulturFactory) 
Adam Gebrian (architekt / urbanista) 
Sylva Amann (InfoRelais Horní Rakousko) 
Ji%í Grauer (KC Bazilika o. p. s.) 
Rudolf Vodi$ka (Projekt Mapování kulturní situace v )B) 
Ji%í +esták (Jiho$eské divadlo) 
Martin Kolá% (Bud'jovick! Majáles a Noise Assault Agency Budweiss) 
Hana Urbancová (architektka) 

 
1) Jak podpo!it vnímání ve!ejného prostoru a kulturních akcí v  n#m?  

- P%ijmout m'kká opat%ení pro správu ve%ejného prostoru, která zajistí p%átelské 
a vst%ícné podmínky pro kulturní aktivity ve m'st'. Direktivní nástroje správy, 
nap%. místní vyhlá"ky, pou*ívat i jin!m zp#sobem (ne jen k $i"t'ní ulic… ). 

- Zpohodln'ní ve%ejného prostoru m'sta. Zalo*it m'stsk! mobiliá%, kter! bude 
slou*it k do$asnému „zabydlení“ konkrétních míst ve m'st'. 

- Pracovat s lidmi, kte%í mohou plnit role animátor# ve ve%ejném prostoru.  
 
2) Jaké mohou b"t nástroje na podporu ve!ejného prostoru v $esk"ch 

Bud#jovicích? 
- M'sto samo by m'lo vyhledávat a oslovovat schopné subjekty a osobnosti 

k tvorb' program# pro ve%ejn! prostor m'sta. 
- Je nutné zajistit na stran' m'sta kontinuální koncep$ní p%ístup ke kultu%e. 
- Vytvo%it systém pobídek pro realizaci akcí ve ve%ejném prostoru m'sta. 
- Zv!"it kapacitu grantového systému o 5-6mil. K$ ro$n'. 

 
3) Kter"mi kroky m()eme posílit a podporovat komunitní )ivot ve m#st#? Jak 

zv"%it motivaci a zájem ve!ejnosti? 
- Lidé jsou d#le*it'j"í kapitál ne* prostory. Investice do lidí a jejich vzd'lávání 

je nejd#le*it'j"ím reáln!m p%edpokladem pro zlep"ení situace kultury ve 
ve%ejném prostoru.  
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- Zpracovat katalog majetku m'sta, kter! m#*e m'sto nabídnout kulturním 
aktér#m k vyu*ití. Pasportizace vhodn!ch prostor a otev%en! p%ístup. 

- Prosí,ovat men"í a st%ední NNO ve m'st' tak, aby mohly spole$n' formulovat 
své pot%eby a nabídku ve vztahu k m'stu. 

- Vypracovat mapu-generel pohybu lidí a náv"t'vník# po m'st'. Ur$it klí$ová 
místa pro „roz*ívání“ ve%ejného prostoru. 

 
 
THINK-TANK: KREATIVNÍ KLASTR (SPOLUPRÁCE NAP(Í& 
SEKTORY) 
 
FACILITÁTO&I: 

Mario Kuba" (V+E Arts Management) + Eva )epi$ková (Kulturní most) 
 

EXPERTI: 
Nicole +,ávová (Auk$ní sí( Christie's) 
Jakub Mare" (Co-working place platforma - The HUB Prague) 
Blanka Marková (Národní Klastrová Asociace) 
Martin Cikánek (Institut um'ní / Mapování kulturních a kreat. pr#mysl# v )R) 
Ji%í Vá(a (Referent Odd'lení vn'j"ích vztah#, komunikace a propagace JU) 
Jakub Kadle$ek (Mana*er marketingu DfK / nezávisl! expert cestovního 
ruchu) 
Miroslav Joch (Nám'stek primátora )B pro ekonomiku) 
Michal Bosák (Vedoucí Odd'lení vn'j"ích vztah# Magistrátu m'sta )B) 
Pavel Hlo*ek (Generální sekretá% Silva Nortica) 

 
1) Co d(le)ité podporovat? 

- podporovat nejenom finan$n', poskytovat prostor bezplatn' 
- podporovat skomírající neanga*ovan! univerzitní *ivot 
- podporovat ekonomickou spolupráci mezi kreativními sektory  

 
2) Jak" m()e mít tato spolupráce vliv na ekonomiku a na prost!edí m#sta? 

- podporovat kulturní aktivity vstupující do ve%ejného prostoru 
- upravit pom'r financování Jiho$eské divadlo / ostatní kulturní aktivity 
- otev%ít radnici – p%ístupná a naslouchající radnice, která jedná v dialogu 

s kulturními organizátory, která se sna*í reagovat na poptávku a podporuje a 
za"ti,uje akce, které plní dlouhodobé cíle 

 
3) Jaké by m#ly b"t první kroky pro rozvoj kreativního klastru v $esk"ch 

Bud#jovicích?  
- vzd'laní lidé vy*adují ke svému *ivotu podn'tné a kvalitní *ivotní prost%edí s 

dostatkem kulturního vy*ití a ve%ejného prostoru – podpora kulturního vy*ití  
- financovat kulturu více odspodu 
- zalo*it koordina$ní centrum - koordinace kulturních a kreativních aktivit 
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5.2  Zápisy ze setkání Pracovní skupiny KULTURA  
 

ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 26/4/2011 
 
p%ítomni:  Ji%í Grauer, Michal +koda, Jakub Kadle$ek, 

Ji%í Vá(a, Hana Urbancová, Iva Sedláková, 
Pavla Kuchtová, Michal Bosák, Ond%ej 
Ka"párek, Jana Tolnayová, Rudolf Vodi$ka 

termín: 26. dubna 2011 od 17:00 do 20:30, Horká vana 
 
Téma I.: P!edstavení v"stupního dokumentu - Návrh plánu rozvoje kultury $B 
- dokument bude vytvo%en na základ' v!stup# z:  
 - jednání a re"er"ní práce Pracovní skupiny KULTURA 
 - jednání a doporu$ení Pracovní skupiny UM.NÍ 
 - v!stup# z konference K3 

- v!stup# z projekt# pracujících s ve%ejností (FCG, pocitová mapa, 
dotazníkové "et%ení...) 

 - v!stup# z ve%ejn!ch setkání OPEN SPACE 
 - re"er"e stávajících strategick!ch dokument# 
 
Téma II.: Zp(sob práce v prac. skupin# KULTURA 
- odpov#dnost za svou oblast - ka*d! $len je mluv$í dané oblasti, problematické 

zále*itosti by m'l konzultovat s kolegy, aby tak získal "ir"í pohled, jeho jméno bude 
zve%ejn'no na webu jako*to „komunikátora dané oblasti“ (média, cest. ruch, p%ísp. 
organizace, alt. kultura, vzd'lání, magistrát, odbor kultury, ve%ejn! prostor...), 
p%: Ji%í Vá(a p%i zpracováváni tématu "Kultura vs. Univerzita" bude spolupracovat 
se zástupci studentské rady a zárove( se zástupci akademického senátu apod. 

- pravidelné sch(zky celé prac. skupiny - ka*dé pond'lí probíhá pracovní setkání 
zástupc# obor# a projektového t!m#: 

 
PRAC. SKUPINA 
1 ALTERNATIVNÍ KULTURA  Ji%í Grauer 
2  KULTURNÍ KOMISE   Barbora Li"ková 
3  INSTITUCIONÁLNÍ KULTURA Michal +koda 
4  CESTOVNÍ RUCH   Jakub Kadle$ek 
5  VZD.LÁVÁNÍ    Ji%í Vá(a 
6  VE&EJN- PROSTOR   Hana Urbancová 
7  MAGISTRÁT    Iva Sedláková 
8  MÉDIA     Pavla Kuchtová 
9  POLITIKA     Michal Bosák 
 
PROJEKTOV. T.M   
1  Ond%ej Ka"párek koordinátor projektu 
2  Jana Tolnayová asistent a produkce 
3  Rudolf Vodi$ka anal!za a mapping 
4  Olga +kochová expertní supervize 
5  Ivana Popelová zadavatel, dohled 
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- ú&ast na akcích po!ádan"ch v rámci projektu - Future City Game, konference 

K3, ve%ejná setkání OPENSPACE... 
- mapování oblastí a zpracování oblastních re%er%í - ka*d! zástupce v Pracovní 

skupin' KULTURA zpracuje za svou oblast re"er"i (up%esn'no v harmonogramu)  
 
Téma III.: Medializace 
WEB 
- zpracování a p%ipravení webov!ch stránek projektu  
  - zám'r projektu 
  - zápisy z pracovních skupin 
  - data a místa ve%ejn!ch setkání 
  - slo*ení t!mu 
  - fotky z po%ádan!ch akcí 
  - dotazník k vypln'ní 
  - seznam míst s dotazníkov!mi boxy 
  - tiskové zprávy 
 
- odkaz na stránky projektu na webu klub# a kulturních institucí 
- facebookov! profil a v"echny události 
 
NOVINY 
- tisková konference 
- tisková zpráva 
- zmínka v Radni$ních novinách 
 
ROZHLAS 
- *iv! p%enos ve%ejného setkání OPEN SPACE 16/6/2011 
- rozhovor o projektu 
- spot s odkazem na WEB 
 
PRINTY 
- letáky a plakáty s daty ve%ejn!ch setkání OPEN SPACE 
(infocentra, kluby, bary, kavárny...) 
- samolepky 
- podtácky do hospod 
- 1x billboard s daty ve%ejn!ch setkání OPEN SPACE 
 
 
Téma IV.: Mapping 
 
POCITOVÁ MAPA M.STA 
- sestavení seznamu míst, kde se kdy bude nacházet 
- pr#b'*né zaznamenávání stavu 
- vyhodnocení v!sledk# 
 
DOTAZNÍKOVÁ +ET&ENÍ 
- p%ipravit dotazník ($tvrtek 19/5) 
- sestavit seznam míst, kde bude box pro odevzdávání + obejít je 
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Téma V.: Sestavení problematick"ch témat 
 
viz dokument „030511_Problematická témata v kultu%e )B.doc“ 
 
 
Téma VI.: ÚKOLY 
 
1) osobn' pozvat 2-3 lidi na Future City Game ()TVRTEK 5. kv'tna 10:00-18:30) 
2) potvrdit svou ú$ast v think-tanku na konferenci 
3) registrovat se na konferenci na webu www.kanatreti.cz 
 
Dal%í sch(zka prob#hne 3/5/2011, termín bude potvrzen. 
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ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 3/5/2011 
 
SOUPIS PROBLEMATICK.CH 
TÉMAT 
 
1. Uzav!ená skupina student( V* 

- chybí kontakt mezi univerzitou a m$stem 
- univerzitní m$sto )eské Bud$jovice? 
- studenti nejsou ve m$st$ vid$t 
- chybí identifikace student& s m$stem 

 
2. Nástroje m#sta pro „tvo!ení a podporu“ kultury 

- nedostatek mo!ností, jak by m$sto mohlo udr!ovat kulturu – odbor kultury na to 
nemá kapacitu 

- malé propojení vzd$lání a kultury 
- sou#asné nástroje jsou jen grantov" systém a n$kolik akcí, které zadarmo m$sto 

po%ádá v lét$ 
 
3. Malá kultivovanost publika 

- nezájem o vy((í úrove* kultury (náro#n$j(í akce, p%edstavení, v"stavy) 
- pozitivní je (iroká rozmanitost akcí 
- velmi malá náv(t$vnost 

 
4. Tradice a folklór 
 - dostávají se do pozadí 
 - obyvatelé m$sta mají u!(í rozhled na poli kultury / historie / tradice 
 
5. Nevyu)it" ve!ejn" prostor / infrastruktura 

- chybí objekty – prostory –, kde by bylo mo!né realizovat kulturní aktivity 
- otázka, zda jsou dostate#n$ vyu!ity prostory, které máme k dispozici 
- v"stavba moderní venkovní scény?  
- nap%. orchestr nemá kde v )B vystoupit 
- zam$%it se na kulturu ve ve%ejném prostoru – sezónní zále!itost  
- jak p&sobí prost%edí stávajících kulturních institucí na diváka?  

 
6. Vnit!ní identita m#sta 

- #eho jsou Bud$jovice m$sto? 
- lidé necítí historické souvislosti 

 
7. Velká míra klientelismu v kultu!e 

- p%íle!itost dostávají jen osv$d#ení po%adatelé 
- nové akce #asto nevydr!í a zanikají 

 
8. V"chova ke kultu!e 

- programy na vzd$lávání mlad"ch lidí, je t%eba za#ít u p%ed(kolních d$tí 
- p%ivést je ke kultu%e, vytvo%it si k ní vztah (ne nutn$ vykonávat um$lecké aktivity, 

ale vnímat kulturu jako kultiva#ní a rozvojov" potenciál) 
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- podpo%it (koly, aby se mohly #ast$ji ú#astnit kulturních akcí 
 
9. Podmínky pro za&ínající generaci 

- nav"(ení dotací na kulturu – )eské Bud$jovice zaostávají ve finan#ní podpo%e 
kultury oproti ostatním v$t(ím m$st&m 

-  odchod mlad"ch lidí z m$sta – nedostatek podn$t& v kultu%e, nezájem, nuda 
-  investice do kultury p%iná(í v"nos ostatním odv$tvím – cestovní ruch… 
-  málo iniciativy tvo%it kulturu 
-  v kultu%e v )B pracují stále stejní lidé 
- nová generace nemá odvahu pou(t$t se do aktivit v kultu%e – nedostatek finan#ní        

podpory (akce prob$hne jeden rok nebo se projekty pro nedostatek financí v&bec 
nerealizují p%esto, !e nápady by byly kvalitní) 

 
10. Vnímání kultury ve m#st# 

-  kultura zvy(uje kvalitu !ivota ve m$st$, proto je pot%eba udr!et kulturní aktivity ve 
m$st$, aby se mohly stát tradi#ními (i za cenu, !e z po#átku nemají velkou 
náv(t$vnost) 

 
 
 
 
 
Dal%í sch(zka prob#hne 16/5/ 2011, termín bude potvrzen. 
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ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 16/5/2011 
 
p%ítomni:  Ji%í Grauer, Ji%í Vá(a, Barbora Li"ková, Ond%ej 

Ka"párek, Jana Tolnayová 
termín: 16. kv'tna 2011 od 17:30 do 21:00, Horká vana 
 
 
Téma 1 - V"stupy z FCG a K3 

! Ondra a Jana získají v!stupy ze v"ech t%í FCG, které v )esk!ch Bud'jovicích 
prob'hly 

! Shrnutí v!stup# – zápis z think–tank# z K3 (viz audio-video záznam) 

Zpracovat do 23. 5. 2011 

Téma 2 – Práce s ve!ejností 
! Sestavení dotazníku do 20. 5. 2011 – konzultace s O. +kochovou (19. 5. 2011) 

! Vytvo%ení seznamu míst pro umíst'ní dotazníku a sb'rn!ch krabic  

Do 20. 5. 2011 oslovení vybran!ch míst s prosbou o umíst'ní dotazník# 

! Oslovení Centra pro komunitní práci v Jiho$eském kraji – spolupráce p%i 
oslovování ve%ejnosti  

! Sch#zka s J. Schellem – anketa mezi pr#vodci o atraktivnosti m'sta 

! Pocitová mapa m'sta – pr#b'*né fotografování stavu, dopln'ní o bloky 
v barvách jednotliv!ch kategorií, do nich* bude mo*né zapisovat poznámky  

! Umíst'ní pocitové mapy na dal"ích místech – v exteriérech v pr#b'hu 
festivalu „M'sto v pohybu“ 

Téma 3 – Harmonogram &innosti Pracovní skupiny KULTURA 
! 23. 5. 2011 – Sch#zka Pracovní skupiny KULTURA s Olgou +kochovou 

! Prezentace p%ipravovan!ch re"er"í ze v"ech oblastí ($lenové prac. 
skupiny) 

! Prezentace v!stup# ze strategick!ch dokument# m'sta – Strategick! 
plán m'sta )eské Bud'jovice a jeho evaluace za poslední roky, Teze 
kultury – zpracuje O. Ka"párek ve spolupráci s I. Sedlákovou a I. 
Popelovou 

! 27. 5. 2011 - Termín pro finalizaci a odevzdání re%er%í  

! 30. 5. 2011 - Sch#zka Pracovní skupiny KULTURA  

! P%edstavení v!stup# z jednotliv!ch re"er"í ($lenové prac. skupiny + 
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t!m) 

! 1. 6. 2011 - První ve%ejná diskuse OPEN SPACE (%ízené ve%ejné setkání) 

! 6. 6. 2011 - Sch#zka Pracovní skupiny KULTURA 

! 13. 6. 2011 - Sch#zka Pracovní skupiny KULTURA 

! 15. 6. 2011 – Druhá ve%ejná diskuse OPEN SPACE (panel a diskuse) 

! 26. 6. 2011 - ODEVZDÁNÍ DOKUMENTU DO ZASTUPITELSTVA 

Téma 4 – Ve!ejné diskuse – Open Space 
! 20. 5. 2011 – obeslání subjekt# z databáze KM, ú$astník# minul!ch OPEN 

SPACE a K3 s první v!zvou k ú$asti na OPEN SPACE (%ízené ve%ejné 
setkání) 1. 6. 2011 

! 24. 5. 2011 – Druhá v!zva k ú$asti na OPEN SPACE s konkrétními tématy 

Roznos pozvánek a plakát#  

Téma 5 – tisková konference k projektu „Bud#jovice kulturní“ 
! 25. 5. 2011 - Tisková konference – Horká vana 

 
Dal%í sch(zka prob#hne 23/5/2011  od 19:00. 
 



 

68 

ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 23/5/2011 
 
p%ítomni:  Ji%í Vá(a, Jakub Kadle$ek, Barbora Li"ková, 

Pavla Kuchtová, Iva Sedláková, Rudolf 
Vodi$ka, Hana Urbancová, Ond%ej Ka"párek, 
Jana Tolnayová,  

hosté: Olga +kochová, Ivana Popelová 
termín: 23. kv'tna 2011 od 19:00 do 22:00, Café Hostel 

 
Téma 1 – shrnutí v"stup( z THINK-TANKU K3 - Konference pro kulturu a 

kreativní pr(mysly v ji)ních $echách 
 
a) Diskuse na téma Kulturní politika m#sta 

/Vytvo!ení strategického plánu pro kulturu/ 
! V!stavba strategického plánu m'sta participativním procesem ve%ejnosti = 

dynamizace m'sta - m'lo by se navázat na projekt Bud'jovice kulturní, 
dopracovat ho do této podoby. 

! Dokument je t%eba p%evést do obecn' srozumitelné podoby (p%edtím ne* 
bude p%edán zastupitelstvu,  zve%ejn'n). 

! Problém nesjednocenosti kulturní obce – jednotná kulturní obec lépe 
komunikuje s m'stem. 

! Kultura by m'la motivovat celou strategii m'sta - nabídka stav't 
Strategick! plán m'sta )B také participativn'. 

! Kultura je oblastí, kterou se m#*e m'sto samo rozvíjet, m#*e i ovlivnit 
více ne* nap%. pr#mysl. 

! Chybí jednotná, transparentní kulturní lobby. 
! Komunikace mezi kulturními subjekty ve m'st' se v poslední dob' 

zlep"ila – je t%eba ji vyu*ít, zatím jde mo*ná ale o krátkodobé spolupráce 
na konkrétních aktivitách - OTÁZKA: Jak spolupráci podpo%it tak, aby se 
stala pravidelnou? 

! Strategii je t%eba pravideln' evaluovat – pokud se nevyhodnocuje, chybí 
argumenty pro financování, spolupráci s ostatními resorty. 

! Vytvo%ení nabídky ze strany kulturních subjekt# – anal!za publika. 
! Definovat, v jakém smyslu pou*íváme termínu „kultura“ pro ú$el tohoto 

projektu. 
 
b) Diskuse na téma Kultura ve ve!ejném prostoru 

/Otázka rozmanitosti kultury/ 
! Vytvo%ení strategie na zachování rozmanitosti kultury ve m'st' – 

poskytnutí prostor za nízké nájmy = vyjít um'lc#m vst%íc – není pot%eba 
velk!ch investic, ale prostory / místa, kde by bylo mo*né po%ádat kulturní 
aktivity, by m'ly za$ít fungovat co nejd%íve 

! Zpracování katalogu majetku m'sta, kter! m#*e m'sto nabídnout 
kulturním aktér#m 
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! Zachování tv#r$ího prost%edí - nástroj na podporu? 
! )eské Bud'jovice mají „kulturní $tvr,“, jen tak není pln' vnímána – sta$í 

jí dát takovou vrstvu interpretace (J)D, Muzeum, Háje$ek, Slavie, 
Rozhlas, Metropol...) 

! Kulturní centra by m'la b!t v objektech, které jsou v majetku m'sta – 
zaru$í jim to kontinuitu – nemohou b!t vypov'zena z nájmu (jako nap%. 
Bazilika o. p. s.) 

! Zapojení podnikatelského sektoru – V!stup projektu / dokument p%edstavit 
podnikatelské sfé%e - kdy* bude uznán / podpo%en touto sférou, bude snáze 
akceptovateln! i pro politiky (d#le*itost dodá to, *e je akceptován radou) 

! Vytvo%ení nabídky pro sponzory – katalog kulturních akcí, které je mo*né 
podpo%it – prezentace podnikatel#, kte%í podpo%ili kulturu ve m'st' jako 
protihodnotu (ud'lat tak op't kulturní akce hodnotné - jako VIP zóny na 
hokeji) 

 
Téma 2 – P!edstavení anotací re%er%í z jednotliv"ch odv#tví 

!  Paní Kuchtová prezentovala sv#j p%ísp'vek za oblast médií, postihuje 
v"echna dostupná média v )esk!ch Bud'jovicích, popisuje zam'%ení a 
dává doporu$ení 

! Pan Kadle#ek re"er"e Strategie rozvoje cestovního ruchu m'sta )eské 
Bud'jovice a pak pro Jiho$esk! kraj 

! Sle#na Li(ková zpracuje mo*nou návaznost grantového systému na 
celkovou koncepci kultury 

! Paní Urbancová zpracuje p%edev"ím zp#sob vnímání ve%ejného prostoru - 
pojmenuje jeho dv' dimenze: a) pojetí ve%ejného prostoru jako 
ohrani$eného území / b) prostor jako hodnota mentální, ta, kterou vtiskují 
místu lidé 

! Pan Vá*a nastínil slo*itost mapování vztahu kultury a vzd'lávání / JU, 
bude se sna*it prozkoumat stávající formální dokumenty (Statut univerzity 
apod.) a dokumenty od studentské rady, které obsahují konkrétní 
po*adavky + zmapování kulturních aktivit, které se na akademické p#d' 
JU d'jí a jak by je bylo mo*né z r#zn!ch stran podpo%it  

 
ÚKOL:  
a) odevzdat re%er%e p!es víkend 
b) ka)d" navrhne v bodech, co ho v dané oblasti zajímá - tím je my%leno, co od 
dan"ch odbor( kraje nebo m#sta (Ond!ej Ka%párek pak na základ# pr(vodního 
dopisu osloví pracovníky odbor( a po)ádá o v"stup / evaluaci), nap%.: Pokud 
Jakub Kadle$ek pot%ebuje n'jaké oficiální zhodnocení ur$ité kapitoly ve „Strategii 
rozvoje cestovního ruchu“ apod., napí"e Ond%ejovi. 

 
DAL*Í SCH0ZKA: 
prob'hne 30/5/2011  od 17:00 
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ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 30/5/2011  
 
p%ítomni: Ji%í Grauer, Pavla Kuchtová, Rudolf Vodi$ka, Iva 

Sedláková, Ond%ej Ka"párek, JanaTolnayová 
 
host: Tereza Dobiá"ová 
termín konání: 30. 5. 2011 od 17:00 do 19:00, Café Hostel (teráska) 
 
Téma 1 – p!edstavení zám#ru projektu dal%ím institucím 
 

• komunikace s Kulturní komisí Rady m'sta )eské Bud'jovice - p%edstavení 
projektu 

• opoznámkování dosavadních v!stup#, konzultace 
• sch#zka se zástupci CpKP – zpracování v!stup# z jejich dosavadní práce s 

ve%ejností 
• projednání zám'ru projektu se „spolky“ kulturních subjekt# ve m'st' 

 
Téma 2 – komunika&ní platforma nezávislé kultury – Tereza Dobiá%ová 
 

• vytvo%ení platformy nezávislé kultury jako partnera pro dialog s m'stem 
(vedením m'sta) 

• snadn'j"í definování jednotného zájmu ze strany kulturních subjekt# 
• usnadn'ní komunikace s m'stem a p%ípadn!mi „investory“ z podnikatelské 

sféry 
• spolupráce mezi jednotliv!mi kulturními subjekty 

 
Téma 3 – diskuse nad problematick"mi tématy 
 

• m'sto by m'lo mít koordinátora pro komunikaci s kulturními subjekty – 
odbory na magistrátu m'sta 

• odliv tv#r$ího potenciálu – um'lci z ). Bud'jovic a okolí p%estávají p#sobit na 
území )B 

• odliv aktivních pracovník#, tv#rc# v kultu%e, ale i student# z m'sta 
• zapojení univerzity do d'ní ve m'st' – nabídky by m'ly p%ijít ze strany m'sta 

 
Téma 4 – p!íprava Velkého ve!ejného setkání OPEN SPACE 
 

• 1. 6. 2011 prob'hne v KD Slavie OPEN SPACE 
• z Pracovní skupiny KULTURA se zú$astní: P. Kuchtová, J. Grauer, I. 

Sedláková, J. Kadle$ek, T. Dobiá"ová 
• znovu rozeslání pozvánky noviná%#m, kte%í se zú$astnili tiskové konference 

25. 5. 2011 
• p%íprava materiál#, témat pro jednotlivé pracovní skupiny, které budou 

vytvo%eny z ú$astník# OPEN SPACE na základ' jimi zvolen!ch témat 
 
 
P!í%tí sch(zka prob#hne 6/6/2011 – v 16:30 (místo op#t up!esníme SMSkou). 
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ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 6/6/2011 
 
p%ítomni: Ji%í Grauer, Ji%í Vá(a, Barbora Li"ková , Ond%ej 

Ka"párek, Jana Tolnayová, Michal Bosák 
termín: 6. $ervna 2011 od 16:30 do 21:00, Horká vana 
 
Téma 1 – Re%er%e z jednotliv"ch oblastí pracovní skupiny 

" Média – P. Kuchtová – odevzdáno, Grantov! systém - B. Li"ková – 
odevzdáno, Urbanismus - H. Urbancová – odevzdáno, Univerzita - J. Vá(a – 
zpracovává, J. Grauer – návrh na vyu*ití KD Slavie jako kreativního centra - 
zpracovává, Studie kultury - R. Vodi$ka - odevzdáno, Mo*nosti kultury a 
cest. ruchu - J. Kadle$ek - zpracovává 

" M. Bosák zpracuje seznam prostor v majetku m'sta, které by byly vyu*itelné 
pro kulturu 

 
Téma 2 – Festivalov" OPEN SPACE 15. 6. 2011 

" Klub Horká vana, 17:00-19:30 
" Divadelní uspo%ádání (%ady sedadel, projektor, plátno, st#l pro panelisty) 
" Shrnutí v!sledk# z OPEN SPACE z 1. 6. 2011 (smyslem diskuse bude ptát se 

a ov'%ovat) 
" Program:  

" a) p%edstavení projektu a zám'ru OPEN SPACE 
" b) powerpointová prezentace jednotliv!ch problematick!ch 
témat a následující 15minutová panelová diskuse (v panelu bude 
sed't facilitátor + oponent + $len pracovní skupiny)     
" c) záv'r – pozvání na poslední OPEN SPACE 

" úkoly: sestavit seznam oponent# a $len# pracovní skupiny k jednotliv!m 
témat#m, pozvat O. +kochovou jako facilitátora na OPEN SPACE 

 
Téma 3 – Sch(zka s kulturní komisí 

" 20. 6. 2011 prezentace projektu a jeho sou$asného stavu p%ed Kulturní komisí 
Rady m'sta )eské Bud'jovice 

 
Téma 4 – Dotazníkové %et!ení a práce s ve!ejností  

" Otá$ivé hledi"t' ). Krumlov – dotazníky pro diváky – B. Li"ková  
" Elektronická podoba dotazníku (link) bude umíst'na na FB m'sta – M. Bosák, 

JU – J. Vá(a 
" Festival m'sto v pohybu – Pracovní listy z OPEN SPACE ve Slavii umístit na 

divadelní a tane$ní scén' – stojky s „plachtami“ A1, témata doplnit o 
konkrétní body, otázky – prostor pro psaní komentá%# 

 
Téma 5 – St#hování kancelá!e 

" Od 1. 7. 2011 pracujeme ve Slavii 
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Téma 6 – Manuál tvo!ení strategického plánu kultury 
" Návrh rozpo$tu 
" )asov! harmonogram práce 
" Personální obsazení 
" Pracovní postupy 

 
Dal%í sch(zka prob#hne 20/6/2011 od 19:00, místo bude up!esn#no. 
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Zápis a záv#ry po p!edstavení projektu 
BK Kulturní komisi Rady m#sta $B 
20/6/2011 
 
p%ítomni: )lenové kulturní komise + Iva Sedláková, 

Ivana Popelová, Luká" )ern!, Ond%ej 
Ka"párek 

dopracovali: Barbora Li"ková, Ond%ej Ka"párek, Luká" )ern! 
 
Vzd#lání a kultura 
1/ DOHODA PRIMÁTOR VS. REKTORKA - dohoda oficiálních hlavních 
p%edstavitel# m'sta a univerzity by mohla b!t základem pro komunikaci - navazovaly 
by na ni dal"í díl$í cíle, které by ji* reflektovaly po*adavky student#. 
2/ M.STSK- RÁMCOV- VZD.LÁVACÍ PROGRAM - doporu$it spolupráci s 
odborem "kolství, kter! pravideln' po%ádá setkání s %editeli Z+/S+ - navrhnout nap%.: 
„Program kultura do "kol“, kter! by naservíroval kulturní nabídku "kolám s 
dostate$n!m p%edstihem. 
3/ SPOJIT NABÍDKU SUBJEKT0 +KOLÁM DO BALÍ)KU - propaga$ní balí$ek, 
kter! se p%edá %editel#m a bude informovat o nabídkách pro "koly. 
 
+ízení a komunikace 
1/ OSOBA NA ODBORU KULTURY / NOV- INSTITUT - osoba nebo institut, 
kter! bude poskytovat slu*bu ve%ejnosti a zárove( se bude starat o to, aby m'sto 
sv!mi nástroji podporovalo kulturní d'ní AKTIVN. - tedy ve smyslu propagace 
mo*ností, které sm'rnice obsahují (nap%. akce ve ve%ejném prostoru, m'stské prostory 
vyu*itelné pro kulturu...), ve smyslu otev%ené pravidelné komunikace s kulturními 
organizacemi a ve smyslu poradenství. Institut by m'l také komunikovat kalendá% 
akcí, aby nedocházelo k p%ekryv#m, m'l by propagovat rezerva$ní systém CBsystem 
(za p%edpokladu zv!hodn'ného $lenství kult. subjekt# v systému apod.). 
Aktivity - consulting 
  - seznam akcí ve m'st' (komunikace s weby / programy...) 
  - vedení statistik 
  - evaluace a hodnoticí $innost 
  - po%ádání OPEN SPACE 
  - vedení katalogu prostoru pro kulturu (tzv. m'stská pódia) 
  - vytvá%ení manuálu na po%ádání akcí 
 
2/ KOLIZNÍ KALENDÁ& / INFORMACE (+) - intranet, kter! bude obsahovat 
informa$ní zázemí a jednoduch! systém zalogovávání akcí. 
Obsah  - intranetové rozhraní 
  - informace o v!zvách pro podporu kultury 
  - odkazy na podporu kultury 
  - odkaz na katalog ve%ejn!ch pódií 
  
3/ PLATFORMA KULTURNÍCH ORANIZÁTOR0 - (Tereza Dobiá"ová) 
4/ OPEN SPACE DISKUSE - zachování p#vodního charakteru pravideln!ch 
ve%ejn!ch diskusí, které budou fungovat jako ve%ejné kulturní fórum pro %e"ení 
aktuálních pot%eb a problém#, nabízí se ve%ejná evaluace po%ádan!ch akcí, spole$né 
pracovní skupiny. 
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Návrh témat  - Kulturní d#m Slavie OPEN SPACE 
  - )innost a nové kompetence Odboru kultury MM )B OPEN SPACE 
  - Financování Jiho$eského divadla OPEN SPACE 
 
Kultura ve ve!ejném prostoru + Kulturní identita m#sta 
1/ KATALOG M.STSK-CH PÓDIÍ - seznam lokací, které m'sto doporu$uje k 
po%ádání akcí 
2/ KUCHA&KA „JAK UD.LAT KULTURNÍ AKCI“ 
3/ PROBLEMATIKA ZAHRÁDEK - zm'na vizá*e m'sta - vst%ícn! p%ístup k 
podnikatel#m, aby tak podpo%ili *ivot ve ve%ejném prostoru 
4/ PRAVIDELNÁ UZAVÍRKA NÁM.STÍ 
5/ LEGISLATIVA PRO VE&EJN- PROSTOR - BUSKING - zakotvení sm'rnic pro 
hraní a performance na ulici (podmínky, místa, vybírání do klobouku, open-mics 
po%ádané m'stem) 
6/ INDEPENDENT BIKES - p#j$ovna kol pro voln! pohyb ve%ejn!m prostorem 
 
Finance a propojení kultury s jin"mi oblastmi 
1/ KOMUNITNÍ NADACE $i FÓRUM DÁRC0 PRO KULTURU - m'sto/firma by 
mohlo/a zalo*it nadaci nebo fórum dárc#. (Minimáln' je za"títit a dát jim d#le*itost). 
Samostatné vedení nadace by bylo spravováno extern'. Nabídka místním firmám k 
ú$asti - jako slu*ba v rámci spole$enské odpov'dnosti firem - nemusela by ka*dá 
v't"í firma %e"it, komu poskytne dar a komu ne, ale mohla by své prost%edky sv'%it 
této nadaci, která pomocí sestavené kvalifikované komise bude rozd'lovat prost%edky 
na podporu kulturního *ivotního prost%edí v )B (pomyslná protiváha grantového 
m'stského programu). 
2/ BALÍ)EK PRO CESTOVNÍ RUCH - vytvo%ení pravidelného v!stupu 
sedmidenního v!jezdu z kolizního kalendá%e / z centrálního systému a jeho distribuce 
do hotel#, penzion# a restaurací - zajistí se tím tak informovanost turist# o akcích ve 
m'st'. 
3/ CO-WORKING PLACE PRO KREATIVCE - poskytnutí prostor a v!hodn!ch 
podmínek pro z%ízení otev%ené kancelá%e pro produk$ní, organizátory, grafiky. 
 
Kulturní infrastruktury 
1/ NABÍDKA NEVYU/IT-CH OBJEKT0 SPADAJÍCÍCH POD SPRÁVU 
VE&EJN-CH STATK0 - katalogizace m'stsk!ch budov, které by bylo mo*né 
vyu*ívat pro kulturu - zku"ebny, ateliéry, sály atd. 
2/ KATALOGIZACE SOUKROM-CH NEVYU/IT-CH BUDOV - soupis 
vlastník# a spole$né vyjednávání 
3/ DOPORU)ENÍ OHLEDN. VYU/ITÍ OBJEKTU KD SLAVIE - sestavení 
materiálu pro radu m'sta 
Dal%í sch(zka prob#hne 27/6/2011 od 19:00, místo bude up!esn#no. 
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ZÁPIS ZE SCH0ZKY PRACOVNÍ 
SKUPINY KULTURA dne 27/6/2011 
 
p%ítomni:  Ji%í Vá(a, Barbora Li"ková, Jakub Kadle$ek, 

Ond%ej Ka"párek, Jana Tolnayová 
 
termín: 27. $ervna 2011 od 19:00 do 21:00, Horká vana 
 
Téma 1 – Propagace a informování 

#$ Webové stránky – t!denní nabídka kulturních akcí ke sta*ení 
%$ Vytvo%ení funk$ního kulturního kalendá%e akcí ve m'st' 

Mailinglist – rozesílání aktuální nabídky kult. akcí 
Kulturní subjekty musí mít mo!nost si akce samy p%idávat a upravovat 
Správa a administrace – m$lo by ji zaji(,ovat infocentrum 
Je t%eba motivovat kulturní subjekty, aby p%idávaly akce do kalendá%e 
Informovat obyvatele m$sta o existenci kalendá%e 

&$ T!denní program i v ti"t'né podob' 
 

Téma 2 - Spolupráce odboru kultury a cestovního ruchu 
" Vy%e"ení organiza$ní situace na magistrátu m'sta 
" Funkce odboru kultury 

" Co má odbor kultury d$lat – pracovní nápl* 
" Odbor kultury by m$l b"t otev%en" 
" Spojení odboru kultury a odd$lení cestovního ruchu 
" Jednotn" grafick" manuál pro cel" magistrát 
" Spole#ná podpora kultury a cestovního ruchu 

 

 
Téma 3 – Zapojení kulturních subjekt( do CBsystemu 
 

a) M'sto by mohlo vy$lenit finance, ze kter!ch by bud'jovick!m 
subjekt#m zaplatilo poplatky z CBsystemu. 

b) M'sto by m'lo iniciovat zapojení subjekt# do CBystemu – sjednocení, 
jednodu""í a p%ístupn'j"í pro náv"t'vníky kulturních akcí. 
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6.1  Záv$re"ná zpráva z odehrané FUTURE CITY GAME
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6.2  Zápis z Panelové diskuse OPEN SPACE ze dne 15. "ervna 
2011 
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Zápis – Panelová diskuse OPEN SPACE 15. 6. 2011 (Horká 
vana)  

 
1. Kultura ve ve!ejném prostoru a identita m#sta 

! Koncepce m'sta a identita m'sta – identita míst 
! &e"it skrze identitu „atmosféru“ míst = podle toho volit konkrétní kulturní 

aktivity pro dané místo 
! Vy$i"t'ní centra m'sta od aut = lidé se budou moci voln' pohybovat = 

zhodnocení prostoru m'sta /auta v centru m'sta sni*ují jeho hodnotu/. 
! Omezit parkování ve vn'j"ím m'st' /historické centrum, zejména nám'stí/ 
! Soutok %ek Vltavy a Mal"e – „Bud'jovice jako vodní m'sto“ 
! Ve m'st' chybí fontány a sochy – zatraktivn'ní ve%ejného prostoru. 
! Likvidace „na$erno“ postaven!ch „stojek“ 
! M'sto si musí %íct, co od ve%ejného prostoru chce – strategick! plán pro 

práci s ve%ejn!m prostorem. Zjistit, co by obyvatelé m'sta ve ve%ejném 
prostoru cht'li. 

! Vize – m'sto si musí stanovit termín – nap%. do p'ti let nebudou v centru 
auta. 

! Komunikace mezi – m'stem – vlastníky pozemk# – investory 
 

2. +ízení a komunikace 
! Zachování OPEN SPACE – ve%ejná setkání by mohla vést kulturní komise 

/ odbor kultury. 
! (D. Turek) – nemá pocit, *e je nedostate$ná komunikace mezi m'stem– 

odbor kultury a kulturními subjekty. 
! Grantov! systém je jen jeden z nástroj#. 
! Strategick! plán pro kulturu ve m'st' – participativní procesy s ve%ejností 

– ve%ejná evaluace /co má kultura ve m'st' %e"it – co m'stu p%iná"í/. 
! Platforma komunikace mezi m'stem a kulturními subjekty – m'l by ji 

zaji",ovat odbor kultury / kulturní komise je do$asná, proto se pro to 
nehodí, ale m'la by se na komunikaci podílet. 
 
 

3. Kultura a vzd#lávání 
! Problém – vzd'lávání je ú$elové – student chce sm'nit dosa*ené vzd'lání 

za peníze. 
! +kolám chybí vzd'lávací rozm'r = generují lidské zdroje – spí"e p%íprava 

na budoucí povolání.  
! Sou$asn! trend ve vzd'lávání - viz státní maturita – omezuje pedagogy 

v tom, jak u$it. 
! Nezájem ze strany rodi$#, jak v!uka vypadá.  

 
! +koly nemají zájem, aby kulturní subjekty z venku ve "kolách po%ádaly 
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kulturní akce / p%edstavení. 
! Zájem ze strany "kol je, ale kulturní subjekty by pot%ebovaly finan$ní 

podporu, aby mohly takové aktivity realizovat. 
! +koly se sna*í kulturní aktivity zakomponovat co nejvíce mimo v!uku, 

v d#sledku $eho* na n' pak $asto nezb!vá $as. 
! Je t%eba vytvo%it nabídku p%edstavení pro "koly z%izované m'stem – 

základní "koly ("lo by zapojit i kraj – st%ední "koly) - mo*nost 
spolupracovat s odborem "kolství.  

! M'lo by se komunikovat i s u$iteli, ne jen s %editeli "kol. Komunikace 
p%ímo s u$itelem – u$itel by m'l zvát *áky na kulturní akci, motivovat je, 
aby nav"t'vovali kulturní akce. 

! Gymnázia – náro$ná v!uka – u$itelé necht'jí ztrácet hodiny. 
! Vytvo%ení tradice – tradi$ní kulturní akce – dlouhodob'j"í a tradi$ní 

kulturní akce usnad(ují "kole v!b'r akce i naplánování – bylo by dobré 
vytvo%it program na rok. 

! Partnerství – "kola pot%ebuje partnera stejn' jako kulturní organizace. 
! SUD – univerzita nem'la zájem s ním spolupracovat nebo ho vyu*ívat. 
! Komunikace – individuální = kulturní subjekt si vytvá%í sí, pro partnerství 

(se "kolami) – vytvo%ení model# – $asem získat i investory. 
! Rámcové vzd'lávací programy – návrh – odbor "kolství – vytvo%ení 

m'stského vzd'lávacího programu se zapojením kultury – doporu$it ho 
%editel#m… 

! Poptávka mezi d'tmi a studenty – jaká kultura je zajímá, co cht'jí… 
 

 
4. Financování a propojení kultury s dal%ími oblastmi 

! Bariéra mezi kulturními po%adateli a investory 
! Sponzorování velk!ch akcí a projekt# – cht'jí oslovit masy, na men"ích 

akcích nemají "anci. 
! D#le*itost osobního kontaktu s potencionálním sponzorem 
! Kulturní subjekty musí vytvo%it dostate$n' atraktivní nabídku pro 

sponzory – kreativita. 
! Získat si zájem mana*er#, kte%í se ztoto*ní s projektem. 
! Otev%ení diskuse mezi podnikateli a kulturním sektorem – setkání, kde si 

podnikatelé budou moci vybrat organizace, které cht'jí podpo%it (pot%eba 
vytvo%it p%ehled akcí a organizací). 

! Spoluú$ast na grantech – 10 % není nic (dá se zapo$ítat práce mana*era). 
! M'sto by m'lo vytvo%it centrální informa$ní systém – plakáty, internet, 

tisky, p%ehled = kdy* tam budou v"echny akce, tak to bude lákav'j"í pro 
sponzory. 

! Argumentace pro podnikatelsk! sektor – kultura %e"í problémy ve m'st' – 
zkvalit(uje *ivot obyvatel m'sta. 
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6.3  Zápis z Velkého ve!ejného setkání OPEN SPACE  
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OPEN SPACE VE+EJNÉ SETKÁNÍ KD SLAVIE 
 
FINANCE (které kultura pot%ebuje, odkud je získávat a jak, kolik kultura 
stojí) 
 
Problémy: 
Nedostatek financí v kultu%e (nap%íklad v porovnání se sportem), více pen'z na dota$ní 
programy pro kulturu, dota$ní programy by m'ly b!t p%ístupné co nej"ir"ímu po$tu uchaze$#, 
zjednodu"ení grantov!ch %ízení, zvá*it povinnou spoluú$ast na grantech, otázka, zda je 
spravedliv! pom'r financí, které jsou p%id'lovány divadlu a ostatním, po*ádat kraj o 
spolufinancování divadla vzhledem k jeho v!znamu. 
+patné rozd'lování financí (otázka, kdo by m'l rozhodovat o p%id'lování grant#). 
Odkud a kam plynou finance? To, velká otázka. 
Klientelismus v p%id'lování dotací – absence kritérií, chybí kontroling, nesystematická 
podpora, chyb'jící kritéria pro hodnocení projekt#, mal! podíl financí na kulturu v rozpo$tu 
m'sta, celoro$ní $innost nemá jasnou podporu, orientace na presti*ní akce, víc na podporu 
*ivé kultury. 
Nízk! zájem soukromého sektoru o podporu kultury, nep%íli" definovaná kulturní koncepce 
m'sta, chybí m'stské pobídky soukromému sektoru pro investice do kultury. (2x) 
 

PODMÍNKY PRO ZA$ÍNAJÍCÍ GENERACE (tv#rci, mana*e%i, 
kuráto%i, absolventi, p%íjemci…) 
 
Problémy: 

- chybí infrastruktura 
- chybí mo*nosti poznání ostatních skupin (hyde park) 
- lep"í spolupráce m'sta s ob$any 
- není to úpln' t'*ké za$ínat 
- obyvatelé m'sta obecn' nejsou p%íli" naklon'ní kulturnímu *ivotu ve ve%ejném 

prostoru 
- m'sto nepodporuje mladé um'lce, nepronajme jim volné prostory, budovy 

k seberealizaci 
- )B nejsou atraktivní pro absolventy, nevrací se do m'sta 
- chybí pr#zkum, kolik vysoko"kolák# se vrátí do )B 



 

94 

KULTURNÍ INFRASTRUKTURA (chyb'jící zázemí, multifunk$ní 
centrum, komunitní, ateliéry, zku"ebny…) 
 
Problémy: 
Nedostate$ná variabilita prostor, klub#, velikost, málo open air akcí, nejsou jasn' definované 
úlohy jednotliv!ch kulturních dom# ve vlastnictví m'sta a jejich kulturní strategie (kolik 
divadel?,  pro$ ne skatepark?). 

Multifunk$ní centrum není t%eba, dostatek mo*ností pro po%adatele d'lat akce v men"ích 
klubech, ale chybí velk! sál vyu*iteln! pro r#zné akce, p%ebytek velk!ch kulturních dom#, 
nevyu*ité, nejsou atraktivní, chybí kolektivní aktivity, obyvatelé m'sta tráví voln! $as mimo 
m'sto. 

Fungující scény jsou nedostupné, tradi$ní prostory neslou*í kultu%e, v!stavní prostory chybí, 
místa s potenciálem spí (Slavie), p%ístupn! multifunk$ní prostor – nap%. velká p%estavba 
Slavie, tento nedostatek kulturu nadále zabíjí. 

Chybí multifunk$ní komunitní centrum (HUB, zázemí - sklady, zku"ebny, kavárna, expozi$ní 
prostor, ubytovací kapacita, kancelá%e, ateliéry). 

Chybí akustick! koncertní sál s dosta$ující kapacitou (1000 k%esel), chybí m'stsk! architekt, 
v!stavní prostory – galerie, ateliéry. 

Zázemí (více prostor, black boxy) k dispozici pro "koly (krou*ky) – p%ípadn' p%ímo ve 
"kolách, chybí infrastruktura pro *ivou kulturu. 

 
+e%ení: 

1. Radni$ní v!stavní sí( k dispozici mladému um'ní zdarma 
Komer$n' nevyu*ité prostory k dispozici mladému um'ní 

2. Snaha politick!ch reprezentant# m'sta o jednání se soukrom!m sektorem (ve 
spolupráci s nezávislou kulturou) 

3. Ziskov! sektor - poskytnutí nevyu*it!ch prostor pro kulturu – návratnost zp'tn' 
reklamou 

4. Vznik multikulturního prostoru pro nezávislé promotéry a kulturní sdru*ení (zázemí, 
ateliéry, zku"ebny, koncertní/v!stavní prostory, kavárna)  

5. Z%ízení na odboru kultury (mladého) pracovníka specializujícího se v!hradn' na 
koordinaci projekt# rozvoje mladé kultury 

6. Otev%ení KD Slavie kulturním projekt#m – PRODUK)NÍ, DRAMATURG 
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PROPOJENÍ KULTURY S JIN.MI OBLASTMI (cest. ruch, 
podnikatelsk! sektor, ekonomické p%ínosy kultury) 

 
- Nulové propojení (2) 
- Agentury na propojování kultury a cestovního ruchu (funguje zatím 1) 
- Neexistuje propojení podnikatelského sektoru s kulturou. (2) 
- Kultura není pro podnikatele dostate$n' atraktivní z hlediska sponzorování. 
- Kultura není vnímána jako ekonomick! p%ínos pro m'sto. 
- Chybí tradice donátorství kultury soukrom!m sektorem. 
- Chybí podpora v!tvarného um'ní, kultury obecn' na rozdíl od finan$ní podpory 

sport#. 
- Spole$ná propagace a spolupráce kulturních akcí (N'mecko, Rakousko) 
- „Budweiser“ nejznám'j"í zna$ka, co máme – vyu*ívat. 
- Ví pr#m'rn! Slovák, Raku"ák, co se tu d'je? 
- Malá podpora okrajov!ch kulturních akcí podnikateli 
 

Problémy:   
1) Lidé si neuv'domují propojení s kulturou. 
2) Zanedbanost ur$it!ch $ástí, nepo%ádek odrazuje (Hradební ulice). 
3) Neexistuje stálá expozice o m'st' a jeho kultu%e (reprezentativní) -> m'stu chybí 

pam',. 
4) Chybí nabídka letních koncert# (a dal"ích akcí) venku – domácí, náv"t'vníci. 
5) Absence kulturních akcí o víkendu 
6) Zajistit dobrou dramaturgii. 
7) Dát prostor %emeslník#m. 
8) Evropská m'%ítka i pro )B 
9) Turisté p%espí – nez#stávají tu, jeliko* ve$er nemají, kam jít za kulturou. 
10) Komunikace s hotely, penziony 
11) Vytvo%ení balí$ku ve spolupráci s t'mi, co turisty ubytovávají (propagace). 
12) O*ivení nám'stí (p%ed kulisou radnice), soutoku Mal"e s Vltavou (Sokolsk! ostrov) 
13) Vyu*ívat v"echna jevi"t'. 
14) Uzav%ení nám'stí – vytla$ení aut 
15) Vyu*ití letního kina 
16) Vytvo%it podmínky pro organizátory. 
17) Spolupráce s MHD, loga, prezentace, levn'ji – zdarma 
18) Kam investovat peníze. Hledat pobídky na trhu. 
 

+e%ení: 
 

1) Vytvo%ení dobrého klimatu pro podnikatele, aby m'li dobr! pocit z toho, *e to a to 
podporují. Cítili presti*, *e se tam a tam zviditelní (nap%. Jiho$eské fórum Dárc#). 

2) Vytvo%ení nabídky akcí, které garantuje m'sto (pro podnikatele a firmy). 
3) Heslo: „Jsem in, podporuji kulturu a um'ní, a ne jenom sport!“ 
4) Spolupráce s hospodá%skou komorou – seminá%e, aby si lidé uv'domili, *e dají peníze 

na v'c a ty se jim pak vrátí. 
5) Donutit soukrom! sektor, aby za%adil kulturu do svého marketingového plánu. 
6) Kultura není „Popelka“, která natahuje ruku, ale ve spojení s cest. ruchem p%iná"í do 

m'sta peníze (= vy$íslit synergické efekty). 
7) Spolupráce s médii (regionálními). Mo*nosti b!t vid't. 
8) Zp%ehlednit pro podnikatelskou sféru, kudy a jak plynou peníze. 
9) Platforma jednoduché informovanosti, p%ehled, plakátky, v reklamách firem, portál 
10) „Nalít“ více pen'z do kulturních grant# (v!zva pro m'sto). 
11) Vytvo%ení silného lobby (nejen na m'sto, p%íp. kraj)! 
12) Model synergie (efektu) vzorce spjaté s *ánry a obory 
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KULTURA VE VE+EJNÉM PROSTORU A IDENTITA M,STA 
(vnímání kultury ve m'st', image m'sta) 
 
Problémy 

- kultura ve ve%ejném prostoru chybí úpln', *ivot ve ve%ejném prostoru 
- nejsou *ádné kolektivní aktivity 
- obyvatelé m'sta tráví voln! $as mimo m'sto 
- architektura 
- ve%ejn! prostor 
- mobiliá% není pova*ován za kulturu – p%itom ve%ejn! prostor je naprosto základní 

rámec pro kulturu (Bilbao efekt) 
- chybí úpln' image m'sta 
- chybí plán rozvoje kultury 
- nevyhran'nost akcí 
- malá identifikace obyvatel s m'stem 
- chybí slavnosti a tradice v kalendá%i m'sta 
- z#stává image, *e se nic ned'je – malá propagace 
- nevyu*ité, mrtvé, "pinavé m'sto – mrtvé víkendy 
- v sobotu a v ned'li má kultura zav%eno, mizerné vyu*ití historick!ch uli$ek 

(Hradební ulice, slepé rameno) (2) 
- na slepém rameni nevyu*ívané pódium (ponton) a $eká se celé léto na Múzy na vod' 
- )B ur$it' není m'stem kultury 
- m'sto bez identity 
- nízká odezva 
- $asto komplikace ze strany ú%edník# ohledn' po%ádání akcí ve ve%ejném prostoru 

 
+e%ení: 
Oficiální (autorizované) um'ní / Kultura ve ve%ejném prostoru 

a. Otev%ení kultury do V.P., dispozice pro kulturu nejsou vyhovující, stávající 
prostory (nap%. parkovi"t' p%ed Slavií) by se m'ly otev%ít pro kulturní vyu*ití, 
chybí dlouhodobá strategie podoby V.P. (krom' parkovacích míst) 

b. Problém „Lannovky“ – m'sto m#*e podpo%it podnikatele – restauratéry 
k po%ízení venkovního sezení -> o*ivení místa 

c. )B x )esk! Krumlov – Krumlov je minulostí ji*ních )ech a )eské 
Bud'jovice je moderní m'sto, které reprezentuje budoucnost ji*ních )ech 

d. V!kladní sk%íní )B je centrum 
e. Pro$ nejsou trhy na Lannovce, je pro n' ideální 

2) Neoficiální – neautorizované 
a. Prostor, kde je v"e dovoleno -> $tverec 10 x10 m, kde nic není trestné 

 
- do$asné zm'ny funkcí ur$it!ch míst -> nap%. uzav%ení parkovi"t'/silnice ve m'st' pro 

auta 
- pravidelné uvoln'ní prostor typu nám'stí pro kulturu -> nap%. ka*dou první ned'li 

v m'síci – kulturní ned'le 
 
Identita: )B mají hezkou zele(, ale: 

1) chybí silná identita 
2) kde a k!m bychom cht'li b!t za 10 let? 
3) moderním otev%en!m m'stem 
4) slabé vyu*ití zna$ky Budweiser pro prezentaci m'sta 
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PROPAGACE A INFORMOVÁNÍ (psaní o kultu%e, kulturní p%ehled, 
web, plakáty, na$asování, propagace subjekt# p%ed sponzory) 
 
Problémy 

- neexistence portálu samostatn' shroma*1ujícího informace o kulturním d'ní (2) 
- vytvo%ení pln' ziskového kulturního portálu 
- chybí v!v'sné plochy ve vlastnictví m'sta (3) 
- absence kolizního kalendá%e -> pobídka k propagaci ze strany m'sta (4) 
- chybí kritika kultury 
- propojení web# kulturních organizací 
- malá propagace kultury ze strany "kol pro *áky a studenty 
- nedostatek propaga$ního materiálu v kuse, na del"í období 
- celkov' malá propagace kulturních akcí 
- nep%ehlednost webu v )B -> informace o kultu%e 
- sjednotit web m'sta a kulturní p%ehled KAM 
- nedostate$ná propagace kult. akcí pro seniory – internet pro n' není úpln' dostupn! 
 

+e%ení: 
1) +koly:  

a. D'ti nejsou podporovány v oblasti kultury, není propagace "kol pro 
studenty 

b. &e"ení – podporovat u* od útlého v'ku – i v setkávání lidí 
i. +ir"í nabídka volno$asov!ch aktivit – více podpo%it d'ti 

2) Plochy:  
a. Chyb'jící plochy ve vlastnictví m'sta dostupné ve%ejnému v!lepu 

(zdarma - viz princip fungování univerzitních nást'nek) 
b. Potenciál na zdech a fasádách m'stsk!ch budov (ve%ejné stojany) 
c. Potenciální rozd'lení v!lepov!ch ploch – 1. sekce oficiáln'j"í (s 

údr*bou), 2. oficiální bez údr*by (údr*ba jen úklid) - zdi, desky ve%ejného 
prostranství 

3) Kolizní kalendá% – promotérsk! – funguje na bázi Google – kalendá% 
4) Propagace – 3 slo*ková (3 zdroje – "u"kanda, plakáty + letáky, web) 

a. WEB: 
i. Vytvo%it kulturní p%ehled – kulturní portál pro )B (zahrnoval by i 
$lánky) 
ii. Zku"enost z odboru kultury, KAMu, Kulturního mostu se sb'rem 
informací 
iii. Spousta dobr!ch princip#, fungují na webu dobrovolnického 
portálu alternativní kultury (muzika) DIYCORE.NET 
iv.  Kritika 
v. Administrátor webu – soukromá osoba, placeno z reklamy, 
prvotní finan$ní podpora od m'sta 
vi.  Dlouhodob! v!hled 

b. Ti"t'ná podoba: 
i. KAM – nesta$í 
ii. Vytvo%ení nezainteresovaného strukturovaného kulturního 

p%ehledu 
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+ÍZENÍ A KOMUNIKACE (platforma zastupující kulturní organizátory, 
komunikace mezi sebou a m'stem, %ízení ze strany m'sta) 
 
Problémy 

- za$íná se formovat platforma zastupující kulturní subjekty -> v!sledek OPEN 
SPACE 

- m'sto odpovídá: „Za%i1te si to n'jak“, m'sto by m'lo b!t spojujícím $lánkem 
- chybí platforma -> Lobby 
- "patná komunikace mezi vedením m'sta a ú%edním sektorem (op't nejspí" na základ' 

nedostate$né koncepce) 
 
 
+e%ení:  

- Je t!eba platforma sjednocující kulturní obec 
- Vztah k m'stu – z%izovatel X nezávisl! – jak napojit na m'sto 
- Platforma sm'%uje $innost kulturních aktér#, spojuje koordinátory 
- Zacházení s rozt%í"t'ností kulturní scény – koordinátor 
- Schopnost p%edfinancování projekt#  
- Kontinuální $innost 
- Kolizní kalendá%, web, informování – tedy marketingové nástroje 
- MEETING POINT kulturních aktér#  
- LOBBY ZA NEZÁVISLOU KULTURU P&I JEDNÁNÍ SE SAMOSPRÁVOU 
- Vytvá%ení podmínek pro kulturní $innost 
- Zlom mezi alternativní / nez%izovanou kulturou 
- Platforma alternativní kultury – v"ichni by m'li mít mo*nost vstoupit 
- Vytvo%it pro ni zázemí 
- 2 typy platformy 

a) mlad" 
b) s d#v'rou m'sta, které je schopné pro kulturu generovat i peníze 

 
Formování hrubého obrysu s n'kolika partnery, zpracovat variantu financování, 
m'sto, otev%ená v!zva 
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VZD,LÁVÁNÍ (v kultu%e, k p%ijímání kultury, problematika uzav%enosti 
student# V+ v )B) 
 
Problémy: 

- není zále*itostí m'sta (není problémem, nikdo jin! to komplexn' nevy%e"í) 
- jak p%itáhnout "ir"í ve%ejnost na studentská p%edstavení 
- rodi$e a "kola málo vedou d'ti od mali$ka ke kultu%e a k jejímu aktivnímu vnímání 
- studenti jsou líní, aktivn' nevyhledávají kulturní d'ní 
- je problém, *e studenti jsou uzav%eni na V+ kolejích, nechodí za kulturou (3) 
- orienta$ní b'h pro prváky na V+ po m'st' / studenti neznají kulturní nabídku a 

mo*nosti ve m'st' 
- v't"í snaha "kol o kulturní zapojení *ák#, student# 
- "patná poloha kolejí JU (2) 
- st%edo"koláci x vysoko"koláci 
- propojení "kol s kulturními subjekty (workshopy, diskuse, dobrovolnictví) -> aktivní 

programy (nevzd'lanost d'tí v oblasti kultury) 
- v p%ípad' V+ propojení s praxí (humanitní + pedagogické obory) (2) 
- podpora um'lc#, kte%í cht'jí p#sobit na "kolách (administrativní p%eká*ky) 
- chybí workshopy pro jednotlivé zájmy student# (nap%. hudba, malba atd. …) 
- chybí ve%ejné odborné p%edná"ky pro ob$any (i star"í) 
- uzav%enost student# – jednoslo*ková propagace -> nízká informovanost a následn' 

zájem 
 
+e%ení: 

1) Problematika uzav%enosti student# V+ v )B 
a. vytvo%ení jednotného kulturního webového portálu pod m'stskou (krajskou) 

institucí ve správ' vzniklého kulturního orgánu (banka kreativního kapitálu), 
v!roba a distribuce tiskovin (nebo podpora $i propojení ji* fungujících 
ti"t'n!ch p%ehled#) 

b. zalo*ení tradi$ní akce: „Vítání prvák#“: 
1. podpora a spolupráce m'sta a vedení 

univerzity 
2. forma orienta$ního b'hu v pr#b'hu 

jednoho dne a v návaznosti na 
dlouhodob'j"í program zam'%en! 
práv' na a pro studenty 

2) Vzd'lávání 
a. za$len'ní „seznamování s kulturou“ do v!uky formou náv"t'v kulturních 

za%ízení, workshop# 
b. p%edávání informací ze stran u$itel# (<- zajistit informovanost a motivaci 

u$itel#) 
c. p%iblí*ení vytvá%ení kultury a kulturního programu -> podílení se na 

vytvá%ení  
d. VIZE: „Vytvo%ení p%edm'tu, kter! by fungoval alespo( na stejné bázi jako 

nap%. nábo*enství“ 
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ROZMANITOST KULTURY (pestrost *ánr#, mainstream, men"inové 
*ánry pro cílové skupiny, ale i rozmanitost poskytovatel#…) 
 
Problémy: 

- malá rozmanitost divadelní scény 
- absence mladého um'ní 
- pot%eba dal"ího multikulturního festivalu 
- kultura pro st%ední v'kové skupiny (nap%. tane$ní $aje) 
- potenciál je, ale chybí mo*nost realizace 
- absence alternativní scény v oblasti performing arts 
- nedostate$ná podpora *ivé kultury 
- nedostate$ná podpora celoro$ní kultury 
- pocit, *e kultura je jenom to, na $em se vyd'lávají peníze 
- vytvo%ení centra pro men"inové *ánry  
- chybí vysoké um'ní 
- kulturní nabídka p%evy"uje poptávku 
- spolupráce mezi kulturními subjekty 
- *ánry jsou zastoupeny dostate$n' 
- dostupnost kultury pro seniory (domovy d#chodc#) 
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6.4  Pracovní list ve!ejného setkání 1. 6. 2011 (formát A2)  

 

BUD!JOVICE KULTURNÍ Ve"ejné  setkání OPEN SPACE 1/6/2011

VZD!LÁVÁNÍ (v kultu!e, k p!ijimání kultury, problematika uzav!enosti 
studetn" V# v $B...)

FINANCE (které kultura pot!ebuje, odkud je zístkává a jakm, kolik kultura 
stojí... )

PROPAGACE A INFORMOVÁNÍ (psaní o kultu!e, kult.p!ehledy, web, plagáty, 
na%asování, propagace subjekt" pr&d sponzory...)

ROZMANITOST KULTURY (pestrost 'ánr", mainstream a men(inové 'ánry, 
pro cílové skupiny, ale i romanitost poskytovatel"...)

KULTURNÍ INRASTRUKTURA (chyb&jicí zázemí, multifunk%ní centrum, 
komunitní, ateliéry, zku(ebny...)

KULTURA VE VE#EJNÉM PROSTORU a IDENTITA M!STA (vnímání kultury 
ve m&st&, image m&sta...)

PODMÍNKY PRO ZA$ÍNAJÍCÍ GENERACI (tv"rci, mana'e!i, kuráto!i, 
absolventi, p!íjemnci...)

PROPOJENÍ KULTURY S JIN%MI OBLASTMI (ces.ruch, podikatelsk) sektor, 
ekonomické p!ínosy kultury...)

#ÍZENÍ A KOMUNIKACE (platforma zastupující kulturní organizátory, , 
komunikace mezi sebou a m&stem ,!ízení ze strany m&sta...)

JINÉ

DO TÉTO $ÁSTI VYPI&TE, CO JE T#EBA V DAN*CH TÉMATECH ZM+NIT 
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6.5  V%stup z dotazníkového +et!ení POMOZTE KULTU)E  
(d$lené podle prioritních témat) + vzor dotazníku  
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)KOLSTVÍ A VZD*LÁVÁNÍ  
 

I. OBECN+ 
 Spolupráce p#i kulturních akcích s: 
! studenty V+, S+ a gymnázií 
! pedagogy V+, S+ a gymnázií 
! Jiho$eskou univerzitou 

 
! podpora kulturního rozhledu obyvatel  
! v!chova diváka k ú$asti na ve%ejném *ivot' 
! cílené formování zájmu ob$an# o kulturu ve m'st'  
! vnímání kultury jako plnohodnotného volno$asového prvku 
! kulturní osv'ta 

 
II. KONKRÉTN+JI 
! probudit ve studentech S+ vztah ke kultu%e, zájem a snahu ("kolní $asopisy, 

divadla, kapely, "kolní parlamenty...) 
! za%azení kreativity do u$ebních proces# M+ 
! více kultury do "kol 
! vylákat V+ studenty z kolejí 
! zapojení univerzity do kulturního d'ní 
! osv'ta mezi rodi$i a u$iteli 
! v't"í rozvoj pedagogiky zá*itk# 
! zajistit kulturní vzd'lání t'ch, co kulturu ve m'st' ovliv(ují  

 
III. KONKRÉTN+ A PRAKTICKÉ ,E-ENÍ 
! p#sobení univerzity na studenty v rámci seminá%# – zadávání kulturn'-

aktivních témat – hodnocení kreditov!m systémem 
! zv!hodn'né ceny pro "koly 
! zavedení tane$ní v!chovy na "kolách v )B 
! V+ s um'leck!m zam'%ením, otev%ení oboru performing arts v rámci JU 
! motivace um'lc# k náv"t'v' místních "kol 
! v!uka základ# symfonické hudby, v!uka v!tvarné $innosti 

 
5. FINANCE 

!

I. OBECN+ 
! vytvo%ení kulturní koncepce m'sta 
! ucelená koncepce propagace kulturního d'ní ve m'st' i m'sta samotného 
 
II. KONKRÉTN+JI 
! více *ánrov' rozmanit!ch akcí 
! investice ze strany m'sta do budoucího potenciálu pro m'sto 
! koncep$n' za%azené slavnosti m'sta a velké tradi$ní události, akce, které by 

byly kompromisem bud'jovického patriotismu a moderní kultury 
! prezentování se jako „m'sta kultury“, ne „m'sta sportu“ 
! dlouhodobá podpora akcí – stabilních, p%itahujících pozornost mimo region 
! udr*ení mlad!ch místních kreativních lidí ve m'st' /nap%. z okruhu Majálesu/  
! zatraktivn'ní centra m'sta 
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! koordinace propagace ze strany radnice 
! udr*ování v'domí historické kontinuity 
! zajistit dostatek aktivit pro mladé rodiny s d'tmi 
! m'sto nem#*e b!t jen organizátorem kulturních akcí  
! propojení lidí v kultu%e  – na m'st', zastupitelstvu... spolupráce mezi regiony 
! otev%en! participativní proces s ob$any 

 
III. KONKRÉTN+ A PRAKTICKÉ ,E-ENÍ 
! více kulturních akcí zdarma 
! dotace vstupenek 
! vy$len'ní reklamních ploch zdarma 
! víceleté granty  
! zru"ení Jiho$eského divadla 
! velk! hudební festival jako RFP 
! podpora fungujících v!znamn!ch akcí – nap%. Hudební slavnosti E. 

Destinnové s ambicí ud'lat jednu z nejlep"ích akcí v Evrop' 
! p%em'na Majálesu ve velk! mimosezónní festival 
! povolit restauracím zahrádku na chodníku 
! podpora duchovních organizací 
! obnovit funkci m'stského architekta 
! eliminovat lobbistické zájmové skupiny vytvo%ením apolitické rady odborník# 

a zástupc# místních kulturních operátor# 
! zve%ej(ování v"ech tok# pen'z v kultu%e 
! dotace pronájm# pro chyb'jící folklórní a country akce 
! pravidelné po%ádání OPEN SPACE 
 
 

PROSTOR 
 

I. OBECN. 
! absence multifunk$ního prostoru – z%ízení multikulturního centra 
! o*ivení ve%ejného - venkovního prostoru, v't"í sep'tí kultury s místní 

geografií 
! vyu*ití m'stsk!ch i soukrom!ch exteriér# a interiér# 
! kultivovanost ve%ejného prostoru 
! absence koncertního a kongresového centra 

 
II. KONKRÉTN.JI 
! více akcí lokálního charakteru – v rámci jednotliv!ch $ástí m'sta 
! více akcí venku, zejm. v letním období, akce, které dostanou lidi do ulic  
! více akcí v centru m'sta, pouli$ní scény 
! omezení umíst'ní reklamních cedulí... 
! více ve%ejné zelen', trávník jako b'*n' vyu*ívaná plocha 
! více odvá*n'j"ích architektonick!ch po$in# 
! nové prostory 
! definovat p%irozená epicentra /divadlo, Slavie, muzeum …/ 
! prostor jako multifunk$ní partner – odpovídající zázemí 
! prostor – platforma – pro nové nápady 
! vy%e"ení prostoru Slavie 
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III. KONKRÉTN. A PRAKTICKÉ &E+ENÍ 
! více klub# a podnik# jako je Horká vana 
! prostor, jak!m byla Bazilika 
! kino s filmov!m klubem 
! akce na Sokoláku, Maláku, nám'stí... 
! v!stavy ve ve%ejném prostoru – interakce $lov'k – um'ní 
! zachování Domu um'ní, více galerií 
! dostavba Rejnoka 
! p%esunout b!valou Baziliku do Slavie 
! p%ebudovat kasárna na Máji na d'tsk! d#m nebo na zku"ebny pro kapely 
! dramatick! krou*ek Jiho$eského divadla  
! p%esunout Otá$ivé hledi"t' do Stromovky 
! vyu*ití vodní plochy: vodn'-kulturní festival 
! m'stské muzeum 
! uvoln'ní hlavního nám'stí od aut 
! zapojení netradi$ní – street artové reklamy 
! p%irozená setkávání lidí – komunitní *ivot formou trhu, oslav  
! prostor jako DOX nebo Meet factory – vyu*ití staré haly, továrny 
! Radni$ní v!stavní sí( k dispozici mladému um'ní 
! více neku%áck!ch prostor 
! d#m Slavie vyu*íván pro spolkovou $innost 
! více alternativních tane$ních scén 
! letní scéna – kino, divadlo, hudba 
! v!hodn'j"í pronájmy ze strany m'sta 
! rekonstrukce Jiho$eského divadla 

 
 
+ÍZENÍ A KOMUNIKACE 
I. OBECN. 
! lep"í propagace – nedostate$ná informovanost 
! lep"í komunikace kulturních po%adatel# a m'sta 
! spolupráce jednotliv!ch kulturních organizací 
! spolupráce mezi generacemi  
! vta*ení obyvatel m'sta do d'ní – malá participace lidí v"ech v'k. kategorií 

 
II. KONKRÉTN.JI 

! zapojení ve%ejnosti – mlad!ch lidí – dát jim mo*nost se zapojit (d#v'ru a 
prostor) 

! vytvá%et akce, které sdru*ují a nabízejí konfrontaci – hostující divadla, kapely 
! vytvo%it sí, kulturních organizací 
! návaznost jednotliv!ch akcí – tradice 
! prost%ednictvím pr#zkumu zjistit d#vod nízkého zájmu obyvatel 
! najít specifikum „Bud'jovi$áka“ 
! umo*nit „p%edstavování se mlad!m um'lc#m“ 
! více propagace do "kol 

 
III. KONKRÉTN. A PRAKTICKÉ &E+ENÍ 
! m'stsk! informa$ní /kulturní/ portál – propracovan'j"í, zábavn'j"í, 

interaktivn'j"í  
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! zapojení mlad!ch lidí – roznos plakát#...  
! LCD obrazovka na Lannovce 
! legalizace $erného v!lepu 
! otev%ení kulturní scény (i v'kov') "ir"ímu publiku /d'ti, senio%i.../ 
! udr*ování identity – Spolek p%átel )esk!ch Bud'jovic 
! obnovit promenádní koncerty pod ka"tany 
! více akcí o víkendech 
! více um'leck!ch krou*k# se zapojením do aktivit m'sta 
! podpora $innosti spolk# 

 
SPOLUPRÁCE NAP+Í$ SEKTORY - dotazníky 
I. OBECN. 
! nefinan$ní podpora ze strany podnikatel. subjekt# i m'sta 
! zajistit v't"í p%ísun pen'z do kultury ze soukromého sektoru 
! dob%e postavená komplexní kampa( na podporu kulturního d'ní v )B 
! konkrétní sponzor – donátor kultury 

 
II. KONKRÉTN.JI 
! marketingová podpora ze strany podnikatel. sektoru 
! v't"í podpora mlad!ch lidí, kte%í chodí na kulturu 
! v't"í podpora aktivním subjekt#m, které produkují kvalitní kulturu 

 
III. KONKRÉTN. A PRAKTICKÉ &E+ENÍ 
! sponzo%i na konkrétní akce – festivaly 
! kulturní programy ka*d! m'síc do schránek 
! newslettery – speciální „slevy“ na akce 
! zapojení ve%ejnosti – sout'*e 
! zázemí p%i kulturních akcích /stánky s ob$erstvením/ 
! vkusné umis,ování reklamních ploch – ú$el – nehyzdit 
! více informa$ních ploch 
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6.6  Grafy z dotazníkového +et!ení POMOZTE KULTU)E  
 
Demografické rozd$lení respondent&: 
Celkov! po"et respondent# byl 198 a tento graf ukazuje demografické rozd$lení 
dotazovan!ch v dotazníkovém %et&ení. 
 

 
 
 
 
 
Náv+t$vnost: 
 
První graf ukazuje, jak lidé "asto nav%t$vují kulturu. Následující dva popisují souvislost mezi 
"etností náv%t$v kultury a d#vodem náv%t$vy. A ukazují nám, 'e lidé, kte&í chodí na kulturu za 
prací, ji nav%t$vují "ast$ji ne' lidé, kte&í ji vyhledávají jako volno"asovou aktivitu. Grafy nám 
také ukazují, 'e lidé v$t%inou chodí na kulturu pravideln$ 1x za 14 dní. 
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Náv+t$vnost – zájem:  
 
Následující série graf# dává do souvislosti náv%t$vnost a zájem o kulturu. A grafy jasn$ 
dokazují, 'e lidé, kte&í kulturu nevyhledávají, na ni ani nechodí a naopak lidé, kte&í ji rádi mají, 
se jí ú"astní "asto. 
 

mén!
1x za

m!síc
1xza

14dní
2xt"dn!

po#et

0

5

10

15

20

Kulturu nav!t"vuji: (zam"stnání)

po#et

mén!
1x za

m!síc
1xza

14dní
2xt"dn!

po#et

0

20

40

60

80

Kulturu nav!t"vuji: (volno#asová aktivita)

po#et



 

110 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

mén!: 1x za

m!síc

1x za 14dní 2x t"dn!

Kulturu nevyhledávám

po#et

mén!
1x za m!síc

1x za 14dní
2x t"dn!

po#et

0

2

4

6

8

10

12

Kulturu vnímám a p!íle"itostn# se ú$astním

po#et

mén!
1x za

m!síc
1x za

14dní
2x t"dn!

po#et

0

5

10

15

20

25

Kulturu mám rád.

po#et



 

111 

 
 
 
  

mén!
1x za m!síc

1x za 14dní
2x t"dn!

po#et

0

10

20

30

40

50

60

70

Kulturu mám rád, ale nemohu se ú!astnit se tak !asto, jak 

bych cht"l

po#et



 

112 

Problémy: 
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Vztah ke kultu!e v závislosti na d&vodu náv+t$vy kultury: 
 
První graf ukazuje, jak! vztah obecn$ mají lidé ke kultu&e. Druh! a t&etí graf dávají do 
souvislosti d#vod náv%t$vy a vztah ke kultu&e. 
Grafy nám ukazují, 'e nezále'í na d#vodu náv%t$vy a v$t%ina respondent# odpov$d$la, 'e 
kulturu mají rádi, ale nemohou se jí ú"astnit tak "asto, jak by cht$li. 

1) kulturu mám rád, ale nemohu se ú"astnit tak "asto, jak bych cht$l 

2) kulturu mám rád a ú"astním se tak "asto, 'e mi to sta"í 
3) kulturu nevyhledávám a neú"astním se 

4) kulturu nevyhledávám, ale ob"as se ú"astním 

5) kulturu vnímám a p&íle'itostn$ se ú"astním 
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Rozmanitost: 
 
Následující graf ukazuje, jaké v$kové kategorie odpov$d$ly, 'e v (esk!ch Bud$jovicích je 
málo kultury pro jejich v$kovou kategorii. Tuto odpov$) vybralo 25 respondent#.  
A graf nám ukazuje, 'e kultura chybí nejvíce pro "erstvé absolventy %kol (S*, V*) 20-35. 
Zbytek obyvatelstva je s nabídkou spokojen. 
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P!íloha ". 7 Databanka nápad& 
 

aktivita m$sta aktivita kulturních 
organizátor& 

sou"innost 
obou 

1
. 
+

k
o

ls
tv

í 
a

 
v

zd
$

lá
v

á
n

í 

vytvo&ení m$stského rámcového 

vzd$lávacího programu Z* a S* 

“Kultura do %kol” 
 

informování o aktuální 

kulturní nabídce pro %koly 

p&i p&íle'itosti 
pravidelného setkávání 

&editel# %kol na odboru 

%kolství a t$lov!chovy  

praxe 

student# JU 

v kulturních 
organizacích 

 

uzav&ení partnerství mezi radnicí a 
univerzitou 

po&ádání kulturního 
“orienta"ního b$hu” pro 

studenty prvních ro"ník#, 

aby poznali místní 
prost&edí, snadn$ji se 

za"lenili a lépe poznali 

kulturní infrastrukturu 

 

 

voliteln$ zavést p&edm$t kulturní 
management pro v%echny 

humanitn$ zalo'ené obory na JU - 

tím získat základnu lidí vzd$lan!ch 
v problematice produkce akcí a 

roz%í&it jim mo'nosti uplatn$ní 

  

2
. 

fi
n

a
n

c
e

 

definice v!znamn!ch kulturních 

priorit pro rozvoj m$sta, kter!m 
bude p&iznávána finan"ní podpora 

ze strany m$sta, nikoliv 

prost&ednictvím dota"ního 
programu 

  

 

rekonstrukce stávajícího dota"ního 

programu na podporu kultury v 

souladu s nov$ vznikajícím 
Strategick!m plánem rozvoje 

kultury v (B 

  

 

dlouhodobá podpora akcí, které 
p&itahují pozornost mimo region 

  

3
. 

m
ís

to
 

pasportizace a aktivní nabízení 

nevyu'ívan!ch m$stsk!ch objekt# 

um$lc#m a kulturním organizátor#m 
za v!hodn!ch podmínek 

 do"asné 

zm$ny 

ur"it!ch 
míst, nap&. 
uzav&ít 
parkovi%t$ a 
vyu'ít ho pro 

kulturu 

(zm$ní 
pohled 

ob"an# na 

dané místo) 
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zaji%t$ní multifunk"ního centra s 

variabilními sály a zázemím pro 
%iroké vyu'ití r#zn!ch um$leck!ch 

'ánr# a kulturních akcí  

 vyu'ití vodní 

plochy a 
soutoku &ek 

jako jednoho 

z ur"ujících 

prvk# m$sta 

 

otev&ení KD Slavie kulturním 

spolk#m a projekt#m  

 katalogizace 

nevyu'it!ch 

soukrom!ch 

objekt# ve 
m$st$ za 

ú"elem 

revitalizace a 
obnovy 

kulturního 

'ivota "ástí 
m$sta 

 

poskytnutí Radni"ní v!stavní sín$ 

mladému um$ní 

 ur"ení a 

zaji%t$ní 

místa pro 
variabilní 

stálou 

otev&enou 
letní scénu 

amfiteátrové-

ho typu 

 

vytvo&ení legislativní úpravy 
vyu'ívání ve&ejného prostoru p&i 
um$leckém v!konu 

 podpora 
vnímání 

ve&ejného 

prostoru 
zalo'ením 

ve&ejného 

systému 

p#j"ování kol 
po centru (B 

4
. 
!í

ze
n

í 
a

 
k

o
m

u
n

ik
a

c
e

  

vytvo&ení nabídky pro sponzory – 

katalog kulturních akcí, které je 
mo'né podpo&it + prezentace 

podnikatel#, kte&í ji' kulturu 

podpo&ili 

vytvo&ení sít$ kulturních 

organizací vedoucí k lep%í 
komunikaci a spolupráci 

kulturních subjekt# 

 

distribuce 

kulturních 
p&ehled# 

ka'd! m$síc 

do schránek 

/mo'nost 
inzerce 

sponzor#/ 

 

vytvo&ení kulturního portálu a 
kolizního kalendá&e 

vytvo&ení mailing listu, 
kter! by byl k dispozici 

organizátor#m kult. akcí 

(pozvánky na akce, 

oslovení p&ípadn!ch 
sponzor#) 

vstupenka 
na 

ve"erní kultu

rní akci 

slou'í 
zárove+ jako 

jízdenka na 

no"ní linky 
MHD 

(CBsystem) 
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zaji%t$ní mo'nosti p&edfinancování 

projekt# 

  

 

p&ipravit návod - "kucha&ku" - jak 

ud$lat kulturní akci (seznam 

povolení a kontakt#) 

  

 

vytvo&ení nabídky pro sponzory – 
katalog kulturních akcí, které je 

mo'né podpo&it + prezentace 

podnikatel#, kte&í ji' kulturu 

podpo&ili 

vytvo&ení sít$ kulturních 
organizací vedoucí k lep%í 
komunikaci a spolupráci 

kulturních subjekt# 

 

distribuce 
kulturních 

p&ehled# 

ka'd! m$síc 

do schránek 
/mo'nost 

inzerce 

sponzor#/ 

 

transformace CBsystemu tak, aby 

byl dostupn! a vyu'iteln! pro 

v%echny subjekty i typy kulturních 

akcí a stal se plnohodnotn!m 
propaga"ním i statistick!m médiem 

 z&ízení 

otev&ené 

platformy / 

fóra 
nez&izovan!c
h kulturních 

organizací 

 

roz%í&ení a transformace 

kompetence odboru kultury 

 podpora 

spojení 

základních 

informa"ních 
médií - 

SEMTAM, 

KAM a 
kulturní 

p&ehled 

(http://kultura

.c-
budejovice.c

z/) pod jeden 

portál 
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zahájení procesu v!zkumu v 

sektoru kultura - anal!za pot&eb a 
preferencí obyvatel a definice 

profilu náv%t$vníka... 

 Bud$jovice 
kulturní jako 

poradní 

orgán / 
watchdog 

kontrolující 

napl+ování 
plánu 

rozvoje 

kultury, 

dodr'ení 
neustálého 

dialogu s 

odpov$dn!m
i osobami na 

radnici a 

vyhodnocení 
v!konu 

kulturní 

politiky  

5
. 

s
p

o
lu

p
rá

c
e

 
n

a
p
!í
"

 s
e

k
to

ry
 

zalo'ení nadace pro kulturu 
“Nadace Bud$jovice kulturní” 

zalo'ení otev&ené sdílené 
kancelá&e pro pracovníky 

kreativních a kulturních 

profesí na volné noze 

po&ádání 
ve&ejn!ch 

diskusí s 

podnikateli 

 

definování mo'ností a zp#sob# 

vyu'ití soukrom!ch objekt#, budov 

a ve&ejn!ch prostranství formou 

konkrétní nabídky pro kulturní ú"ely 

 iniciování 

poskytování 

nevyu'it!ch 

soukrom!ch 
prostor 

(brownfields, 

tovární haly) 
pro kulturní 

ú"ely v rámci 

trendu 
vyu'ívání 

nefunk"ních 

industriálníc

h staveb 
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P!íloha ". 8 Rámcová anal%za externího 
- Stav kulturní politiky a 
kulturní dispozice m$sta 
*eské Bud$jovice  

 
 
 
 
 

Stav kulturní politiky a kulturní dispozice 
 m#sta $eské Bud#jovice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
zpracoval: 
Rudolf Vodi&ka 
pro projekt Bud#jovice kulturní 
$erven 2011 
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Kultura je souhrnem hmotn!ch a du"evních statk# vytvo%en!ch lidstvem v 

pr!b"hu d"jin a zahrnuje rovn"# dynamick$ systém hodnot a aktivit uspokojující 

velmi r#znorodé individuální, skupinové i spole$enské zájmy a specifické pot%eby. 
Kultura p%ispívá k rozvoji intelektuální, emocionální i morální úrovn' jedince a plní v 
tomto smyslu v!chovn'-vzd'lávací funkci. Napomáhá identifikaci $lov'ka s 
domovem, se spole$ností a zárove( je prost%edkem sebepoznání, tedy formování 
osobnosti $lov'ka.1 

 
Zákon o obcích 128/2000 Sb. sv'%uje obcím do samostatné p#sobnosti v 

souladu s místními p%edpoklady a místními zvyklostmi vytvá%ení podmínek pro 
uspokojování pot%eb sv!ch ob$an#. Vyjmenovává konkrétn', *e jde o uspokojování 
pot%eb celkového kulturního rozvoje.2 

 
M'sto )eské Bud'jovice hledalo po celospole$ensk!ch zm'nách v roce 1989 

svou vizi v nov!ch podmínkách samostatné p#sobnosti m'st a obcí bez politického a 
ideového diktátu jedné vládnoucí strany. Ji* po prvních svobodn!ch komunálních 
volbách v roce 1990 si politická reprezentace dala za cíl p%em'nit m'sto v obchodní, 
kulturní a turistické centrum ji*ních )ech. Ji* tehdy si tedy zastupitelé byli v'domi 
tradic, mo*ností a zku"eností, které ob$ané m'sta a jeho instituce mohli vyu*ít, a 
uv'domovali si v!znam kultury pro v"estrann! rozvoj m'sta. 

 
M'sto je a bylo sídlem v!znamn!ch institucí a organizací, honosí se p%ídavkem 

univerzitní a biskupské. Jeho role metropole ji*ních )ech byla posílena i postavením 
krajského m'sta po faktickém z%ízení krajské samosprávy. 

 
Plní tuto roli nejen pro své vlastní ob$any, ale také pro obyvatele okolních obcí, 

studenty, náv"t'vníky, turisty. 
 
V't"ina kulturních a um'leck!ch aktivit je spojena s financováním z ve%ejn!ch 

prost%edk#. Stát, kraje, m'sta a obce z%izují kulturní instituce a subjekty, které jsou 
závislé na p%ísp'vcích sv!ch z%izovatel#. I soukromoprávní poskytovatelé kulturních 
a um'leck!ch aktivit hledají podporu ve vícezdrojovém financování s rozhodujícím 
postavením prost%edk# z ve%ejn!ch zdroj# (granty). Sponzorství a donátorství 
(mecená"ství) je pouze okrajov!m zp#sobem podpory. V konkurenci ostatních tlak# a 
po*adavk# na v!daje ve%ejn!ch rozpo$t# je kultura v postavení posledního „$ekatele“. 

 
Rozvoji kulturní nabídky a zaji"t'ní jejího financování nepomáhá ani sou$asná 

dominance médií, p%edev"ím televize, ale také postavení a vliv virtuálních sítí v 
*ivot' zejména mlad"ích generací.  

 
Jedním z moderních p%ístup# k %e"ení této situace ohro*ující kvalitu a kvantitu 

kulturní nabídky je metoda kulturních (kreativních) pr#mysl#. 

                                                
1 ST,EDN+DOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010–2011 S V.HLEDEM DO ROKU 2015 
Mgr. Lenka Láz)ovská s vyu&itím podklad' vedoucích zam!stnanc' organizace a pracovních materiál' NIPOS 

2 Zák. 128/2000 Sb. §35, odst.2) 
 



 

123 

-(!./0123*45!6/789:;9<!*980=045!6+>8?!
 

Je d#le*ité zmínit, *e v pou*ívání termínu kreativní pr#mysly jsou rozdíly. 
M#*eme se setkat s názvem kreativní ekonomika nebo kulturní a kreativní pr#mysly. 

V Zelené knize, dokumentu Evropské komise, kter! se zab!vá vyu*itím 
potenciálu kulturních a kreativních pr#mysl#, jsou pr#mysly d'leny na kreativní a 
kulturní. 

 
Kulturní pr#mysly zahrnují odv'tví, která vyrábí a distribuují zbo*í nebo slu*by 

nezávisle na obchodní hodnot', kterou mohou mít. Pat%í sem nap%íklad divadelní 
um'ní, v!tvarné um'ní, kulturní d'dictví (v$etn' ve%ejného sektoru), film, DVD, 
video, televize, knihy nebo tisk. 

 
Kreativní pr#mysly jsou dle tohoto dokumentu odv'tvím, které vyu*ívá kulturu 

jako vstupu, a mají kulturní rozm'r, i kdy* jsou jejich v!stupy p!edev"ím funk#ní. 

Jedná se p!edev"ím o architekturu a design, ale i grafick# design nebo reklamu. 
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Jedin!m právním ukotvením oblasti kultury v rámci Evropské unie je $l. 167 
Lisabonské smlouvy (d%íve $l. 151 Smlouvy ustavující Evropské spole$enství z roku 
1993). 
 
)lánek 167 
1. Unie p%ispívá k rozkv'tu kultur $lensk!ch stát# a p%itom respektuje jejich národní a 
regionální r#znorodost a zárove( zd#raz(uje spole$né kulturní d'dictví. 
 
2. )innost Unie je zam'%ena na povzbuzování spolupráce mezi $lensk!mi státy a v 
p%ípad' pot%eby na podporu a dopl(ování jejich $innosti v následujících oblastech: 

IV. zlep"ování znalosti a "í%ení kultury a d'jin evropsk!ch národ#, 
V. zachování a ochrana kulturního d'dictví evropského v!znamu, 
VI. nekomer$ní kulturní v!m'ny, 
VII. um'lecká a literární tvorba, v$etn' tvorby v audiovizuální oblasti. 

 
3. Unie a $lenské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se t%etími zem'mi a s 
p%íslu"n!mi mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy. 
 
4. Unie ve své $innosti podle ostatních ustanovení Smluv p%ihlí*í ke kulturním 
hledisk#m, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost sv!ch kultur. 
 
5. Ve snaze p%isp't k dosa*ení cíl#, uveden!ch v tomto $lánku: 
! Evropsk! parlament a Rada p%ijímají %ádn!m legislativním postupem po 

konzultaci s V!borem region# podp#rná opat%ení, s vylou$ením harmonizace 
právních p%edpis# $lensk!ch stát#, 

! Rada na návrh Komise p%ijímá doporu$ení. 
 

3.1 Studie Ekonomika kultury v Evrop) 
Pro za$len'ní konceptu KKP do evropské agendy má st'*ejní v!znam studie, 

kterou si Evropská komise nechala zpracovat a která byla dokon$ena v roce 2006. 
Jedná se o studii Ekonomika kultury v Evrop' (The Economy of Culture in Europe), 
kterou vypracovala spole$nost KEA s Media Group (Turku School of Economics) a 
MKW Wirtschaftsforschung GmbH. 

Hlavním cílem studie bylo dokázat, *e kultura má velk! v!znam pro napl(ování 
cíl# Lisabonské strategie z roku 2000, která zakládá konkurenceschopnost Evropy na 
rozvoji znalostní ekonomiky, na investicích do odv'tví IKT, na podpo%e inovací a 
v!zkumu. Zji"t'ním studie je, *e kulturní a kreativní odv'tví je oblastí, která se rozvíjí 
v!razn' rychleji ne* zbytek ekonomiky a hraje v!znamnou roli i pro zam'stnanost. 

Navíc pohání dal"í odv'tví, p%edev"ím oblast inovací a IKT, proto*e rozvoj 
nov!ch technologií závisí do velké míry na atraktivit' obsahu. Studie tato zji"t'ní 
dokládá nap%. následujícími $ísly: 

                                                

3 Eva /áková, studie Kulturní a kreativní pr'mysly v kulturní politice Evropské unie, Institut um!ní - Divadelní ústav, 2010 
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! Odv'tví dosáhlo v r. 2003 obratu p%esahujícího 2654 miliard, p%i$em* pro 

srovnání obrat pr#myslu v!roby automobil# $inil v roce 2001 2271 miliard a 
obrat v!robc# ICT dosáhl v roce 2003 2541 miliard. 

! V r. 2003 toto odv'tví p%isp'lo k HDP EU 2,6 %. Ve stejném roce se obchod s 
nemovitostmi podílel 2,1 %, odv'tví spojené s potravinami a nápoji 1,9 %, 

od!vní pr"mysl 0,5 % a pr"mysl spojen# s chemikáliemi, kau$ukem a 
um'l!mi hmotami 2,3 % na HDP EU. 

! Celkov! r#st p%idané hodnoty odv'tví $inil 1999-2003 19,7 %. 
! R#st odv'tví v 1999-2003 byl o 12,3 % vy""í ne* celkov! r#st hospodá%ství. 
! V r. 2004 v odv'tví pracovalo 5,8 milionu lidí, co* odpovídá 3,1 % celkového 

mno*ství zam'stnan!ch osob v EU25. 
! Zatímco celková zam'stnanost v EU se v letech 2002-2004 sní*ila, 

zam'stnanost v tomto odv'tví vzrostla (+1,85 %). 
! Odv'tví KKP vymezuje studie $ty%mi okruhy s tím, *e pro ekonomick! r"st 

mají velk! v!znam i návazná odv'tví, jako jsou v!robci PC, MP3 p%ehráva$#, 
mobilních telefon# atd., nicmén' do statistiky studie tato návazná odv'tví 
nezahrnuje a na rozdíl nap%. od Brit# do kreativních pr#mysl# neza%azuje 
software. 

 
1. okruh 
um#ní: v!tvarné um'ní (%emesla, malí%ství, socha%ství, fotografie, trhy s um'ním a 
staro*itnostmi); scénická um'ní (operu, orchestry, divadlo, tanec, cirkus); kulturní 
d'dictví (muzea, pam'tihodnosti, archeologické lokality, knihovny a archívy). Studie 
tuto oblast dále charakterizuje jako nepr#myslová odv'tví, která produkují 
nereprodukovatelné zbo*í a slu*by a která jsou „konzumována“ na míst' (koncert, 

um!leck" veletrh, v"stava). 
 
2. okruh 
kulturní pr(mysly: film a video; TV a rozhlas; videohry; hudba (hudební nahrávky i 
*ivá vystoupení); knihy a tisk (vydávání knih a tisku). Dále je tato oblast 
charakterizována jako odv'tví, která produkují kulturní produkty ur$ené k masové 
reprodukci, hromadnému "í%ení a v!vozu (nap%íklad kniha, film, zvuková nahrávka). 
 
3. okruh 
kreativní pr(mysly: design (módní návrhá!ství, grafick" design, design interiér#, 

design produkt#); architektura; reklama. Tato oblast je charakterizována jako oblast, 
kde se kultura stává „tv#r$í“ investicí do produkce „nekulturního“ zbo*í. Kreativita je 
ve studii chápána jako vyu*ití kulturních prost%edk# jako zprost%edkujících produkt# 
ve v!robním procesu nekulturních odv'tví, a tedy jako zdroj inovace. 
 
4. okruh 
p!íbuzná pr(myslová odv#tví: v!robci PC; v!robci MP3 p%ehráva$#; odv'tví 
mobilních telefon# atd. 

První t%i okruhy oblastí mají spole$né to, *e se „odvíjejí od individuální p#vodní 
tvorby, dovednosti a talentu a mají p%edpoklady pro r#st ekonomického v!konu a 
zam'stnanosti prost%ednictvím generování a vyu*ití du"evního vlastnictví; jde o 
nápady expresivní hodnoty, které jsou obchodovateln!mi komoditami um'ní“. 
(definice Work Foundation). 
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3.2 Evropská agenda pro kulturu 
Zpracování v!"e zmín'né studie bylo jedním z impuls# k vypracování Evropské 

agendy pro kulturu (Sd'lení o evropském programu pro kulturu v globalizujícím se 
sv't'), která byla Radou schválena v roce 2007. Jedná se o první strategick! 

dokument EU pro oblast kultury. Kultura je v n'm charakterizována jako nezbytn! 
prvek pro dosa*ení strategick!ch cíl# EU, které se t!kají prosperity, solidarity, 
bezpe$nosti a zaji"t'ní pozice na mezinárodní scén'. 

Agenda stanovuje t%i hlavní cíle, kter!mi jsou: 
 
! Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu, 
! Podpora kultury jako katalyzátoru tvo%ivosti/kreativity, v rámci Lisabonské 

strategie pro r#st a zam'stnanost, 
! Podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztah# Unie. 

 
Tématu KPP je zasv'cen 2. cíl Evropské agendy pro kulturu, a$ pou*ívá "ir"í 

termín kreativity. Tento termín v sob' v"ak, jak je patrné dále v textu, zahrnuje oblast 
KKP. Tento cíl byl formulován na základ' doporu$ení, která jsou obsa*ena ve studii 
Ekonomika kultury v Evrop'. 
 
V rámci 2. cíle agenda vymezuje témata, kter!mi je nutné se zab!vat. Jde o: 

- podporu kreativity ve vzd'lání, znamenající vyu*ití um'ní a kultury jako 
nástroje celo*ivotního u$ení v rámci formálního i neformálního vzd'lání, 

- podporu vzd'lávání kulturních pracovník# v mana*ersk!ch a podnikatelsk!ch 
schopnostech, 

- rozvoj kreativních partnerství mezi kulturou a jin!mi odv'tvími (informa$ní a 
komunika$ní technologie, v!zkum, cestovní ruch, sociální partne!i atd.) s 

cílem posílit sociální a hospodá!sk" dopad investic do kultury a kreativity, 
p%edev"ím s ohledem na podporu r#stu a zam'stnanosti, rozvoj a p%ita*livost 
region# a m'st. 

 
Je nutné podotknout, *e tato agenda se vlastn' nezab!vá um'ním a kulturou 

jako takov!mi (není to agenda ve smyslu záb'ru ministerstev kultur), ale jde o 
dokument, kter! se zam'%uje na vyu*ití a p%ínosy kultury pro dal"í oblasti (tedy tzv. 
instrumentalizaci kultury). V p!ípad" KKP jde o vyu#ití um"ní a kultury p!edev$ím 

pro ekonomick! r"st. Dokument proto v souladu s cílem agendy vnímá kulturu v 
"ir"ím pojetí, v antropologickém slova smyslu, jako základ symbolického pojmu pro 
v!znamy, p%esv'd$ení, hodnoty a tradice, které jsou vyjád%eny jazykem, um'ním, 
nábo*enstvím a m!ty. 

S tímto pojetím souvisí i zavedení a propagování "ir"ího konceptu kreativity 
(tvo%ivosti), kter! je vnímán jako nezbytn! p%edpoklad pro spole$nost aspirující k 
inovacím a pokroku. Kreativita je synonymem úsp'chu, moderních, nov!ch trend# a 
zapálení. P%edstavuje schopnost p%icházet s nov!mi nápady a p%etvá%et vize a sny na 
skute$nost. Základním zdrojem kreativity je pak odjak*iva um'ní a kultura. 
 



 

127 

3.3 Zelená kniha – uvoln)ní potenciálu kulturních a 
kreativních pr#mysl#4 
 
27. dubna 2010 zve%ejnila Evropská komise tzv. Zelenou knihu, která se zab!vá 

uvoln'ním potenciálu kulturních a kreativních pr#mysl# v EU. D#vodem pro 
zve%ejn'ní tohoto materiálu je diskuse o po*adavcích stimula$ního kreativního 
prost%edí pro kulturní a kreativní pr#mysly. Jedná se nap%íklad o prosazování 
evropsk!ch tv#rc# na celosv'tové úrovni, podnikání, vytvo%ení spole$ného 
evropského prostoru pro kulturu apod. Zelená kniha se v'nuje klí$ov!m oblastem s 
cílem dosáhnout uvoln'ní potenciálu pln!m vyu*itím politik a nástroj# na v"ech 
úrovních %ízení a v't"í koordinace a soudr*nosti mezi nimi. 

Díky globalizaci a rychlému v!voji nov!ch technologií dochází k p%echodu od 
tradi$ní v!roby k slu*bám a inovacím. My"lení, tvo%ení a inovace se v tomto $ase 
stávají velmi d#le*itou konkuren$ní v!hodou. 

Evropská komise tímto dokumentem reaguje na toto m'nící se globální 
prost%edí a také rychl! v!voj kreativních pr#mysl# v USA a Kanad', kde podniky ve 
velkém m'%ítku vyu*ívají r#zné zdroje kulturních a kreativních pr#mysl# (P%edev"ím 
USA jsou lídrem tohoto odv'tví a mimo jiné investují nemalé $ástky do v!zkumu a 
v!voje.). Evropská komise si uv'domuje, *e pro zachování konkurenceschopnosti 
evropské ekonomiky musí vytvá%et vhodné podmínky, aby nová podnikatelská 
kultura v rámci p%echodu od industriálního pr#myslu ke kreativnímu podporovala 
inovace a tvo%ivost. 

 
Oblast kreativních pr#mysl# tvo%í p%edev"ím malé podniky, mikropodniky a 

samostatn' p#sobící kreativci, kte%í jsou r#zn!m zp#sobem pracovn' napojeni na jiné 
podniky, a to i nadnárodní (Tito tv#rci $asto tvo%í nové trendy, ur$ují v jednotliv!ch 
oblastech sm'r dal"ího v!voje a spoluvytvá%ejí estetické hodnoty.). 

 
Kv#li této rozdrobenosti a nep%ehlednosti je na rozdíl od tradi$ních odv'tví 

(jako je nap%íklad automobilov! $i textilní pr#mysl) u kreativních pr#mysl# zásadní 
problém se sb'rem a vyhodnocením dat. Jedním z d#le*it!ch úkol# politik EU je tedy 
nastavit pravidla pro sb'r statistick!ch údaj# a realizovat ho. Tento postup by m'l 
vést k monitorování situace a pot%ebn!m anal!zám v odv'tví (anal!za trend#, 
problém#, sou$asné situace, v!zev apod.). 

 
D#v'ryhodné statistické údaje by m'ly vést k lep"í sebeprezentaci tohoto 

odv'tví a obecn' k lep"í pozici pro vyjednávání s politickou reprezentací v rámci 
dan!ch stát# i EU. 

 
Jedním z problém#, kter!m se Zelená kniha také podrobn' zab!vá, je p%ístup k 

finan$ním prost%edk#m podnik#, které p#sobí v kreativních pr#myslech. Jak bylo ji* 
zmín'no, velké mno*ství kulturních a kreativních podnik# pat%í do skupiny MSP, 
p%ípadn' se jedná o tzv. podnikající jednotlivce nebo podnikající zam'stnance v 
kultu%e. V't"ina t'chto podnik# a jednotlivc# trpí velk!m nedostatkem kapitálu a jeho 
získávání je komplikováno neadekvátním hodnocením jejich nehmotného majetku 
(nap%. autorsk!ch práv). V tom se odli"uje od podnik# v oblasti technologie, kde má 
nehmotn! majetek v rozvahách uznanou hodnotu. Problémem jsou také investice do 

                                                
4

  Fenomén kreativních pr#mysl# – nová p%íle*itost r#stu globální ekonomiky, Eva Römerová 
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nov!ch talent# a kreativních nápad#. Ty neodpovídají b'*nému pojetí v!zkumu a 
rozvoje. 

Jedny z otázek Zelené knihy tedy zní: „Jak lze podpo%it soukromé investice a 
zlep"it p%ístup kulturních a tv#r$ích odv'tví k finan$ním zdroj#m? Mají finan$ní 
nástroje na úrovni EU p%idanou hodnotu a mohou podpo%it a doplnit úsilí vynakládané 
na vnitrostátních a regionálních úrovních? Pokud ano, jak? Jak lze zlep"it 
p%ipravenost kulturních a tv#r$ích odv'tví na investice? Jaká specifická opat%ení by 
m'la b!t p%ijata a na jaké úrovni (regionální, vnitrostátní, evropské)?“ 
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E(!.?;2?/45!6+;323A1!FG!
 
Platnou kulturní politiku )eské republiky schválila vláda premiéra Mirka Topolánka 
v roce 2008. Její programové prohlá"ení takto hodnotilo v!znam kultury: 

 
„Vláda pova*uje kulturu za ur$ující sou$ást na"í národní identity. Vnímá ji jako 

duchovní základ, kter! zvy"uje kvalitu *ivota a podílí se na tvorb' respektovan!ch 
hodnot. Národní kultura a podpora její prezentace v kontextu mezinárodní spolupráce 
je jedine$nou p%íle*itostí uplatnit svébytné národní hodnoty na map' evropské a 
sv'tové kultury, zejména v souvislosti s p%edsednictvím )eské republiky v Rad' 
Evropské unie.“ 

 
Vláda schválila Státní kulturní politiku na roky 2009-2014 dne 19. listopadu 

2008. V usnesení vláda )ádá p%edstavitele kraj# a obcí, aby spolupracovali 
s ministrem kultury p%i realizaci cíl# této kulturní politiky státu.  

 
Ta stanoví základní cíle kulturní politiky )eské republiky, které vycházejí z 

následující vize:  
 
Kultura je pro $eskou republiku „jízdenkou do budoucnosti“: chceme b"t 

op#t k!i)ovatkou kultur, svoji p!irozenou pozici vyu)ít svobodn"m, otev!en"m a 
kreativním zp(sobem p!i tvorb# kultury vlastní, ochran# zd#d#n"ch kulturních 
hodnot a jejich uplatn#ní ve v%ech oblastech )ivota spole&nosti. Úkolem státu je 
vytvá!et optimální vazby mezi kulturou a v%emi oblastmi spole&nosti a tak 
obohacovat )ivoty ob&an(, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodá!ství, 
v"zkumu, vzd#lání, motivovat dárcovství i poskytnout dostate&né zdroje a tím 
posílit konkurenceschopnost zem# v globálním prost!edí.  

 
Tato vize kultury zhu"t'n' vyjad%uje to, co je pokládáno za podstatné: 

 
! Kultura je sektorem, kter! m#*e v p%í"tích letech sehrát zásadní roli v rozvoji 
$eské spole$nosti a o kter! lze do zna$né míry op%ít ekonomick!, 
environmentální i sociální rozvoj státu.  

! )eské zem' mohou díky geografické poloze i tradici pozitivn' vyu*ít 
kontaktu evropsk!ch i globálních kulturních vliv#. 

! Prostor pro kulturní tvorbu a vyu*ití kulturních hodnot vytvo%en!ch v 
minulosti musí z#stat otev%en! a p%ístupn!.  

! Úkolem státu, kraj#, obcí a jejich institucí není pouze podporovat kulturu 
jako takovou, ale propojit ji s jin!mi oblastmi spole$nosti, zejména 
zp%ístupnit její hodnoty – kulturní d'dictví stejn' jako svobodu a kreativitu 
vlastní kulturní tvorb' – k vyu*ití v ostatních oblastech lidsk!ch aktivit.  

! Na t'chto principech lze stav't základy budoucí konkurenceschopnosti zem'. 
 

Cíle státní kulturní politiky 
 
Z formulace vize vycházela vláda p%i vymezení cíl# státní kulturní politiky tak, 

aby co nejvíce pokr!valy po*adované dimenze kultury a byly zárove( vnit%n' 
konzistentní a v#$i ostatním cíl#m dostate$n' svébytné.  
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Cíl 1 - Ekonomická a spole#enská dimenze 
Vyu*ít p%ínos# um'ní a kulturního d'dictví a s nimi spojené kreativity pro zv!"ení 
konkurenceschopnosti ostatních obor# a $inností. 
 
Cíl 2 - Ob#anská dimenze - rozvoj osobnosti 
Zv!raznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním r#stu ob$an#, 
zejména pro rozvoj tvo%ivosti, kultivaci demokratick!ch hodnot a individuálních 
postoj# a pro posilování odpov'dnosti za zd'd'né i vytvá%ené hodnoty. 
 
Cíl 3 - Role státu, kraj& a obcí p%i podpo%e zachování a tvorby kulturních hodnot 
Poskytovat p%ímou i nep%ímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a 
nakládání s nimi, stejn' jako tvorb' hodnot nov!ch.  
 
Cíl 4 - Role státu p%i tvorb$ pravidel 
Vytvá%et transparentní a nediskrimina$ní prost%edí pro kulturní aktivity a jejich 
podporu z úrovn' státu, kraj# a obcí.5 

 
Je evidentní, *e v t'chto textech se ji* p%edjímá role kreativity p%i napl(ování 

stanoven!ch cíl#. 
 
 

                                                
5 Státní kulturní politika na léta 2009-2014 
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Do roku 1989 byla kulturní nabídka a kulturní aktivity d#sledn' organizovány a 

%ízeny. Nikoli v"ak ze strany m'sta, ale zejména z úrovn' státu a kraje. Jako 
organiza$ní slo*ky byly vyu*ívány p%ísp'vkové organizace (s r#zn!mi z%izovateli - 
v't"inou to byla resortní ministerstva nebo krajské národní v!bory).  

 
V )esk!ch Bud'jovicích tak p#sobilo Jiho$eské divadlo, Jiho$esk! státní 

orchestr (od roku 1990 Jiho$eská komorní filharmonie), Jiho$eské muzeum, Muzeum 
d'lnického revolu$ního hnutí (zru"eno 1989), Park kultury a oddechu (kulturní 
st%ediska v jednotliv!ch $ástech m'sta a areál v!stavi"t' Zem' *ivitelka), Správa 
m'stsk!ch kin (kina Vesmír, Jas, Mír, Kotva), Krajské a Okresní kulturní st%edisko 
(KKS a OKS), Al"ova jiho$eská galerie, Jiho$eská v'decká knihovna atd. Dal"ím 
v!znamn!m subjektem byl D#m kultury ROH. Pod um'leckou agenturou KKS byli 
organizováni tzv. um'lci ve svobodném povolání (hudebníci, konferencié%i, 
divadelníci). Samostatnou kapitolou byly um'lecké svazy, jako Svaz v!tvarn!ch 
um'lc#, Svaz spisovatel# apod., pod nimi* p#sobili v!tvarní um'lci, spisovatelé. 

 
V!znamn!m prvkem byla také tzv. *ivá kultura - r#zné um'lecké aktivity 

ob$an# a kolektiv#. Byly %ízeny metodick!mi st%edisky Okresního kulturního 
st%ediska. P#sobily zde divadelní ochotnické soubory (J. K. Tyl, D 111), d'tské 
soubory v"ech *ánr#, hudební a tane$ní soubory. Speciáln' pro voln! $as d'tí a 
mláde*e a pro uspokojení jejich zájm# byly z%ízeny tzv. Domy d'tí a mláde*e 
(krajsk! a okresní). Existovaly r#zné tv#r$í skupiny (v!tvarník#, fotograf# apod.) 

 
V omezení daném spole$enskou situací byla kulturní nabídka pom'rn' "iroká a 

dostate$ná a nebyla v!razn'ji omezována ekonomick!mi kritérii (zp#sob financování 
byl zcela odli"n!). Je také zajímavé zmínit, *e soubory, a to a, nap%íklad ochotnické 
divadelní, nebo i hudební skupiny, byly instituovány pod tzv. z%izovatelem 
(patronem), co* byly státní podniky. Tak nap%íklad ochotnick! soubor J. K. Tyl m'l 
takového z%izovatele ve s. p. J)E, respektive odborové organizaci podniku. 

 

5.1 Po roce 1989 do!lo samoz'ejm) k v"znamn"m zm)nám  
Jako první se koncep$ním pohledem na kulturu zab%val materiál Teze koncepce 
podpory kultury ve m!st! "eské Bud!jovice v roce 2000. 
 
Teze koncepce podpory kultury ve m#st# 'eské Bud#jovice 2000 (zpracoval odbor 
vn!j(ích vztah', odd!lení kultury) 
 
1) Zám#ry (cíle) kulturní politiky m#sta 'eské Bud#jovice 
Podpora kultury je jednou z priorit m!sta "eské Bud!jovice. Na(ím cílem je 
napomáhat vzniku co nej(ir(í a nejdostupn!j(í kulturní nabídky a podporovat vlastní 
podíl ob$an' na kulturní $innosti. Chceme, aby se "eské Bud!jovice staly kulturním 
fenoménem regionu. 
 
Z toho vycházejí základní cíle kulturní politiky m!sta: 
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Cíl 1 Priorita 
Kultura v obecné rovin! má nezastupiteln% v%znam pro kvalitu vztah' mezi ob$any, a 
tím i kvalitní &ivot ka&dého $lov!ka. Chceme, aby smyslem na(eho &ivota bylo op!t 
b%t, nikoli mít. Kulturní oblast nesmí b%t chápána jako nadstavba $i t#e(ni$ka na 
dortu, ale jako rozhodující (v%znamná) sou$ást &ivota $lov!ka a spole$nosti. 
 
Cíl 2 -iroká nabídka 
Svoboda $lov!ka znamená krom! jiného také mo&nost v%b!ru. Nechceme proto 
ob$anovi na#izovat, ale nabízet. Budeme podporovat co nej(ir(í spektrum um!leck%ch 
&ánr', forem, styl', jedinc' $i soubor' v nabídce kulturních po#ad', akcí a iniciativ ve 
m!st!. 
 
Cíl 3 Dostupnost 
-iroká nabídka kulturních akcí nesmí b%t omezena prostorov! ani cenov!. Je t#eba ji 
co nejvíce ob$anovi p#iblí&it. 
 
Cíl 4 Um!lecká tvo#ivost a aktivita 
Chceme podpo#it aktivní p#ístup ob$an' k tvorb!, jejich vlastní pot#ebu um!lecké 
(kulturní, duchovní) reflexe, v%pov!di. Dominantní je zejména podpora mladé a 
nejmlad(í generace. 
 
Cíl 5 M!sto jako kulturní fenomén 
Ve spolupráci s kulturní sférou v rámci regionu a mezinárodních partnerství docílit 
postavení a vnímání m!sta jako rozhodujícího a ur$ujícího prvku v oblasti kulturního 
rozvoje. 
 
2) Konkrétní nástroje pro napln#ní t#chto cíl+: 
Instituce 
vlastní 
Jiho!eské divadlo - zd'raznit regionální v%znam a postavení Jiho$eského divadla 
(zájezdová p#edstavení), zachování 3-souborovosti, (ir(í zapojení Jiho$eského divadla 
do kulturního &ivota m!sta, vícezdrojové financování Jih. divadla (v souvislosti 
s vytvo#ením kraj'), dokon$ení rekonstrukce 
 
MKD - vycházet ze strategie akciové spole$nosti 
 
Malé divadlo - zvá&it u&(í propojení s Jih. divadlem jako $tvrtého souboru se 
zam!#ením na d!tského diváka (eventuáln! jako studiová scéna Jih. divadla) 
 
Správa kin - vy#e(ení letního kina  
 
ostatní - podporovat aktivity v(ech subjekt' spl)ujících tyto teze 

• Jiho$eské muzeum - vybudování stálé expozice 
• METROPOL - galerie Naho#e (fotografie) 
• AJG - uva&ovat o z#ízení reprezentativní galerie  
• p#eshrani$ní spolupráce s partnersk%mi m!sty  

 
Finance 
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V%razem d'le&itosti p#ikládané rozvoji kultury ve m!st! by m!lo b%t postupné 
zvy(ování procenta finan$ních prost#edk' poskytovan%ch z rozpo$tu m!sta do této 
oblasti. 
a) p#ímo z rozpo$tu m!sta na návrh kulturní komise podporovat: 

• nejv%znamn!j(í akce, které v jednotliv%ch um!leck%ch oborech ve m!st! 
probíhají a mají ji& del(í úsp!(nou tradici 

• tradi$ní akce zam!#ené na um!leckou $innost mláde&e 
• tradi$ní akce pro seniory 

b) formou p#ísp!vk' podporovat: 
• aktivní $innost ob$an' v oblasti kultury 
• podpora státním a soukrom%m institucím by m!la sm!#ovat jen na akce, které 

zcela z#ejm! obohacují kulturní nabídku ve m!st! a nemají charakter komer$ní 
aktivity 

c) formou grant' financovat v%znamné akce s nadregionálním v%znamem 
d) k podpo#e mlad%ch talent' z#ídit m!stské stipendium 
e) #e(it otázku podpory spolkové $innosti 
f) vícezdrojové financování  
g) kraj 
h) stát 
i) sponzoring 
j) p#eshrani$ní spolupráce – fond mal%ch projekt' Phare CBC 

*innosti 
 

• koordinace – vzájemná komunikace institucí vytvá#ejících kulturu zaji(t!ná 
koordina$ními sch'zkami jejich p#edstavitel' 

• metodika – posílení role odd!lení kultury 
• ostatní (propagace) – kulturní kalendá#, celostátní propagace kulturních akcí 

 
Materiál byl rad! m!sta p#edlo&en jako studijní materiál na 26. sch'zi rady m!sta 20. 
12. 2000, následn! p#edlo&en na jednání rady 10. 1. 2001, byl v(ak odlo&en a 
neprojednával se. 
 
Dal(í koncep$ní materiál Teze kulturní politiky m#sta zpracoval odbor kultury v 
roce 2004. 
 
Popsal p'sobnost a funkce kultury, tehdej(í stav ve m!st!, zp'soby financování. 
Definoval cíle a nástroje ve vlastní p'sobnosti m!sta a p#i spolupráci s ostatními 
poskytovateli kulturních slu&eb. 
Jako hlavní cíle v%$tov! doporu$oval: 
 
! Podporovat &ivou místní kulturu. 
! Napomáhat vzniku co nej(ir(í a nejdostupn!j(í kulturní nabídky. 
! Vytvo#it a vydat adresá# poskytovatel' kulturních slu&eb ve m!st! pro pot#eby 

dal(ího rozvoje a zkvalit)ování místní kultury. 
! Podporovat kulturní turismus.  
! Zachovat finan$ní dostupnost pestré kulturní nabídky, zejména rodinám s d!tmi, 

handicapovan%m spoluob$an'm a senior'm. 
! "elit negativním vliv'm komercionalizace kultury. 



 

134 

! Uchovávat a obnovovat místní tradice a vytvá#et tradice nové. "erpat z folklórního 
bohatství regionu i bohatství hmotné lidové kultury.  

! Podporovat tradi$ní lidová #emesla a místní oby$eje, prezentovat je na ve#ejnosti.  
! Pe$ovat o kulturní d!dictví.  
! Vytvá#et podmínky pro kulturní $inorodost ob$an' a umo&nit start nov%ch 

kulturních aktivit. 
! Vytvá#et podmínky pro bohat% spolkov% &ivot ve m!st!. 
! Dbát o estetickou v%chovu a vzd!lávání v systému tvorby i u&ívání kulturních 

statk'. 
! Podporovat kulturní v%m!ny v rámci spolupráce s euroregiony a partnersk%mi 

m!sty. 
! Zapojit se do systému spolupráce s Jiho$esk%m krajem a ostatními m!sty v regionu.  
! Získávat nové poznatky a zku(enosti a motivovat zejména mladou generaci k  

um!lecké tvorb!.  
! Zlep(ovat integraci a spolupráci v návaznosti na my(lenku evropského ob$anství, 

propojování kultur a obecného zvy(ování aktivního ob$anského pov!domí a 
sounále&itosti. 

! P#ispívat k integraci národnostních men(in. 
! Bránit projev'm xenofobie a rasismu. 
! Podporovat a garantovat pé$i o historické a kulturní památky ve m!st!. 
! Vytipovat vhodnou lokalitu a z#ídit m!stské lapidárium. 
! Poskytovat metodickou pomoc aktivitám neprofesionální a lidové kultury. 
 
Jako nástroje k realizaci cíl' navrhl: 
 
odbor kultury 

Radni!ní v"stavní sí#, nádvo$í radnice, ob$adní sí# 

vlastní kulturní za$ízení 

MKD a. s. (KD Slavie, Letní scéna, D'm um!ní, KD Vltava, kino Kotva, Letní kino) 
Jiho$eské divadlo, Malé divadlo (doporu$ení slou$it ob! organizace v jednu 
p#ísp!vkovou organizaci a realizovat transformaci tohoto nov! vzniklého subjektu) 
Divadelní to!na - vytipovat nové lokality tak, aby byl zachován fenomén tohoto 
ojedin!lého za#ízení. 
Nov% uvádí tzv. Spolkov" d&m jako za#ízení slou&ící k rozvíjení aktivit $etn%ch 
ob$ansk%ch sdru&ení, profesních spolk', nadací a asociací.  
 
Doporu$uje jednat s Jiho$esk!m krajem jako z%izovatelem kulturních institucí se 
sídlem a p#sobností ve m'st' (Jiho$eské muzeum, Jiho$eská v'decká knihovna, 
Jiho$eská komorní filharmonie, Al"ova jiho$eská galerie). 
 
Materiál dále také mapuje dal"í kulturní za%ízení ve m'st' (DK Metropol, KC 
Bazilika) a upozor(uje na vyu*ití m'stsk!ch exteriér# (historické jádro, soutok Mal"e 
a Vltavy, m'stské parky, letní scénu KD Slavie). 
 
V oblasti financování navrhuje podporovat finan$n' kulturní aktivity systémem 
soustavn' roz"i%ovan!ch grant# a p%ísp'vk# do oblasti kultury, p%erozd'lením 
vkládan!ch finan$ních prost%edk# do oblasti kultury a hledáním dal"ích finan$ních 
prost%edk# a vícezdrojového financování. 
 



 

135 

Uvádí doporu$ení zv%(it propagaci a medializaci kultury ve m!st! vyu&íváním 
nov%ch médií a kvalitními tiskov%mi a dal(ími propaga$ními materiály. 
 
Jako dal(í aktivity do budoucna uvádí: 

• Vytvo#it a vydat adresá# poskytovatel' kulturních slu&eb ve m!st!.  
• Uchovávat a obnovovat místní tradice a vytvá#et tradice nové. Pe$ovat o 

kulturní d!dictví.  
• Vytvá#et podmínky pro kulturní $inorodost ob$an' a umo&nit start nov%ch 

kulturních aktivit. 
• Ve v(ech um!leck%ch &ánrech zviditel)ovat a oce)ovat mladé talenty a tím 

mj. p#ispívat i k prevenci p#ed sociáln! patologick%mi jevy. 
• Vytvá#et podmínky pro bohat% spolkov% &ivot ve m!st!. 
• Dbát o estetickou v%chovu a vzd!lávání v systému tvorby i u&ívání kulturních 

statk'. Podporovat kulturní v%m!ny v rámci spolupráce s euroregiony 
a partnersk%mi m!sty. Zapojit se do systému spolupráce s ostatními m!sty 
kraje, získávat nové poznatky a zku(enosti a motivovat zejména mladou 
generaci k um!lecké tvorb!.  

• Zlep(ovat integraci a spolupráci v návaznosti na my(lenku evropského 
ob$anství, propojování kultur a obecného zvy(ování aktivního ob$anského 
pov!domí a sounále&itosti. Pomocí kultury p#ispívat k integraci národnostních 
men(in a bránit projev'm xenofobie a rasismu. Zdravotn! posti&en%m 
spoluob$an'm a senior'm umo&)ovat aktivní ú$ast na kulturním &ivot! a tím 
jim pomáhat plnohodnotn! se za$lenit do moderní spole$nosti.  

• Podporovat a garantovat pé$i o historické a kulturní památky ve m!st!. 
Vytipovat vhodnou lokalitu a z#ídit m!stské lapidárium. 

 
P%ílohou materiálu byla také stru$ná SWOT anal!za, která nastínila silné a slabé 
stránky, hrozby a p%íle*itosti. Byla sice obecná, ale lze %íci, *e její tvrzení neztratila 
dodnes svou platnost. 
 
P#íloha $. 100 
1. SWOT anal"za kulturních aktivit ve m#st#, 
M!sto:0 
a/ nebude #ídit tuto oblast direktivn! a ur$ovat programová schémata, 
b/ bude podporovat komplexn! rozvoj p#edev(ím sv%ch organizací p#ísp!vky na jejich 
komplexní $innost, 
c/ bude podporovat zejména vytvá#ením podmínek jiné organizace, jich& není m!sto 
z#izovatelem, 
0d/ bude nadále formou grant' podporovat p#edev(ím v%znamné projekty rozvoje 
kultury a um!ní v$etn! podpory amatérsk%ch a neziskov%ch aktivit ve v(ech 
oblastech.0 
Jednotlivé aspekty nejsou, jak je ní&e uvedeno, #azeny dle v%znamu, jsou pouze 
shromá&d!ny do jednotliv%ch podtitul'.00 
 
Silné stránky 
Rozvoj cestovního ruchu ve m!st! a v jeho okolí.0 
Historická kulturní tradice m!sta, odkazy a nov! vzniklé tradice v kultu#e /Hudební 
festival Emy Destinnové apod. /. O&ivení centra m!sta po#ádáním spole$ensk%ch akcí.0 
Regionální centrum vzd!lanosti, kultury, sportu, duchovního &ivota a ve#ejné správy.0 
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Neziskové organizace, jejich dosavadní v%sledky v kultu#e a um!ní.0 
V%hodná poloha m!sta na spojnici sever - jih Evropy. 
Vysoká vzd!lanostní a profesní úrove) obyvatelstva a (iroká nabídka vzd!lávání.0 
Jiho$eská univerzita, její potenciál, vyu&ití0. 
V%znamn% silni$ní a &elezni$ní uzel.0 
Velmi dobr% vzhled m!sta, #ada památkov%ch objekt', historické jádro m!sta. 
Stabilizace $innosti v!t(iny kulturních a um!leck%ch za#ízení ve m!st! – tradice. 
Dnes ji& historické aktivity #ady amatérsk%ch soubor': divadelních /D111, J"E/, 
folklórních /Úsvit, Bárová$ek /, hudebních - dechová i jiná hudba , p!veck%ch 
/Jit#enka aj./.0Profesionální instituce jako:0Jiho$eské muzeum, Státní v!decká knihovna, 
Jiho$eské divadlo, Malé divadlo, Jiho$eská komorní filharmonie, M!stské kulturní 
domy, DK Metropol, #ada galerií, konzervato#, Pedagogická fakulta JU, tane$ní 
soubory a dal(í kolektivy p'sobící v této oblasti.00 
 
Slabé stránky 
Nedo#e(ená restrukturalizace Jiho$eského a Malého divadla - transformace je 
p#ipravena.0Nedokon$en% komunika$ní systém m!sta.0 
Nedostate$ná koordinace aktivit jednotliv%ch správc' sítí, a tím vytvá#ení problém' 
zejména ve vnit#ní $ásti m!sta – parkovací plochy, pr'jezdy, p#íjezdy na akce. 
Nedostate$ná propagace m!sta ve v(ech variantách a v(emi potencionálními 
ú$astníky - chybí koordinace. 
Nedostate$ná úrove) kvality slu&eb v kultu#e. 0 
Nedostate$ná úrove) slu&eb a za#ízení v cestovním ruchu. 
P#etí&ení centra m!sta individuální automobilovou dopravou a nedostate$né mo&nosti 
parkování ve m!st!.0 
Personální - odborné vybavení mnoha mana&ersk%ch míst v kultu#e a um!ní v 
profesionálních organizacích. 0 
Nedostatek p#íle&itostí pro dal(í kvalifikované vzd!lávání v oblasti kultury. 
Velmi slabá a neprofesionální kritika /tém!# &ádná/, nejsou v%razné a vzd!lané 
osobnosti v regionálních médiích. 0Materiáln! je technické zázemí velmi zastaralé a 
neodpovídá pot#ebám rozvoje v jednotliv%ch komoditách v #ízen%ch i jin%ch 
organizacích.00 
 
P#íle&itosti0 
Do#e(ení parkování pro centrum m!sta, u v%znamn%ch kulturních objekt'.0 Do#e(ení 
materiáln! technického zázemí Jiho$eského i Malého divadla a 0podpora moderních 
technologií a inovací.0 Spojit Jiho$eskou komorní filharmonii a Orchestr opery JD v 
jedno hudební t!leso.00 
Napl)ování koncepcí a program' rozvoje kultury m!sta a aktivní vyu&ívání 
rozpo$tov%ch v%hled'.0 Podpora rozvoje partnerství soukromého, neziskového a 
ve#ejného sektoru sm!rem ke kultu#e a její podpo#e.0 
Získávat absolventy vysok%ch (kol a kvalifikované pracovní síly vhodnou motivací 
do této oblasti.0 Vyu&ití potenciálu místních odborník' p#i #e(ení problematiky rozvoje 
kultury a um!ní. 
Vyu&ití zdroj' ze strukturálních fond' EU. 
Zpracování a realizace koncepce cestovního ruchu m!sta, její vyu&ití a implantace do 
(iroké oblasti kultury.0 
Úsilí o vícezdrojové financování /Jiho$eské divadlo, Otá$ivé hledi(t!, jedno hudební 
t!leso/ ze zdroj' m!sta, kraje a dal(ích.0Vyu&ití památkov%ch objekt' pro kulturní 
ú$ely.0 
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Vyu&ití a za#azení nového spole$enského centra BAZILIKA do projektu kulturních 
aktivit v roce 2005. 
 
Hrozby 
Nár'st automobilové dopravy. 
Ne#e(ení materiáln! technické základny #ízen%ch organizací. 
Ne#e(ení rozvoje um!leck%ch soubor' Jiho$eského a Malého divadla v d'sledku 
nedostatku financí z ve#ejn%ch rozpo$t'. 
Pasivita ob$an' p#i ú$asti na správ! m!sta.0 
Dlouhodobá nestabilita legislativního prost#edí v republice. 
R'st podílu sociáln! problémov%ch skupin a jejich nedostate$ná integrace do 
spole$nosti. 
Sociáln! nezvládnutá zahrani$ní migrace. 
Zapojení ob$an' uveden%ch skupin do &ivota ve m!st! a zvlá(t! pak do kulturních 
aktivit se jeví jako problémové. 
Ú$ast (kol na programové v%chov! a rozvoji kulturních aktivit d!tí a mláde&e. 
Sní&ení zájmu o kni&ní kulturu. 
Nár'st zájmu o moderní technologie /po$íta$ová technika, DVD aj./.0 
Na okrajov%ch $ástech m!sta a p#ím!stsk%ch oblastí nejsou /a& na n!které v%jimky/ 
z#ejmé aktivity kultury, jsou centralizovány. 
Vznik havarijních stav' sítí technické infrastruktury.0 
Zhor(ování bezpe$nostní situace ve m!st!.0 
Ztráta konkurenceschopnosti firem a sní&ená podpora sponzorsk%ch aktivit ve m!st!.0 
Nedostate$n% rozvoj dopravní infrastruktury - obtí&nost dopravy ob$an' na kulturní a 
um!lecké akce zejména ve ve$erních a no$ních hodinách. 
 

Materiál projednalo zastupitelstvo m'sta na svém zasedání 15. 4. 2004 a v 
usnesení $. 84/2004 ulo*ilo Mgr. Vlast' Bohdalové, tehdej"í nám'stkyni primátora 
pro oblast kultury, uspo%ádat pracovní seminá% ke koncepci kulturní politiky s tím, *e 
záv'ry z tohoto jednání budou zapracovány do koncepce kulturní politiky m'sta. Ta 
m'la b!t následn' p%edlo*ena k projednání a schválení rad' a zastupitelstvu m'sta. 
Toto usnesení ale nebylo spln'no a v dal"ím volebním období bylo usnesením nov' 
zvoleného zastupitelstva m'sta zru"eno (13. 12. 2007, usnesení $. 310/2007). 
D#vodem pro zru"ení byla existence nového grantového systému a zpracovávání 
strategického plánu m'sta. 
 

Oblast kultury pojednává okrajov' také Strategick" plán m#sta $eské 
Bud#jovice 2008-2013, schválen! zastupitelstvem m'sta 4. zá%í 2009. V prioritní ose 
B - Program pro kvalitu *ivota je stanoven jako jeden ze zám'r# zám'r B.2 - Zajistit 
pestrou a poptávce odpovídající nabídku v oblastech kultury, sportu a vyu*ití volného 
$asu. 
 
Specifické cíle zám!ru B.2 

• zv%(it vyu&ití potenciálu kultury, sportu a volno$asov%ch aktivit, 
• posílit komunikaci a vzájemnou spolupráci aktér' v oblastech kultury, sportu a 

volného $asu, 
• roz(í#it nabídku infrastruktury a aktivit v oblastech kultury, sportu a volného 

$asu, zejména pak v levob#e&ní $ásti m!sta. 
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Opat#ení a aktivity 
B.2.1 Vyu&ívat spole$ného potenciálu kultury, sportu, volno$asov%ch aktivit a 

cestovního ruchu a posílit komunikaci v t!chto oblastech 

• zpracovat „studii pot#eb obyvatel m!sta v oblasti kultury a mo&ností jejich 
uspokojování“, 

• zpracovat „koncepci sportu a volno$asov%ch aktivit pro v(echny“, 
• realizovat postupn! díl$í kroky vypl%vající z uveden%ch koncep$ních 

materiál', 
• z#ídit (o&ivit) stálé komunika$ní platformy partner' v oblastech s cílem zajistit 

vícezdrojové financování, uplatnit multi&ánrové aktivity. 
 
B.2.2 Zajistit rovnom!rn% rozvoj zázemí pro kulturu, sport a volno$asové aktivity na 

území m!sta s ohledem na poptávku 

• podporovat roz(i#ování kapacit pro kulturu, sport a volno$asové aktivity v 
levob#e&ní $ásti m!sta, 

• vy#e(it stávající problematické umíst!ní Domu d!tí a mláde&e, 
• zpracovat studii vyu&itelnost KD Slavie a následn! realizovat jeho 

rekonstrukci, 
• prov!#it mo&nosti z#ízení spolkového domu a stálé muzejní expozice. 

 
B.2.3 Podporovat volno$asové aktivity pro v"echny v'kové skupiny obyvatel 

• roz(í#it kulturní kalendá# o sekci „sportovní a volno$asové aktivity“. 
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T(!.?;2?/45!8161!8P:21!F0:AQ!#?,P>+*3D0!
 

6.1. Poskytovatelé (jejich status, cílové skupiny, finan$ní toky) 
  
6.1.1. Poskytovatelé, jejich- z!izovatelem (zakladatelem) je m$sto 

  
Jiho&eské divadlo, p. o. 

Jiho$eské divadlo je dominantní kulturní instituce v celém Jiho$eském regionu. 
Má $ty#i profesionální soubory - $inohru, operu, balet a loutkohru. P'sobí na vlastní 
scén! v divadelní budov! v ulici Dr. Stejskala, v objektu loutkohry v Hradební ulici, 
na operní a baletní p#edstavení je pronajat divadelní sál DK Metropol a v letní sezon! 
od kv!tna do zá#í ú$inkují st#ídav! v(echny soubory p#ed Otá$iv%m hledi(t!m v 
zámecké zahrad! v "eském Krumlov!.  

 
Jiho$eské divadlo hospoda#ilo v roce 2010 s p#íjmy v celkové v%(i 135 milion' 

korun, náklady pak p#ekro$ily 138 mil. K$. P#ísp!vek m!sta na provoz byl 75 milion' 
korun. Jiho$esk% kraj podpo#il divadlo dotacemi v celkové v%(i 4,5 mil. K$. Dále 
obdr&elo cca 1 mil. K$ sponzorsk%ch p#ísp!vk' od soukrom%ch subjekt'. Investice v 
roce 2010 dosáhly hranice 9 mil. K$. Nejvy((í náklady p#edstavují prost#edky na 
mzdy – 61,4 mil. K$ v$etn! OON. Divadlo má 262 kmenov%ch zam!stnanc', s 21 
osobami spolupracuje dlouhodob! extern!. Kapacita divadelního sálu v budov! Dr. 
Stejskala je 253 divák', v DK Metropol je 536 divák', Otá$ivé hledi(t! pojme 644 
divák', loutkohra v Hradební ulici 100. Ceny vstupenek - loutková scéna 60 K$, 
Jiho$eské divadlo 60-230 K$, Otá$ivé hledi(t! 120-1500 K$ podle typu a &ánru 
p#edstavení. 

 
Jiho$eské divadlo odehraje pr#m'rn' 600 p#edstavení za rok, která nav(tíví 140 

000 – 160 000 divák'. 
 

Správa dom+, s. r. o. 
Obchodní spole$nost m!sta Správa dom', s. r. o. Spravuje po zru(ení 

spole$nosti MKD objekt KD Slavie prost#ednictvím jednoho stálého pracovníka na 
pronájmy (uvedeno viz dále). V%nosy z pronájm' za rok 2010 dosáhly v%(e 1,32 mil. 
K$. Kapacita sálu je 450 sedících divák', 550 stojících a 417 p#i stolové úprav!. 

 
 

6.1.2. Poskytovatelé, jejich- z!izovatelem je Jiho"esk% kraj 
 

Jiho&eské muzeum, p. o. 
Jiho$eské muzeum získává, shroma*1uje, trvale uchovává, eviduje, odborn' 

zpracovává a zp%ístup(uje sbírky muzejní povahy. Zam'%uje se na území ji*ních 
)ech. P#sobí v budov' v )esk!ch Bud'jovicích (Dukelská ul.), pobo$kou je Muzeum 
kon'sp%e*ky v ). Bud'jovicích (Mánesova ul.) a tvrz /umberk u Nov!ch Hrad#. Jako 
odborná pracovi"t' p#sobí archeologické odd'lení, odd'lení p%írodních v'd, odd'lení 
spole$ensk!ch v'd a knihovna. 

V hlavní budov' v Dukelské ulici jsou umíst'ny stálé expozice St%edov'k, 
P%íroda ji*ních )ech, Prav'k a ran! st%edov'k, v Muzeu kon'sp%e*ky expozice 
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Památky kon'sp%e*ní *eleznice a na tvrzi /umberk Lidov! malovan! nábytek z 
ji*ních )ech, Historie tvrze /umberk a Ú%edník ro*mbersk!. V ba"tách tvrze 
/umberk je pak umíst'no Lapidárium Jiho$eského muzea. Krom' stál!ch v!stav se v 
objektu muzea konají jednorázové v!stavy související s posláním a zam'%ením 
muzea. Muzeum po%ádá také mno*ství p%edná"ek. Pod hlavi$kou muzea existují r#zné 
tzv. kluby (nap%. mykologick!, ornitologick!, historick!), p#sobí zde Jiho$eská 
pobo$ka )eské botanické spole$nosti a Národopisné sdru*ení. 

Muzeum v budov' v Dukelské ulici má celoro$ní provoz (vyjma pond'lí), 
Muzeum kon'sp%e*ky sezonní od kv'tna do zá%í. Vstupné se pohybuje od 20 K$ 
(p%edná"ky, v!stavy) do 60 K$ (celé muzeum), k dispozici je také rodinné vstupné 
100 K$. 

 
Jiho&eská komorní filharmonie, p. o. 

Jiho$eská komorní filharmonie je z%ízena k uspokojování kulturních pot%eb 
ob$an# kraje v oblasti profesionálního hudebního um'ní a k $innostem souvisejícím. 
Tohoto ú$elu dosahuje zejména tvorbou a po%ádáním koncert#, *iv!m provozováním 
d'l hudebních, hudebn' dramatick!ch, divadelních. Má vlastní edi$ní, propaga$ní a 
publika$ní $innost (vydává neperiodické publikace a nosi$e). Po%ádá kulturní po%ady, 
p%ehlídky a festivaly v oboru hudební tvorby. 

Objekt Koncertní sín' Otakara Jeremiá"e je hlavní koncertní síní ve m'st' 
(kapacita 218 náv"t'vník#) a krom' vlastních koncert# Jiho$eské komorní 
filharmonie se zde konají absolventské koncerty konzervato%e a Pedagogické fakulty 
JU, záv're$ná vystoupení místních základních um'leck!ch "kol i kombinované 
po%ady místních st%edních "kol. Pravideln' se zde konají rozsáhlé sborové festivaly a 
koncerty místních d'tsk!ch p'veck!ch sbor#, spole$enské akce (konference, 
imatrikulace, promoce). Velkému zájmu se t'"í i vystoupení jin!ch hudebních *ánr#, 
nap%. folkov!ch a country skupin. 

Organizace zam'stnává 47 osob (z toho 12 provoz), v roce 2010 se v objektu 
uskute$nilo 176 p%edstavení, vstupné se pohybuje v rozmezí 150-300 K$. 
 
Al%ova jiho&eská galerie, p. o. 

Al"ova jiho$eská galerie p#sobí p%edev"ím v objektu b!valé zámecké jízdárny 
na Hluboké n. Vlt. Byla z%ízena za ú$elem získávat, shroma*1ovat, trvale uchovávat, 
evidovat, odborn' zpracovávat a zp%ístup(ovat ve%ejnosti sbírky muzejní povahy. 
Disponuje sbírkami $eského i zahrani$ního v!tvarného um'ní od 13. století do 
sou$asnosti (se zam'%ením na jiho$esk! region), evropského um'ní 16.-18. století, 
$eské a sv'tové keramiky 20. století a* do sou$asnosti. Organizace krom' jiného 
kulturní a vzd'lávací programy (hudební, literární, filmové a multimediální), odborné 
konference, sympozia, seminá%e. Vydává a "í%í periodické i neperiodické publikace. 

Z pohledu dostupn!ch slu*eb Al"ovy jiho$eské galerie na území m'sta ). 
Bud'jovice je mo*né uvést nabídku v!chovn!ch a vzd'lávacích po%ad# v rámci cyklu 
Barevn! rok pro mate%ské "koly, nabídku program# a komentovan!ch prohlídek pro 
základní "koly ke stál!m expozicím na Hluboké n.Vlt. i ve Wortnerov' dom', za 
lo(sk! rok nap%íklad projekt Kdy* je tma pro základní, um'lecké a st%ední "koly ve 
v!tvarném, hudebním, literárním a dramatickém oboru. Dále pak pobo$ku galerie 
Wortner#v d#m v ulici U )erné v'*e. Starobylé prostory tohoto domu jsou ur$eny pro 
v!stavy men"ího a st%edního rozsahu a jsou n'kolikrát za rok obm'(ovány. Otev%eno 
je denn' od 9.00 do 18.00 hodin. V objektu je i koncertní (p%edná"kov! sál), kter! je 
hojn' vyu*íván k r#zn!m kulturním a spole$ensk!m aktivitám malého rozsahu 
(koncerty, p%edná"ky, setkání). 
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Vstupné ve Wortnerov' dom' je 40 K$ (sní*ené 20 K$), d'ti do 6-ti let mají 
vstup zdarma, je mo*né zakoupit i tzv. rodinné vstupné (60 K$). 

 
Jiho&eská v#decká knihovna, p. o. 

Jiho$eská v'decká knihovna je ve%ejnou knihovnou s univerzálními knihovními 
fondy, poskytuje ve%ejné knihovnické a informa$ní slu*by s cílem zajistit v"em bez 
rozdílu rovn! p%ístup k informacím. Je krajskou knihovnou, je sou$ástí systému 
ve%ejn!ch knihoven a zabezpe$uje regionální funkce, spo$ívající v koordina$ní, 
odborné, vzd'lávací, analytické, v!zkumné, metodické a poradenské $innosti.  

Po%ádá v!stavy a vzd'lávací akce (v$etn' p%edná"ek a vzd'lávacích kurz#), 
uskute$(uje kulturní, poznávací a kulturn' spole$enské akce. Vydává neperiodické 
publikace. 

Náklady organizace $inily v roce 2010 celkem 45,386 mil. K$, z toho osobní 
náklady 28,823 mil. K$. Neinvesti$ní p%ísp'vky z%izovatele dosáhly celkové $ástky 
40,255 mil. K$. Organizace zam'stnává celkem 90 pracovník#. 

Svoji $innost na území m'sta vykonává v objektech v majetku Jiho$eského 
kraje - Na sadech 26, Lidická ul. 1, 4 pobo$ky má v pronajat!ch prostorech v 
objektech ve vlastnictví m'sta )eské Bud'jovice, které jsou v okrajov!ch lokalitách 
m'sta. M'sto )eské Bud'jovice p%ispívá na $innost knihovny finan$ním grantem (pro 
rok 2010 to bylo 10 000 K$), nájmy v objektech m'sta pro pobo$ky knihovny jsou 
stanoveny ni*"í, ne* je v míst' obvyklé. 

 
Slu*by poskytované v jednotliv!ch pobo$kách: 
Lidická 1 
P#j$ovna a katalogy, odd'lení bibliograficko-informa$ních slu*eb a studoven, 
odd'lení periodik, hudební odd'lení, regionální odd'lení, po$íta$ová studovna 
Na Sadech 26-27 
Odd'lení pro dosp'lé, odd'lení pro d'ti 
Odd#lení pobo&ek 
Pobo$ky )ty%i Dvory, Ro*nov, Suché Vrbné, Vltava 
Dále jsou to odd'lení rukopis# a star!ch tisk# (historické fondy) a poradensk!ch 
slu*eb pro knihovny regionu )eské Bud'jovice, odbor knihovnictví a odborného 
vzd'lávání (regionální funkce) a úsek poradensk!ch slu*eb pro pov'%ené knihovny 
Jiho$eského kraje. 

 
Hv#zdárna a planetárium, p. o. 

Hv'zdárna a planetárium v )esk!ch Bud'jovicích se v'nuje prezentaci 
poznatk# z astronomie, kosmonautiky a p%íbuzn!ch v'd pro "irokou ve%ejnost, 
p%edev"ím p%íprav' a realizaci vzd'lávacích program# v oblasti mimo"kolní v!uky. 
Koncepce program# je vytvá%ena s ohledem na obsah u$iva v"ech stup(# "kol. V 
sou$asné dob' jsou vytvá%eny a úsp'"n' realizovány i programy zohled(ující 
specifika p%ed"kolního v'ku. Velkému zájmu se t'"í také internetové magazíny 
www.planetky.cz a www.komety.cz. Hv'zdárna se v'nuje rovn'* vlastnímu 
v!zkumnému programu (planetky, komety). 

Nabízí po%ady v planetáriu, promítá pásmo astronomick!ch film#, konají se 
samostatné po%ady v kinosále s astronomickou a kosmonautickou tematikou 
komentované lektorem, v astronomické kopuli jsou po%ádána pozorování Slunce, 
ve$erní pozorování, v!stavy ve vstupní hale Hv'zdárny a planetária v )esk!ch 
Bud'jovicích. Po%ady jsou ur$eny v"em typ#m "kol, od mate%sk!ch a* po vysoké a 
pro "irokou ve%ejnost. Organizace má osm zam'stnanc# (z toho t%i provozní), v 
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lo(ském roce uskute$nila (v$etn' Hv'zdárny Kle,) 1190 akcí. Vstupné se pohybuje 
podle typu akce od 15 do 80 K$. Sály nepronajímá. 

 

6.1.3. Ostatní poskytovatelé 
V novém prost%edí po roce 1989 vzniklo n'kolik subjekt#, které se sna*ily v 

tr*ních podmínkách a ve zcela jiném zp#sobu financování p#sobit v oblasti kultura. 
Dominantní co do *ánrové pestrosti, po$tu po%ad#, kapitálového zaji"t'ní byly 
subjekty, které disponují (disponovaly) zázemím v podob' sálu. 

 
D(m kultury Metropol, s. r. o. 

Spole$nost hospoda%í na objektech, které jsou ve vlastnictví odborov!ch svaz#, 
jejími spole$níky jsou vlastníci objekt#. Má k dispozici t%i sály - velk! (kapacita 770 
sedících divák#), divadelní (536) a tzv. Malou scénu (170). V"echny sály jsou 
nabízeny ke krátkodob!m pronájm#m (plesy, koncerty, v!stavy, spole$enské akce 
atd.). V budov' jsou také klubovny, zasedací místnosti a v!stavní prostory (cca 240 
m2). Za rok 2010 uskute$nil DK Metropol 305 akcí s obratem 28,695 mil. K$ (v$etn' 
nájm# v kancelá%ské budov', kulturní akce podíl). Zam'stnává 50 osob (v$etn' 35 
externích). 

Po%ádá divadelní p%edstavení (zájezdová), koncerty v"ech *ánr#, d'tské po%ady, 
tane$ní, plesy, v!stavy, poskytuje prostory pro spolkovou a zájmovou $innost. 
Spolupracuje s dal"ími poskytovateli nejen na území m'sta (nap%. Múzy na vod', 
ArsIuventars). Pokr!vá v"echny v'kové vrstvy náv"t'vník#. Vstupné se pohybuje 
podle typu akce v rozmezí 60-450 K$. 

Vzhledem k po$tu sál# a rozsahu $innosti jsou role a postavení DK Metropol v 
kulturním *ivot' a nabídce m'sta )eské Bud'jovice nezastupitelné. S v'domím této 
skute$nosti také m'sto podporuje aktivity DK Metropol granty a poskytlo DK 
Metropol také investi$ní dotaci ve v!"i 4 mil. K$ na po%ízení ozvu$ení divadelního 
sálu. 

 
Bazilika, o. p. s. 

Vzniku o. p. s. Bazilika p%edcházela $innost Studia dell arte, malé divadelní 
skupiny, která se zam'%ila p%edev"ím na d'tského diváka (ale uvedla i n'kolik 
p%edstavení pro dosp'lé). Studio vybudoval divadelní prostor v$etn' kavárny a 
d'tsk!ch v!tvarn!ch ateliér# v objektu b!val!ch vojensk!ch pekáren na Pra*ské t%íd'. 
P%i celkové rekonstrukci areálu na obchodní centrum IGY se poda%ilo investora 
p%esv'd$it o vybudování prázdného „divadelního“ prostoru, a tak vzniklo centrum 
Bazilika, provozované o. p. s. Bazilika. P#vodním zám'rem bylo vybudovat variabilní 
prostor s rychlou zm'nou za%ízení interiéru, tak aby se b'hem dne mohlo konat v 
rychlém sledu n'kolik r#zn!ch akcí - spole$enské, komer$ní, kulturní. Bohu*el se 
nepoda%ilo zajistit p#vodn' po*adované prost%edky do realizace a vybavení sálu, 
p%esto vznikl velmi zajímav! kulturní prostor. Soub'*n' byly vybudovány také 
prostory pro pokra$ující d'tské ateliéry. P%edev"ím skladbou kulturních po%ad#, 
zam'%en!ch na nekomer$ní, moderní divadla, koncerty a velmi dob%e vedenou 
publicitou si Bazilika vybudovala pozici kvalitní kulturní alternativy. )innosti 
organizovali mladí dramaturgové. V sále byly organizovány soub'*n' také plesy, 
workshopy, komer$ní akce. Soub'*n' s Bazilikou vznikl i nemén' progresivní prostor 
CK Solnice v b!valém solném skladu v )eské ulici. Zde se dramaturgie zam'%ovala 
programov' na men"inové *ánry, klubovou scénu apod. I tento prostor umo*(oval 
komer$ní vyu*ití (firemní setkání apod.). Bohu*el v pr#b'hu let nar#staly finan$ní 
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problémy s provozem, spole$nost se dostávala do dluh# a v!sledkem je jak uzav%ení 
CK Solnice, tak zejména po zm'n' vlastníka ukon$ení $innosti o. p. s. Bazilika. Nov! 
vlastník slibuje zachování kulturních po%ad# v Bazilice, nicmén' je otázkou, zda 
p#jde dramaturgicky ve "lép'jích o. p. s. Bazilika. 

 
KD Vltava 

Kulturní d#m Vltava provozuje nájemce KD Vltava, s. r. o. Objekt má pronajat! 
do roku 2014. Po%ádá sám v objektu kulturní akce (p%edev"ím koncerty v"ech *ánr#, 
vyjma vá*né hudby), spole$enské akce (zejména plesy). Spole$nost dále pronajímá 
jak komer$ní prostory v objektu (herna, restaurace, kancelá%e), tak i velk! sál pro jiné 
po%adatele (podobn' jako DK Metropol). K dispozici je velk! sál s kapacitou 660 
sedících a 1000 stojících divák#. P%i stolové úprav' je mo*né pojmout a* 650 
náv"t'vník#. V roce 2010 se v KD Vltava uskute$nilo 70 akcí s p%ibli*n' 20 000 
náv"t'vníky na velkém sále.  

 
V"stavi%t# $eské Bud#jovice, a. s. 

Akciová spole$nost V!stavi"t' )eské Bud'jovice nabízí prostory v areálu ke 
kulturním a spole$ensk!m aktivitám. Pomineme-li kulturní akce organizované v 
rámci jednotliv!ch v!stav (zejména Zem' *ivitelka), své místo si na"ly plesy a 
spole$enské akce v Pavilonu Z. Sál má kapacitu 750 sedících osob (950 stojících). 
Cena nájmu je 42 000 K$ (bez DPH) za jeden ples. V sou$asné dob' buduje 
spole$nost nov! pavilon, kter! bude také umo*(ovat multifunk$ní vyu*ití (plocha 
6000 m2, do provozu bude uveden v srpnu 2011). V areálu je také letní amfiteátr, 
vyu*ívan! mimo v!stavy je ale sporadicky. 

 
$esk" rozhlas $eské Bud#jovice 

)esk! rozhlas krom' svého mediálního p#sobení zahájil n'které aktivity v 
multifunk$ním Studiovém sále. Kapacita sálu, kter! umo*(uje zárove( *ivé vysílání 
po%adu, je 92 sedících divák#. Jsou zde realizovány (a v't"inou i nahrávány) 
dramatické po%ady (scénická $tení J$. divadla), vystoupení hudebních skupin 
(spole$n' s TV Gimi) apod. Divácké zam'%ení souvisí s formátem vysílání 
$eskobud'jovického studia a je ur$eno kategorii 40 plus. Ve foyer budovy rozhlasu v 
ulici U T%í lv# jsou po%ádány také v!stavy.  

 
D(m U Beránka 

Nebytové prostory v objektu Krajinská 35 má pronajaty ob$anské sdru*ení 
Tam-Tam, které zde provozuje d#m U Beránka. Po%ádá akce s p%ipomenutím 
historick!ch tradic, v objektu je fotografická galerie, kavárna s $ítárnou. O*ivují 
tradi$ní svátky ve m'st' a jednu z hlavních ulic v centru m'sta. )innost je 
podporována prost%edky z m'stsk!ch grant#. 

 
Cinestar, s. r. o. 

Pobo$ka národní firmy p#sobí v objektu v ulici Milady Horákové. Disponuje 8 
sály s r#zn!m po$tem sedadel pro diváky, celková kapacita je 1400 divák#. Po%ádá 
doprovodné akce k filmov!m premiérám, uvád'la také p%enos p%edstavení 
Metropolitní opery New York (pouze do$asn', neosv'd$ilo se). V roce 2010 zhlédlo 
filmová p%edstavení na 400 tis. divák#, to znamená, *e denní náv"t'vnost je zhruba 1 
100 divák#. Podle odhadu (pr#m'rná cena vstupenky cca 130 K$) to znamená, *e 
denní obrat v za%ízení je jen za prodej vstupného 143 tis. K$ (dal"ím zdrojem p%íjm# 
je prodej ob$erstvení - popcorn a nápoje). 
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Kino Kotva 

V objektu kina Kotva na Lidické ulici ve vlastnictví m'sta provozuje na základ' 
v!b'rového %ízení kino fyzická osoba (Jan Turinsk!). M'sto na provoz kina p%ispívá 
$ástkou 1,2 mil. K$ (rok 2010). Kino má k dispozici jeden sál s kapacitou 160 divák#. 
V letech 2009-2010 investovalo m'sto do digitálního za%ízení v$etn' 3D projekce (s 
podporou grantu Ministerstva kultury )R). Program kina je zam'%en na náro$n'j"ího 
diváka, díky digitalizaci m#*e uvád't i premiérová promítání. Jako první v ). 
Bud'jovicích za%adilo kino do programu promítání p%enos# p%edstavení Metropolitní 
opery v New Yorku. V kin' Kotva je umíst'na kavárna, která slou*í také jako 
v!stavní sí( (fotografie, obrazy). Program nabízí projekty Febiofest, Projekt 100, 
filmov! klub (v$etn' studentského FK), Ekofilm aj. 
 

6.2. Podíl m)sta na kulturní map) 
 

M!sto má n!kolik základních nástroj', prost#ednictvím kter%ch m'&e zasahovat do 
kulturního d!ní na svém území. Jsou to:  

a) m!sto jako z#izovatel (zakladatel) kulturní instituce, 
b) m!sto jako vlastník nemovitostí ur$en%ch pro kulturní provoz, 
c) finan$ní podpora z rozpo$tu m!sta, 
d) m!sto jako po#adatel a organizátor, 
e) m!sto jako koordinátor. 
 

a) m$sto jako z!izovatel (zakladatel) kulturní instituce 
Jak ji* bylo uvedeno v!"e, m'sto )eské Bud'jovice v sou$asné dob' z%izuje 

Jiho$eské divadlo,  p. o. Jiho$eské divadlo je $ty%souborov!m divadlem, má $inohru, 
operu, balet a loutkovou scénu a je jedin!m divadelním subjektem v kraji, kter! má 
vlastní um'lecké soubory. Pro pot%eby opery a baletu existuje v rámci divadla také 
divadelní orchestr. Svá p%edstavení hraje divadlo zejména ve vlastních, k tomu 
ur$en!ch divadelních budovách, které jsou ve vlastnictví m'sta a organizace je má ve 
správ' (objekty Dr. Stejskala, Hroznova), na operní a baletní p%edstavení si najímá 
divadelní sál DK Metropol, v rámci projektu Regionální scéna odehrává p%edstavení v 
n'kter!ch m'stech Jiho$eského kraje, od kv'tna do zá%í hraje p%ed Otá$iv!m 
hledi"t'm v zámeckém parku v )eském Krumlov'. Zejména operní scéna má 
minimáln' nadregionální kvalitu a v!znam, ale i ostatní soubory v posledních letech 
v!razn' zkvalitnily svoji produkci a s úsp'chem hrají nejen pro $eskobud'jovické a 
jiho$eské publikum, ale ú$astní se i zahrani$ních v!m'nn!ch p%edstavení a p%ehlídek 
(nap%. viz kapitola partnerská m'sta). S cílem získávání dal"ích finan$ních prost%edk# 
na um'leckou $innost divadla zalo*ilo divadlo dva nada$ní fondy - Nada$ní fond 
Jiho$eského divadla a Nada$ní fond baletu Jiho$eského divadla. Tyto fondy získávají 
a hospoda%í p%edev"ím s konkrétn' ur$en!mi sponzorsk!mi dary. 

 



 

145 

b) m$sto jako vlastník nemovitostí ur"en%ch pro kulturní provoz 
Dal"ím zp#sobem se m'sto podílí jako vlastník nemovitostí. D#le*it!m 

objektem v této souvislosti je zejména objekt KD Slavie (Arma1ák). Po zru"ení 
MKD, a. s. p%evedlo m'sto nemovitost do správy své obchodní organizace Správa 
dom#, s. r. o. Tato spole$nost zaji",uje v tuto chvíli ve"keré pronájmy prostor v 
objektu. Jsou to dlouhodobé pronájmy (hudební klub, kancelá%e, obsluha sálu) a 
pronájmy krátkodobé (velk! sál, klubovny). Vlastní kulturní $i spole$enské akce a 
po%ady spole$nost v budov' nepo%ádá. Na základ' dlouhodobé nájemní smlouvy 
p#sobí v budov' hudební klub Marty´s, kter! se zam'%uje na klubové koncerty 
hudebních, zejména rockov!ch skupin. Ve velkém sále jsou po%ádány jednorázové 
koncerty, plesy, tane$ní „$aje“, spole$enská setkání. Cel! objekt má tradi$ní 
postavení na kulturní scén' m'sta, má svého jedine$ného genia loci, v!jime$n! je i 
sv!m umíst'ním. V jeho t'sném sousedství je tzv. letní scéna, kde se v letních 
m'sících konají r#zné koncerty v"ech *ánr#.  

V objektu tzv. Domu um'ní na nám'stí P%emysla Otakara II. je v nájmu Auk$ní 
galerie Procházka a p#sobí zde Galerie sou$asného um'ní. V p%ízemí domu provozuje 
podnikatel kni*ní antikvariát. Dv#r domu je pronajat restaurantu v sousedství na letní 
zahrádku. 

Na objekt KD Vltava byla je"t' v dob' $innosti MKD, a. s. touto spole$ností 
uzav%ena nájemní smlouva na dobu ur$itou s ukon$ením nájmu v roce 2014. Do 
$innosti nájemce m'sto jako pronajímatel nijak nezasahuje. Nebytové prostory 
objektu jsou komer$n' pronajaty, velk! sál slou*í k po%ádání kulturní akcí (koncerty, 
plesy apod.), po%ádá je jak sám nájemce (KD Vltava s. r. o.), je ale i najímán dal"ími 
po%adateli. 

Zajímav!m objektem je d#m $. 8 v Hroznové ulici. Kdysi okresní kulturní 
st%edisko, poté Galerie Na dvorku. V sou$asné dob' je v objektu Víde(ská kavárna, 
malá galerie, kterou provozuje nájemce n'kter!ch prostor Agentura M-Ars ($áste$n' 
také v prostorech dvora objektu, které také daly galerii název). Sál v p#dním prostoru 
vyu*ívá ob$anské sdru*ení Studentské universitní divadlo. Agentura M-Ars po%ádá na 
dvorku p%es letní sezonu také ob$asná divadelní p%edstavení (zejména amatérsk!ch 
divadelních soubor#). 

V objektu Krajinská 35 p#sobí ob$anské sdru*ení Tam-Tam, které po%ádá 
tradi$ní akce (Velikonoce, Vánoce), provozuje fotografickou galerii a $ítárnu.  

V majetku m'sta jsou historické objekty )erná a Raben"tejnská v'*, v'* 
/elezná panna, dále objekt tzv. Malé zbrojnice (solnice), prostor b!val!ch hradeb s 
ba"tou na Piaristickém nám'stí. Objekty v'*í jsou pronajaty nájemník#m. )erná v'* 
je díky svému pouze specifickému ú$elu vyu*ívána zejména jako turistická 
vyhlídková v'*, vyu*ívá se ale i p%i n'kter!ch dal"ích kulturních aktivitách (nap%. 
adventní p%ílet and'la). Je otev%ena pouze v turistickém období. V objektech 
Raben"tejnské v'*e provozuje soukromá podnikatelka prodejní galerii (Domestika), 
samotná v'* je ur$ena k prohlídkám a jsou v ní umíst'ny exponáty mapující historii 
m'sta. T%etí v'*, v'* /elezná panna, je v!znamná p%edev"ím jako historick! doklad 
st%edov'kého opevn'ní m'sta, v p%ilehl!ch prostorách je provozována kavárna, jsou 
zde po%ádány b'hem letní sezóny malé koncerty a p%íle*itostné v!stavy. Ba"ta s $ástí 
hradeb slou*í jako Galerie Pod kamennou *ábou. V objektu Malé zbrojnice je 
umíst'no Motocyklové muzeum. Toto muzeum je pln' v re*ii m'sta, exponáty jsou 
zap#j$eny od soukromé osoby, m'sto hradí ve"keré náklady (re*ie, mzdy personálu, 
propagace), vstupné je p%íjmem m'sta. Muzeum je otev%eno pouze v turistické 
sezón'.  
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Zejména velké hudební koncerty vá*né i populární hudby jsou po%ádány ve 
Sportovní hale a na Zimním stadionu (Budvar arén'). Na ledové plo"e Budvar arény 
se konají také muzikály $i vystoupení tzv. ledních revue. 

K r#zn!m kulturním aktivitám slou*í také objekty radnice na nám'stí P%emysla 
Otakara II. a magistrátu m'sta v Kn'*ské ulici. V radni$ní budov' provozuje m'sto 
prost%ednictvím odboru kultury v!stavní galerii, v obou budovách jsou instalovány 
tematické v!stavy zejména k historii m'sta a jeho památkám, architektu%e apod. 
Ob%adní sí( na radnici slou*í p%edev"ím ke svatebním ob%ad#m a jin!m slavnostním 
událostem (v!znamné spole$enské akce, imatrikulace, p%edávání maturitních 
vysv'd$ení, vítání ob$ánk#), je v"ak mo*né ji vyu*ít i k jin!m kulturním aktivitám (v 
síni je instalován varhanní nástroj). 

Zejména v letních m'sících slou*í kulturním aktivitám i ve%ejná prostranství na 
pozemcích v majetku m'sta. R#znorodí organizáto%i (v$etn' m'sta) po%ádají na t'chto 
prostranstvích hudební koncerty, v!stavy, vícedenní festivaly. Nej$ast'ji je k t'mto 
ú$el#m vyu*ívána plocha Sokolského ostrova. Na Slepém rameni %eky Mal"e 
spolupo%ádá m'sto p'tidenní cyklus Múzy na vod'.  

 

c) finan"ní podpora z rozpo"tu m$sta 
Finan$ní podpora z rozpo$tu m'sta má n'kolik podob. Dominuje zejména 

podpora formou grant# a p%ísp'vk# a p%ímá finan$ní podpora. 
 
Granty a p!ísp#vky 

M'sto )eské Bud'jovice na základ' schválené Sm'rnice pro poskytování 
p%ísp'vk# a grant# podporuje po%adatele, organizátory a jednotlivé um'lecké a 
zájmové soubory formou p%ísp'vk# a grant#. Grantová opat%ení jsou vypisována 
ka*doro$n' na základ' návrhu odboru kultury a kulturní komise a jeho schválení 
radou m'sta, kulturní komise rady m'sta zhodnotí nabídky uchaze$# a p%edlo*í rad' 
m'sta ke schválení. Tato finan$ní podpora je rozhodující pro mnoho ka*dodenních 
kulturních aktivit ve m'st', jsou jejím prost%ednictvím ale financovány i celoro$ní 
aktivity (nap%. $innost n'kter!ch galerií, zájmov!ch d'tsk!ch soubor# apod.).  

Grantov!mi opat%eními jsou zejména podpora celoro$ní $innosti (zpravidla 
opat%ení 1), místní kultura (op. 2), kulturní akce (op. 3), podpora klubové hudební 
scény (op. 4). Pro rok 2011 jsou vypsána opat%ení podpora celoro$ní $innosti (1), 
reprezentace (2), kulturní akce (3), klubová hudební scéna (4) a nové opat%ení (5) 
M'sto v pohybu. 

V tabulce 2 jsou uvedeny finan$ní toky grant# a p%ísp'vk# v letech 2008-2011. 
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tab. 2 

 
Procentuální zastoupení prost!edk& na granty v celkov%ch v%dajích na kulturu (v tis. 
K".) 

 2008 2009 2010 2011 

granty 6253 5400 4000 4000 

v%daje kultura 100423,91 100020,6 97307 84991 

% 6,22 5,4 4,11 4,7 

Pozn. Roky 2008-2010 dle skute"ného hospoda&ení, rok 2011 dle schváleného rozpo"tu 

 
Z tabulek je z%ejmé, *e po*adované prost%edky n'kolikanásobn' p%evy"ují 

alokované $ástky grantov!ch opat%ení. S ohledem na úsporná opat%ení v b'*n!ch 
v!dajích m'sta v souvislosti se sv'tovou ekonomickou recesí klesá podíl grant# na 
v!dajích do kultury. 

Návrhy opat%ení p%ipravuje ve spolupráci s odborem kultury kulturní komise 
rady m'sta. Grantová opat%ení schvaluje rada a zastupitelstvo m'sta. Jednotlivé 
*ádosti uchaze$# projedná a vyhodnotí kulturní komise rady m'sta. Návrh na 
rozd'lení p%edkládá rad' m'sta, která po projednání p%id'lení prost%edk# schvaluje. 
P%ísp'vky vy""í ne* 50 tis. K$ následn' projednává a schvaluje zastupitelstvo m'sta. 

 
P!ímá finan&ní podpora 

Formou neinvesti$ní dotace podporuje m'sto )eské Bud'jovice p%ímo z 
rozpo$tu je"t' provoz kina Kotva (na základ' v!b'rového %ízení vybrán provozovatel) 
a Galerie sou$asného um'ní (p%evzato po zru"ení MKD, a. s.), v rámci které existují 
také tzv. d'tské v!tvarné ateliéry. )ástky na tuto podporu jsou navrhovány a 
schvalovány p%i p%íprav' rozpo$tu na jednotlivé roky, návrh $ástky a její strukturu 
podává odbor kultury.  

M'sto p%ispívá na tisk programového kulturního m'sí$níku (KAM) - 200 000 
K$. P%ímou finan$ní podporou z kapitoly odboru kultury jsou financovány akce, které 
po%ádá a organizuje p%ímo odbor kultury magistrátu m'sta (Radni$ní bál, tradi$ní 
akce jako p%ílet and'la, Advent apod.) 

Z rozpo$tu m'sta (kapitola odbor kultury, eventuáln' kancelá% primátora) jsou 
dále financovány n'které dal"í kulturní aktivity, a to bu1 formou zá"tity primátora, 

P!ehled grant" a p!ísp#vk" pro oblast kultura v letech 2008-2011 (v tis. K$)

A - alokace, P - po%adavky

2008 2009 2010 2011
1. v&zva 2. v&zva 3. v&zva 1. v&zva 2. v&zva

A P A P A P A P A P A P A P
Opat!ení 1 900 1268,6 700 1259,8 900 823,4 600 1251

Opat!ení 2 700 2968 700 2666 615 1024,3 800 831,1 200 784,8 400 1248

Opat!ení 3 1437 5695,1 1270 2022 631 1176,6 2000 7699,5 1800 5763,4 2800 8272,5 1900 7135

Opat!ení 4 100 206,5 100 494 100 318,4

Opat!ení 5 1000 2311

Celkem 3037 9931,6 1970 4688 1246 2200,9 2800 9156,8 2600 6594,5 4000 10374,7 4000 12263,4

Celková alokace a po%adované prost!edky (v tis. K$)

2008 2009 2010 2011
Alokováno 6253 5400 4000 4000

Po%adováno 16820,5 12751,3 10374 12263,4
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nebo v rámci tzv. tradi$ních akcí (Kinematograf brat%í )adík#, Dny slovenské 
kultury). 

d) m$sto jako po!adatel a organizátor + e) m$sto jako koordinátor 
 

Odbor kultury 
Odbor kultury je samosprávním orgánem m'sta. P#sobí jednak jako 

administrátor grant#, p%ísp'vk# a dal"ích uveden!ch finan$ních podpor z rozpo$tu 
m'sta. Také ale po%ádá a organizuje n'které konkrétní kulturní akce ve m'st' 
(v!znamná v!ro$í, tradi$ní svátky, letní sezónu, akce pro d'ti, mláde* a seniory 
v p%íslu"ném kalendá%ním roce a realizace t'chto akcí, Radni$ní bál, Múzy na vod', 
)arod'jnice, váno$ní akce - p%ílet and'la a dal"í). Plní roli koordinátora zejména v 
oblasti propagace a sjednocení termín# v rámci tzv. Léta a Adventu ve m'st'. 
Zaji",uje kulturní portál m'sta. Vede agendu grant# a p%ísp'vk# pro grantovou 
sm'rnici, agendu p%ísp'vk# podporujících mladé talentované $eskobud'jovické 
um'lce, vede a aktualizuje databázi kulturních subjekt# ve m'st'. Zaji",uje celoro$ní 
dramaturgii a koordinaci v!stav v Radni$ní v!stavní síni. Spolupracuje na p%íprav' a 
vydává kroniku m'sta. 

 
Odbor rozvoje a cestovního ruchu 

)innost odboru je zam'%ena na administraci projekt# a dota$ních titul# 
(evropsk!ch, národních, krajsk!ch), odbor je hlavním nástrojem m'sta pro oblast 
cestovního ruchu a v rámci odboru m'sto provozuje Turistické informa$ní centrum 
)eské Bud'jovice v budov' radnice a Motocyklové muzeum v Malé zbrojnici 
(solnici) na Piaristickém nám'stí.  

Odbor zaji",uje propagaci m'sta (propaga$ní materiály, v!stavy, prezentace, 
inzerce, Fam tripy), spolupracuje s vybran!mi kulturními agenturami (nap%. Agentura 
Kultur-Kontakt - No$ní prohlídky). 

Odbor administruje také vlastní grantov! program zam'%en! na podporu 
cestovního ruchu. Dále provozuje projekt CBsystem - prodej vstupenek na divadelní a 
filmová p%edstavení, koncerty a dal"í kulturní aktivity na terminálech umíst'n!ch v 
prostorách Turistického informa$ního centra )eské Bud'jovice a dal"ích kulturních 
institucí. 

 
Cíle odboru na roky 2011-14 
1) Vytvo%ení grafické identity propagace m'sta v souladu s nastaven!mi pilí%i 
Strategie pro 2011-2014 

! )B m'sto zá*itk# 
! )B m'sto kongres# 
! )B m'sto gastronomie (nahrazuje chu, staleté tradice) 
! )B m'sto kultury 
! )B univerzitní m'sto a m'sto mlad!ch 

2) Prioritní infrastrukturní projekty: 
! M'sto a voda (dotace) 
! Free time park Stromovka (dotace) 
! Aquapark (PPP projekt) 

3) Dota$ní program Cestovní ruch 
4) Multimediální aplikace v mobilu - zavedení slu*by pro turisty i ob$any m'sta - 
pr#vodce )B 
5) M'stsk! prostor – vycházková trasa podél %eky Mal"e – mal! jez 
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7.1 Rozpo$et m)sta 
 Ve"keré financování m'stem podporovan!ch kulturních aktivit se d'je 

prost%ednictvím rozpo$tu m'sta. Dominantní je p%ísp'vek z%izovatele na $innost 
jediné z%ízené organizaci - Jiho$eskému divadlu. Celková v!"e p%ísp'vku divadlu je 
sou$tem p%ísp'vku m'sta, Jiho$eského kraje a p%ípadn' dal"ích dota$ních titul# (stát - 
Ministerstvo kultury )R). Pro rok 2010 byl jenom vlastní p%ísp'vek m'sta ve v!"i 
74,5 mil. K$. Druhou nejvy""í polo*kou jsou v rámci rozpo$tové kapitoly odboru 
kultury finan$ní prost%edky na p%ísp'vky a granty (4 mil. K$ v roce 2010).  

Kapitálové v!daje jsou sm'rovány do rekonstrukcí nemovitostí (Jiho$eské 
divadlo, kino Kotva), respektive na po%ízení technického vybavení (nap%. digitalizace 
kina Kotva v roce 2010), investicí je i po%ízení nástroj# pro orchestr divadla. 

V tabulce 1 jsou uvedeny rozhodující finan$ní toky v letech 2000-2010 dle 
skute$ného hospoda%ení m'sta v daném kalendá%ním roce. 
 
tab. 1 

 
Pro porovnání s v!"í finan$ních prost%edk#, které do oblasti kultury sm'%ují 

porovnávaná m'sta, byl zpracován podíl v!daj# na kulturu k celkov!m, resp. b'*n!m 
v!daj#m rozpo$tu m'sta v letech 2000-2010. 

 
tab. 2 

 
graf 1 

 

Financování kultury z prost!edk" m#sta $eské Bud#jovice (v tis. K%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
bilance (celkové v!daje) rozpo"tu 1907759,6 2016255,6 1979656,8 2201085,9 2050147,1 1687730,7 1802768 1982943,3 2268702,99 2424944,55 2381782,99
b#$né v!daje 1196572,2 1345232,5 1447173,4 1546634,6 1526987,2 1226774 1326914 1524697,7 1634801,94 1585120,03 1633068,09
kultura celkem 13175 7695,7 5931,1 5552,2 6919,6 6225,3 8385,5 7742,2 15466,36 11948,16 10537,47
zájmová "innost v kultu%e (dotace a granty) pol. 3392 4105 2952 3144 2585 3470 2825 4591 3358 5897,02 4561,14 3885,37
ostatní zále$itosti kultury pol. 3319 3242 2690 2342,6 2771,5 2657,8 3192,8 3445,7 3179,7 2459,24 5248,66 4649,47
J". divadlo p%ísp#vek 56340 60172 67494,3 68620,5 69083,9 78449 75140 77865,8 84957,55 88072,43 86769,63
kina 560 677 675 2818,4 654 321,4 1737 1588,9 1734,57 1871,06 1329,7

kapitálové v!daje rozpo"tu 711187,4 671023,1 532483,4 654451,3 523159,9 460956,7 475854 458245,6 633901,05 839824,52 748714,9
Z toho KV kultura (OKU, J"D, kina, inv.dotace) 7011,3 10978,8 2505,3 2413,8 2583 10698,8 4920 1210,2 906,81 8793,64 4632

Podíl v!daj" na kulturu k v!daj"m rozpo#tu m$sta (v tis. K#)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
bilance (celkové v!daje) 1907759,6 2016255,6 1979656,8 2201085,9 2050147,1 1687730,7 1802768 1982943,3 2268702,99 2424944,55 2381782,99

b$%né v!daje 1196572,2 1345232,5 1447173,4 1546634,6 1526987,2 1226774 1326914 1524697,7 1634801,94 1585120,03 1633068,09

kultura celkem 13175 7695,7 5931,1 5552,2 6919,6 6225,3 8385,5 7742,2 15466,36 11948,16 10537,47

J#. divadlo p&ísp. 56340 60172 67494,3 68620,5 69083,9 78449 75140 77865,8 84957,55 88072,43 86769,63

celkem kultura 69515 67867,7 73425,4 74172,7 76003,5 84674,3 83525,5 85608 100423,91 100020,59 97307,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% k celk. 3,64 3,36 3,7 3,37 3,7 5,01 4,63 4,31 4,42 4,12 4,08

% k BV 5,8 5,04 5,07 4,79 4,97 6,9 6,29 5,61 6,14 6,3 5,95
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Podíl b#)n"ch v"daj( na kulturu k celkov"m v"daj(m rozpo&tu m#sta 
 

 

7.2 Rozpo$et Jiho$eského kraje 
Jiho$esk! kraj je, jak ji* bylo uvedeno, z%izovatelem $ty% p%ísp'vkov!ch 

organizací, které mají p#sobnost ve m'st' )eské Bud'jovice. P%ímo kraj podporuje 
dota$n' Jiho$eské divadlo (p%ísp'vek 1,5 mil. K$ na projekt Divadlo venkovu, 
p%ísp'vek 2 mil. K$ na podporu $esk!ch divadel). Pro oblast kultury vypisuje 
Jiho$esk! kraj grantová opat%ení (3,5 mil. K$ v roce 2010). 
 

7.3 Jiné zdroje (stát, EU) 
V roce 2010 $erpalo m'sto investi$ní grant Ministerstva kultury )R na po%ízení 

3D projekce v kin' Kotva. Kino Kotva ka*doro$n' $erpá evropskou dotaci na provoz. 
Galerie moderního um'ní v Dom' um'ní získává dotaci z evropsk!ch zdroj#. 
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! S(!$6+;?6/ND0!*!+W;1:23!A?;2?/9!:!61/240/:AJ83!
8P:29!

  
Zahrani$ní styky se odehrávají v oblastech spolupráce s partnersk!mi m'sty, v 

rámci $lenství v mezinárodních organizacích Spole$nost t%í zemí ()R – Rakousko - 
SRN) a Koopera$ní sí, evropsk!ch m'st st%ední velikosti (%ídicí centrum v St. Pöltenu 
v Rakousku). Zahrani$ní politika m'sta je definována rozhodnutími zastupitelstva 
m'sta a je v souladu se Strategick!m plánem rozvoje m'sta. V sou$asné dob' jsou 
hlavní p%eká*kou negativn' ovliv(ující kvalitu zahrani$ních styk# m'sta )eské 
Bud'jovice v oblasti kultury omezené finan$ní zdroje ke krytí zam!"len!ch aktivit. 
 
Hlavní cíle zahrani&ní politiky m#sta v oblasti kultury: 

- v!m'na zku"eností mezi kooperujícími subjekty, 
- zatraktivn'ní kulturní nabídky ob$an#m m'sta, 
- $erpání nov!ch informací a impulz#, 
- podpora kooperujících subjekt# ve m'st'. 

 
M#sto $eské Bud#jovice udr)uje partnerství s t#mito zahrani&ními m#sty a v 
oblasti kultury jsou nejv"znamn#j%í tyto aktivity: 
 
Lorient (Francie) - dohoda o spolupráci podepsána 12. 6. 1997  
- spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu - vzájemná propagace v rámci Dn# 
)esk!ch Bud'jovic a Jiho$eského kraje v Lorientu, kultura z Lorientu je v )B 
ka*doro$n' na Dnech francouzské kultury, Jiho$esk! svaz v!tvarník#, ob$anské 
sdru*ení Hortensia v )B - spolupráce se Spole$ností Breta( - ji*ní )echy, recipro$ní 
koncerty p'veck!ch sdru*ení, Jiho$eská v'decká knihovna a Mediatheque v Lorientu 
 
Nitra (Slovensko) - dohoda o spolupráci podepsána 21. 6. 1994  
- Dny slovenské kultury v )esk!ch Bud'jovicích, ú$ast kulturních subjekt# z )B na 
ka*doro$ní akci Dni Nitranov, ú$ast na radni$ním plese v Nit%e  
 
Pasov (N'mecko) - dohoda o spolupráci podepsána 6. 11. 1993  
- spolupráce Asociace jiho$esk!ch v!tvarn!ch um'lc# a Profesní svaz tv#r$ích 
um'lc# Dolního Bavorska, Spole$nost p%átel Pasov - )eské Bud'jovice - spolupráce s 
Bayerisch-böhmische Gesellschaft, Freundeskreis Budweis - Passau v Pasov', 
%ímskokatolická církev, Biskupství $eskobud'jovické - spolupráce s pasovskou 
diecézí, )eskobratrská církev evangelická s dtto pasovskou, Jiho$eské muzeum - 
spolupráce na 3letém projektu v!zkumu Zlaté stezky, kulturní projekty st%edních "kol 
nap%. Gymnázium )eská ul., Jiho$eské divadlo a Landestheater Niederbayern Passau 
- recipro$ní hostitelská p%edstavení  
 
Linec (Rakousko) - dohoda o spolupráci podepsána 15. 4. 1994 
- spolupráce Jiho$eské v'decké knihovny a Wissensturm v Linci, ob$anské sdru*ení 
Spole$nost p%átel Pasov - )eské Bud'jovice - spolupráce s P%áteli m'sta Lince, 
ka*doro$ní kulturní a spole$enská akce Slavnost t%í m'st Linec - Pasov - )eské 
Bud'jovice, spolupráce informa$ních center cestovního ruchu - v!m'na propaga$ních 
materiál#, spolupráce univerzit, ob$anské sdru*ení Hortensia v )B - spolupráce na 
projektu duchovní krajina Silva Nortica (ji*ní )echy - Horní Rakousko)  
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Suhl (N'mecko) - dohoda o spolupráci podepsána 13. 12. 1979  
- p%íle*itostné v!stavy um'lc# ze Suhlu v Radni$ní v!stavní síni, v!stavy 
$eskobud'jovick!ch v!tvarník# v Suhlu, ú$ast )B a zastoupení na filatelistické 
v!stav' v Suhlu, na v!stav' automobilov!ch veterán#, spolupráce ZU+ Piaristická s 
tamní lidovou "kolou um'ní, vzájemná propagace kultury v turist. informa$ních 
centrech, ú$ast $b. um'lc# na adventních trzích v Suhlu, kontakty mezi knihovnami  
 
Almere (Holandsko) - dohoda o spolupráci podepsána 25. 10. 1994 
- v rámci v!stav cestovního ruchu probíhala vzájemná propagace obou m'st a jejich 
kulturní nabídky, v sou$asné dob' spolupráce stagnuje 
 
Gomel (B'lorusko) - dohoda o spolupráci podepsána v roce 1973  
- po r. 1990 spolupráce nebyla obnovena 

 
Zahrani$ní styky )esk!ch Bud'jovic obecn' p%ispívají k demokratizaci a 

zkvalitn'ní fungování statutárního m'sta jako celku. Postoj vedení m'sta )eské 
Bud'jovice je ke v"em formám zahrani$ních styk# i v oblasti kultury velmi vst%ícn!, 
nebo, zahrani$ní aktivity m'sta jsou vnímány jako dal"í forma zahrani$ní politiky 
)eské republiky. 
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41,!X1W08< Liberec, Y5:0AO!

  
Bud'jovice v po$tu obyvatel a v!"í rozpo$tu. Jsou také sídelními m'sty 

krajsk!ch ú%ad#, co* podobn' jako na p%íkladu )esk!ch Bud'jovic p%iná"í skute$nost, 
*e n'které kulturní instituce z%izují p%íslu"né kraje. /ádné z posuzovan!ch m'st také 
nemá konkrétní strategick! materiál pouze pro oblast kultury, okrajov' ji pojednávají 
pouze strategické plány m'st. Ve v"ech m'stech p#sobí dále mnoho dal"ích subjekt# 
na soukromoprávní bázi, zájmové soubory apod. Nebylo v mo*nostech tohoto 
materiálu pojednat v"echny kulturní aktivity ve vybran!ch m'stech. V následujících 
popisech jsou uvedeny pouze subjekty, které m'sta z%izují, zalo*ila, nebo jsou 
kulturní aktivity poskytovány soukrom!mi subjekty v nemovitostech ve vlastnictví 
m'st. 
 

9.1. Hradec Králové 
M'sto Hradec Králové má 94 318 obyvatel. Rozpo$et na rok 2010 hospoda%il s v!daji 
cca 2,5 miliardy korun (b'*né v!daje 1,86 miliardy). 

 
Kulturní organizace m#sta 

M'sto z%izuje p%ísp'vkovou organizaci Knihovna m'sta Hradec Králové, spolu 
s Královéhradeck!m krajem spoluzalo*ilo obecn' prosp'"né spole$nosti Divadlo 
DRAK a MIFD, o. p. s., Klicperovo divadlo, o. p. s. (pouze $inoherní soubor), 
Filharmonie Hradec Králové, o. p. s. Královéhradeck! kraj je v t'chto spole$nostech 
men"inov!m spole$níkem a také na jejich financování se podílí minimálními 
$ástkami. M'sto zalo*ilo obchodní spole$nost Hradecká kulturní a vzd'lávací 
spole$nost, s. r. o., která provozuje n'kolik budov, kde poskytuje kulturní slu*by, 
vzd'lávací aktivity, agenturní $innost, podporuje turistick! ruch ve m'st' apod. 

 
Sou$ástí magistrátu m'sta je odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. 

Prost%edky tohoto odboru jsou soust%ed'ny v rozpo$tovém Fondu na podporu ve%ejn' 
prosp'"n!ch projekt#. Z fondu jsou financovány uvedené o. p. s. a dále také p%ísp'vky 
na kulturní akce (1 mil. K$ pro rok 2010) a p%ísp'vky na $innost kulturních organizací 
(1 mil. K$). P%ísp'vky m'sta na $innost t'chto organizací v roce 2010 jsou v 
následující tabulce (v milionech K$). 

 

Knihovna m'sta HK, p. o. 26,53 

Divadlo DRAK, o. p. s.  
92, 05 

Klicperovo divadlo, o. p. s.  

Filharmonie HK, o. p. s. 

p%ísp'vky 2 

celkem 120,57 

 
Agendu p%ísp'vk# vede odbor, ve spolupráci s kulturní komisí hodnotí do"lé 

*ádosti, navr*ené p%ísp'vky schvaluje rada, respektive zastupitelstvo m'sta. 



 

154 

M'sto z%izuje je"t' D#m d'tí a mláde*e (p%ísp'vek m'sta na rok 2010 ve v!"i 
1,5 mil. K$). 

Dal"í kulturní instituce, které p#sobí také ve m'st', z%izuje Královéhradeck! 
kraj (Galerie moderního um'ní, Muzeum v!chodních )ech, Studijní a v'decká 
knihovna, Hv'zdárna a planetárium, St%edisko amatérské kultury Impuls).  

 

9.2. Ústí nad Labem 
M'sto Ústí nad Labem má 95 464 obyvatel, bilance jeho rozpo$tu roku 2010 

byla 2,1 miliardy K$, b'*né v!daje pak 1,082 miliardy K$. 
 
M'sto z%izuje p%ísp'vkové organizace Severo$eské divadlo opery a baletu, p. o., 

Kulturní st%edisko m'sta Ústí nad Labem, p. o., Muzeum m'sta, p. o. (v sou$asné 
dob' budova v rekonstrukci), Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. a dále obecn' 
prosp'"né spole$nosti )inoherní divadlo m'sta Ústí nad Labem, o. p. s., Collegium 
Bohemicum, o. p. s. (u této spole$nosti je jedním ze $ty% zakladatel#). M'sto zalo*ilo 
obchodní spole$nost D#m kultury m'sta Ústí nad Labem, s. r. o. 

 
Kulturu má v gesci odbor m'stsk!ch organizací, slu*eb, "kolství, kultury, v 

rámci kterého je z%ízeno odd'lení "kolství, kultury a sociálních slu*eb. 
 
V roce 2010 byly finan$ní prost%edky pro tyto instituce rozd'leny takto (v 

milionech K$): 
 

Severo$eské divadlo opery a baletu, p. o. 47,3 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 25 

)inoherní divadlo m'sta Ústí nad Labem, p. o. 10,5 

Kulturní st%edisko m'sta Ústí nad Labem, s. r. o. 9,8 

Muzeum m'sta, p. o. 9,5 

Collegium Bohemicum, o. p. s. 0,83 

celkem 102,93 

 
 
 

Pro poskytování grant# a p%ísp'vk# na kulturu má m'sto schváleny „Dokumenty 
upravující poskytování ú#elov"ch finan#ních dotací z rozpo#tu m$sta Ústí nad Labem 
v oblasti kultury“ z roku 2010. Materiál obsahuje: 

! zásady poskytování ú$elov!ch finan$ních dotací pro rozvoj kultury a 
reprezentaci m'sta Ústí nad Labem, 

! pravidla pro poskytování finan$ních dotací, 
! podmínky pro poskytování finan$ních dotací, 
! pokyny pro vyú$tování finan$ní dotace z rozpo$tu m'sta. 

 
Tyto zásady upravují konkrétní podmínky pro poskytování ú$elov!ch finan$ních 
prost%edk# poskytovan!ch z rozpo$tu statutárního m'sta Ústí nad Labem v 
následujících oblastech: 
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A) Kulturní kalendá% 
! konkrétní, krátkodobé, $asov' omezené akce 
! systematická celoro$ní $innost 

B) Granty 
! dílo trvalého charakteru 
! iniciativní projekty rozvíjející kulturu a kulturní bohatství m'sta 

C) Kulturní $innost 
! vybrané kulturní $innosti preferované m'stem 

 
Tento materiál je schválen s ú$inností od roku 2011, v rozpo$tu m'sta na rok 2010 se 
s ním je"t' nepracovalo. 

 

9.3. Liberec 
M'sto Liberec k roku 2010 ob!valo 101 865 obyvatel a v roce 2010 hospoda%ilo 

s rozpo$tem v celkové v!"i 3,7 miliardy korun, b'*né v!daje byly rozpo$továny na 1 
882 537 korun. M'sto z%izuje Divadlo F. X. +aldy Liberec, p. o. (soubory $inohry, 
baletu a opery), Naivní divadlo Liberec, p. o. (pro d'ti a mláde*), Zoologickou 
zahradu Liberec p. o., Botanickou zahradu, p. o. a Specium, o. p. s. (zakladatelem 
m'sto a fyzická osoba, zam'%ení na v!tvarné um'ní ve ve%ejn!ch prostorách). Oblast 
kultury je sv'%ena odboru "kolství, kultury a sportu, tento odbor zaji",uje vybrané 
kulturní akce po%ádané m'stem. M'sto Liberec z%ídilo v roce 2000 Kulturní fond 
statutárního m'sta Liberec jako ú$elov! fond. O prost%edcích fondu rozhoduje správní 
rada fondu a následn' rada, respektive zastupitelstvo m'sta. Pravidla pro p%id'lování 
dotací schvaluje na návrh správní rady fondu rada m'sta a stávají se nedílnou sou$ástí 
statutu fondu. 

 
Kulturní slu*by m'sta Liberec, s. r. o. (soukrom! vlastník - spole$ník) provozují 

jako kulturní a spole$enské centrum objekt Lidové sady (v majetku m'sta). V tabulce 
jsou uvedeny p%ísp'vky (dotace) m'sta jednotliv!m subjekt#m, v$etn' $ástky ur$ené 
na granty na rok 2010 (v milionech K$). 

 
 

 

9.4. Písek 
M'sto Písek uvádím jako p%íklad m'sta, které má od roku 2005 (aktualizace v 

roce 2008) schválen! Strategick! plán rozvoje kultury m'sta Písek do roku 2020. V 

Divadlo F. X. +aldy, p. o. 80,44 

Naivní divadlo, p. o. 13,16 

Zoologická zahrada Liberec, p. o. 37,35 

Botanická zahrada, p. o. 14,54 

Kulturní slu*by m'sta Liberec, s. r. o. 5,6 

Granty 2,1 

Spacium, o. p. s. 0,72 

celkem 153,91 
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úvodu materiálu je stanovena vize kultury m'sta Písek - m#sto se chce v 
dlouhodobém horizontu stát centrem kultury. Vize je deklarována takto: 

 
„Písek je tradi#ním, vst%ícn"m a otev%en"m kulturním centrem regionu, které 
p%ipravuje a vytvá%í kulturní prost%edí pro !ivot ob#an& a náv(t$vník& m$sta.“ 

 
Hlavní my"lenky plánu jsou: 

! plynule navázat na dosavadní aktivity v oblasti kultury, 
! vybudovat kvalitní zázemí pro kulturní *ivot, 
! cílev'dom' koordinovat materiální a lidské zdroje, 
! motivace a komunikace v"ech subjekt#, vytvo%ení rovn!ch p%íle*itostí, 
! spolupráce podle principu PPP, 
! systém podpory s d#razem na efektivnost vlo*en!ch prost%edk#. 

 
Plán stanoví $ty%i strategické cíle: 

 
Strategick" cíl &. 1) 

M'sto Písek chce podle sv!ch mo*ností podporovat kulturní d'ní ve m'st', 
zejména poskytováním vhodn!ch nemovitostí v majetku m'sta, finan$ní podporou 
z rozpo$tu m'sta a morální podporou od v"ech p%edstavitel# m'sta. 
 
Strategick" cíl &. 2) 

M'sto Písek se chce stát regionálním kulturním centrem, které bude nabízet 
v rámci sv!ch mo*ností co nej"ir"í "kálu kulturního vy*ití pro své ob$any i pro 
náv"t'vníky m'sta.  
 
Strategick" cíl &. 3) 

M'sto Písek se chce stát místem setkávání lidí z )eské republiky, kte%í mají 
stejné kulturní zájmy. Lidí, kte%í se v'nují podobn!m kulturním zálibám a cht'jí se 
v nich dále zdokonalovat, n'$emu novému se nau$it nebo se jinak kulturn' obohatit. 
 
Strategick" cíl &. 4) 

M'sto Písek chce najít svoje místo v mezinárodním kulturním sv't'. Prosadit 
svoji kulturní tradici a její pokra$ování v sou$asnosti do pov'domí zahrani$ní 
ve%ejnosti. 

 
Tyto strategické plány jsou aplikovány do ak$ních plán#, které zárove( vyty$ují 
hlavní oblasti rozvoje kultury m'sta. Jsou to: 
 
! ak$ní plán INFRASTRUKTURA - vybudovat kvalitní zázemí pro kulturní *ivot 
! ak$ní plán &ÍZENÍ ROZVOJE - cílev'dom' koordinovat investice a lidskou práci 
! ak$ní plán IMAGE KULTURY - b!t lep"í ne* konkurence 

 
Ak$ní plány jsou rozpracovány do konkrétních zám'r#, pro ka*d! zám'r je pak 

stanoven projektov! list s konkrétním zám'rem, projektem, popisem aktivity, 
odpov'dné organizace a osoby a v!stup#. 
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9.5. Ostatní m)sta 
Pro porovnání uvádím je"t' porovnávací tabulku dal"ích m'st z anal!zy, kterou 

si zpracovalo m'sto Ostrava v rámci p%ípravy na podání p%ihlá"ky do projektu 
Evropské hlavní m'sto kultury 2015. 

Studii zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra 
kulturologie, 2008. 
 
Neinvesti"ní v!daje m$st na kulturu v letech 2003-2007 s v!hledem na rok 2008 (v tisících K") 
Rok 
 
M$sto 

V!daje 
celkem 

Z toho 
v!daje na 
kulturu 

tj. % Dotace 
kult. 
institucím 
m$sta 

tj.% 
z v!daj# 
na 
kulturu 

Granty 
na 
kulturu 

tj.% 
z v!daj# 
na 
kulturu 

Z toho 
víceleté 
granty 

2003 
Ostrava 4 169 811 312 679 7,5 297 118 95,0 14 000 4,5 7 500 

Brno 7 473 581 537 300 7,2 447 506 83,3 11 276 2,1 0 

Plze+ 3 428 180 221 386 6,5 199 495 90,1 4 600 2,8 0 

Liberec 1 439 308 118 464 8,2 109 226 92,2 1 730 1,6 0 

(B 2201085,9 74172 3,37 68620,5 92,5 2585 3,48 0 

2004 

Ostrava 4 556 250 363 923 8,0 331 566 91,1 14 325 3,9 7 500 

Brno 8 011 631 629 930 7,9 534 004 84,8 12 232 1,9 0 

Plze+ 3 316 278 237 033 7,1 227 645 96,0 4 100 1,7 0 

Liberec 1 524 678 109 425 7,2 98 727 90,2 2 224 2,0 0 

(B 2050147,1 76003,5 3,7 69083,9 90,89 3470 4,56 0 

2005 
Ostrava 5 024 088 440 063 8,8 396 953 90,2 15 045 3,4 8 220 

Brno 6 907 436 671 917 9,7 579 104 86,2 11 688 1,7 0 

Plze+ 3 024 165 238 091 7,8 230 481 96,8 4 000 1,7 0 

Liberec 1 250 675 107 595 8,6 96 082 89,3 2 240 2,1 0 

(B 1687730,7 84674,3 5,01 78449 92,64 2825 3,33 0 

2006 
Ostrava 5 356 371 444 554 8,3 426 897 96,0 15 795 3,6 8970 

Brno 7 361 459 712 895 9,7 608 863 85,4 12 793 1,8 0 

Plze+ 3 237 402 247 773 7,6 241 116 97,3 4 300 1,7 0 

Liberec 1 507 633 116 875 7,7 105 210 90,0 2 200 1,9 0 

(B 1802768 83525,5 4,63 75140 89,96 4591 5,49 0 

2007 
Ostrava 5 634 465 410 528 7,3 369 006 89,9 

18 112,
5 4,4 9 112,5 

Brno  7 633 528 767 889 10,1 673 496 87,7 13 609 1,8 0 

Plze+ 3 614 388 261 561 7,2 253 145 96,8 5 972 2,3 0 

Liberec 1 522 421 124 983 8,2 113 621 90,9 2 100 1,7 0 

(B 1982943,3 85608 4,31 77865,8 90,95 3358 3,92 0 

Plán 
2008 
Ostrava 5 535 653 445 757 8,1 417 471 93,7 19 100 4,3 9 600 

Brno 7 108 987 794 816 11,2 699 077 88,0 12 680 1,6 0 

Plze+ 3 389 898 253 475 7,5 232 165 91,6 18 810 7,4 11 780 

Liberec 1 423 319 126 202 8,9 113051 89,6 2 100 1,7 0 

(B skut. 
2268702,9 100423,9 4,42 84957,55 84,59 

5897,0
2 5,87 0 

 
Z tabulky vypl!vají následující skute$nosti: 
- V!daje na kulturu se pohybují v rozmezí od 6,5 do 11,2 % (pro zajímavost - 

nejni*"í procento se u srovnávan!ch m'st objevuje u m'sta Plze( – 6,5-7,8 %), 
které bude Evropsk!m hlavním m'stem kultury 2015. )eské Bud'jovice v!razn' 
zaostávají (3,4-5 %). 

-  Dominantní podíl na v!dajích do kultury mají p%ísp'vky do kulturních institucí, 
které m'sta z%izují (83,3-97,3 %). )eské Bud'jovice podobn' (av"ak z%izují pouze 
jednu p%ísp'vkovou organizaci - Jiho$eské divadlo). 
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-   V!razn' se li"í mno*ství prost%edk# na granty do kultury. Dominuje Ostrava (3,4-
4,5 % celkov!ch v!daj# na kulturu), ostatní m'sta mají procentuální zastoupení 
p%ibli*n' stejná. V roce 2008 m'sto Plze( skokov' navy"uje $ástku z 5,97 mil. K$ 
na 18,81 mil. K$ (v souvislosti se zám'rem stát se Evropsk!m m'stem kultury 
2015). )eské Bud'jovice v tomto srovnání lehce p%evy"ují ostatní m'sta (3,48-5,92 
%). 
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! 'Z(![N:234!,1;\5M+!6+:2?6?!8P:21!
 
Je evidentní, &e role m!stské samosprávy v oblasti kultury je nezastupitelná. 

Obce a m!sta jsou dominantními vlastníky objekt' vyu&ívan%ch pro kulturní ú$ely a 
z#izovateli rozhodujících kulturních subjekt' (institucí). Také ze sv%ch rozpo$t' 
nezastupiteln! financují a* u& své vlastní organizace, tak i $innost dal(ích 
poskytovatel' kulturních aktivit. Na druhou stranu je ale t#eba p#iznat, &e tradi$ní 
kulturní instituce (divadla, muzea, galerie, koncertní hudební t!lesa, knihovny), 
z#izované m!sty, eventuáln! kraji, od$erpávají nejvíce finan$ních prost#edk' z 
ve#ejn%ch rozpo$t' ur$en%ch pro oblast kultury (v pr'm!ru 80 a& 90 procent). Dle 
mého názoru v(ak není p#ijatelné navy(ovat mno&ství finan$ních prost#edk' do 
kulturní oblasti (nap#. nav%(ením alokace grantov%ch opat#ení) na úkor po&adavk' 
t!chto institucí. I p#i konkurenci a tlaku na ostatní v%daje m!stsk%ch rozpo$t' je 
&ádoucí v%daje na kulturu posilovat (nebo alespo) nesni&ovat). 

 
"ist! komer$ní nabídka nem'&e obsáhnout ve(kerá pozitiva, která oblast 

kultury p#iná(í, a nelze se domnívat, &e i v kultu#e je dobré a efektivní pouze to, co se 
„samo zaplatí“, co si na sebe vyd!lá. Jde v(ak o to, aby i aktivity nekomer$ní povahy 
ve spolupráci a koordinaci s m!sty dokázaly co nejlépe zu&itkovat dostupné zdroje, 
aby hledaly nové mo&nosti, jak p#ilákat ve#ejnost, nalézt sty$né body s 
podnikatelskou sférou. Práv! finan$ní podpora z podnikatelské sféry je zatím velkou 
rezervou. Zatímco zejména do oblasti sportu (s malou v%jimkou sportu mláde&e) 
plynou ze soukrom%ch zdroj' velké objemy prost#edk' a v podstat! financují 
vrcholov% sport, kultura je dosud odkázána zcela na ve#ejnoprávní finance. Je pot#eba 
kultu#e vytvá#et podobné image, jaké láká investory, sponzory, mecená(e do oblasti 
sportu.  

 
V pr'b!hu zpracování tohoto materiálu z diskuse s poskytovateli (agentury, 

po#adatelé, um!lecké soubory) vyplynulo zcela jednozna$n!, &e t!mto subjekt'm 
chybí komunikace s m#stem. I oni pot#ebují v!d!t v dostate$ném $asovém p#edstihu, 
jaké jsou zám!ry m!sta, jak bude chtít m!sto vyu&ít jejich slu&eb, jak%m sm!rem se 
kulturní politika m!sta bude ubírat. To se t%ká nejen grantov%ch opat#ení, ale i 
nap#íklad vyu&ití ve#ejného prostoru v letní sezon!, koordinace termín' velk%ch akcí, 
nabídky kulturních sál' (dlouho o$ekávaná rekonstrukce KD Slavie) apod. 

 
M!sto "eské Bud!jovice dosud nem!lo zpracován koncept kulturní politiky. 

Krom! ji& uvedeného to vede k rozt#í(t!nosti v této oblasti (jist%m stabilizujícím 
prvkem je grantová politika m!sta a pozice Jiho$eského divadla).  

 
Jako vhodn%m nástrojem pro vytvo#ení skute$n! koncep$ního p#ístupu se nabízí 

metoda komunitního plánování. V dialogu zadavatele (m!sto), poskytovatele 
(po#adatelé, agentury, organizace Jiho$eského kraje, v%konní um!lci) a u&ivatel' 
(ob$ané, ve#ejnost) se získá dostate$n% názor na situaci v kulturním prost#edí ve 
m!st!, nabídku, poptávku, klady, zápory, mo&nosti, p#íle&itosti, rizika. Tato metoda 
ji& od za$átku umo&ní tolik pot#ebnou a po&adovanou komunikaci. M!sto získá 
jednozna$n% a pr'kazn% názor na efektivitu transferu sv%ch prost#edk' do oblasti 
kultury, vyu&ití stávajících prostor (exteriér' i interiér'), mo&nosti vícezdrojového 
financování (v$etn! sponzoringu), systému a mo&ností propagace na území m!sta, 
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názory a po&adavky ve#ejnosti. Zárove) pouká&e na nové mo&nosti, p#ístupy nejen v 
p#íprav! a organizaci, ale i podpory (nap#íklad velkou p#íle&itostí je u&(í spolupráce s 
Jiho$esk%m krajem).  

 
Velkou v%zvou je budoucnost KD Slavie. Umíst!ním, tradicí, vnit#ní dispozicí 

se jedná o jedine$n% objekt, jen je pot#eba se opravdu aktivn! ze strany vlastníka 
(m!sto) postarat o jeho vyu&ití. M!sto by m!lo zvá&it (po zru(ení MKD, a. s.), zda pro 
provoz a aktivity v objektu nezalo&it vlastní organizaci na nekomer$ní bázi (obecn! 
prosp!(nou spole$nost nebo p#ísp!vkovou organizaci). Tato organizace by mohla b%t 
zdrojem a centrem kulturních a spole$ensk%ch aktivit ze strany m!sta (viz postavení 
DK Metropol nebo do roku 2010 Baziliky). Nesuplovala by zcela $innost odboru 
kultury (zejména administrace grant'), ale mohla by se podílet na akcích a po#adech, 
ve kter%ch m!sto vystupuje i jako po#adatel. Tento princip existuje i v jin%ch m!stech 
a je pln! funk$ní. 

 
Velk% potenciál bezpochyby skr%vá spojení aktivit v oblasti kultury a 

cestovního ruchu. Je na zvá&ení, zda je optimální sou$asná situace, kdy resort 
cestovního ruchu je v náplni odboru, jeho& hlavní a dominantní agendou jsou 
evropské a jiné fondy. Spojit oblast kultury a cestovního ruchu pod jeden odbor 
magistrátu je pro takové m!sto jako "eské Bud!jovice nepochybn! pot#ebn% a 
pozitivní krok.  
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Záv#r ke kapitolám 2-4 
Evropská unie má pom!rn! propracované koncep$ní materiály ze své úrovn!, 

podobn! na n! navazuje státní kulturní politika "R. Problematické z mého pohledu se 
jeví p#edev(ím aplikace státní kulturní politiky a její „delegování“ do obcí a m!st. Stát 
také v posledních letech v%razn! sni&uje finan$ní prost#edky do kultury. Je 
samoz#ejmé, &e kulturní politika m!sta (obce) je speciální a ne ve v(em kopíruje tuto 
státní politiku. Jinou otázkou je obsah, metodika a propracování kulturní politiky 
m!sta "eské Bud!jovice, která je z mého pohledu nedostate$ná. 

 
Záv#r ke kapitole 5 

Prost#edí, ve kterém se produkovala kulturní politika ve m!st! "eské 
Bud!jovice p#ed rokem 1989 a po tomto roce, jsou samoz#ejm! málo srovnatelná. 
Nicmén! je mo&né porovnat kvalitu a zejména kvantitu nabídky kulturních aktivit na 
území m!sta, zapojení soukromého sektoru $i ob$ansk%ch aktivit, p'sobení 
v%konn%ch um!lc' apod. Z tohoto pohledu je jednozna$né, &e ve m!st! ubylo prostor, 
ve kter%ch se kultura provozovala (kulturní st#ediska), n!která za#ízení z'stala 
zachována a poskytují podobné spektrum nabídky (DK Metropol), vznikly (a bohu&el 
i zanikly) nové subjekty (KC Bazilika, Cinestar, Zetko na v%stavi(ti, hudební kluby 
apod.). Kultura p#estala b%t organizována „centráln!“. Uvoln!ním ob$ansk%ch aktivit 
vznikly p#edev(ím programové projekty a nabídky (nap#. Hudební slavnosti Emy 
Destinnové). Ukazuje se, &e na jedné stran! je pot#eba z ve#ejn%ch zdroj' (m!sto a 
kraj) financovat tradi$ní nabídku (divadlo, muzeum, knihovna, filharmonick% 
orchestr, regionální galerie apod.), na stran! druhé je spektrum komer$ní nabídky, 
která podporu z ve#ejn%ch zdroj' nepot#ebuje (hlavn! koncerty pop music apod.). 
Zcela nezávislá na ve#ejn%ch zdrojích je také tvorba zejména v%tvarn%ch, slovesn%ch, 
hudebních um!lc'. 

 
Záv#r ke kapitole 6 

Ukazuje se, &e nezastupitelnou roli mají subjekty z#izované bu1 krajem, nebo 
m!stem. Zejména v oblasti tzv. tradi$ní kultury je jejich role nezastupitelná. Ur$itou 
rezervou je nízká míra spolupráce mezi m!stem a krajem sm!rem k posílení zam!#ení 
zejména krajsk%ch organizací nejen na pln!ní jejich regionální funkce, ale sm!rem k 
ob$an'm m!sta. Je na zvá&ení i ur$itá mo&nost participace m!sta (a obrácen! kraje) 
na z#izování t!chto institucí (viz porovnání s ostatními uvád!n%mi statutárními 
m!sty). Velkou p#íle&itostí je rekonstrukce KD Slavie a hledání dal(ích prostor pro 
uskute$)ování kulturních aktivit. M!sto by m!lo zachovat stávající podporu (kino 
Kotva, Galerie sou$asného um!ní) a hledat a objevovat nové mo&nosti. Velkou 
p#íle&itostí je zapojení Jiho$eské univerzity, aktivit student' také st#edních a 
základních (kol apod. V%zvou jsou jist! zajímavá místa v intravelánu m!sta. Velkou 
slabinou je neexistence spolupráce se subjekty v cestovním ruchu, chybí nabídka 
cílen! orientovaná na turistu (nejen pro n!ho by m!la b%t ur$ena nap#íklad expozice k 
d!jinám a historii m!sta, d'sledná prezentace památek apod.). Ve m!st! dnes v 
podstat! chybí nabídka pracovních p#íle&itostí v kultu#e. Jednozna$n%m nedostatkem 
je neexistence koncep$ního materiálu - kulturní politiky m!sta. "áste$n! ji nahrazuje 
grantov% program m!sta v oblasti kultury, nicmén! není to koncep$ní p#ístup a 
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nem'&e reagovat na v(echny mo&nosti, v%zvy, aktivity. M!sto si musí uv!domit svou 
nezastupitelnou roli v oblasti kultury a chopit se jí. 

 
Záv#r ke kapitole 7 

Financování kultury je vícemén! otázkou zdroj'. Porovnáním s ostatními m!sty 
je z#ejmé, &e m!sto je na dolní hranici procentuálního podílu zdroj' do kultury na 
ostatních rozpo$tov%ch v%dajích, a to je(t! rozhodující $ást t!chto zdroj' od$erpává 
Jiho$eské divadlo. Kultura je podle mého názoru ve m!st! "eské Bud!jovice 
dlouhodob! podfinancována.  

Nástroje a metody financování a podpory (p#ísp!vek z#izovatele, neinvesti$ní 
dotace, granty) jsou standardní a srovnatelné s ostatními m!sty. 

 
Záv#r ke kapitole 10 

Ve srovnání s ostatními m!sty se ukazuje známá skute$nost, &e m!sto "eské 
Bud!jovice z#izuje pouze jeden jedin% subjekt produkující kulturu (Jiho$eské 
divadlo). Po likvidaci MKD, a. s. se tento stav je(t! prohloubil. Ostatní m!sta z#izují 
instituce, které jsou v p#ípad! "esk%ch Bud!jovic suplovány z#izovatelskou funkcí 
Jiho$eského kraje (muzeum, knihovna, filharmonie, galerie apod.). Jsou m!sta, která 
po vzoru n!kter%ch evropsk%ch m!sta uchopila kulturní politiku koncep$n! a s 
v%raznou politickou podporou (Plze), Ostrava). Mohla by b%t pro m!sto "eské 
Bud!jovice v%znamnou inspirací (metodika, v%(e finan$ní podpory, spolupráce se 
soukrom%m sektorem a podnikateli). 

 


